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Do komisyi ol nizacyjnej 

Poznaniu napis~ł pewien Rodak z Bochum, 
nm Fprzedała parcel~, na co otrzymał pi
tr „ści następującej: "Zanim na wniosek 
•· ~„i~ccj donio '' proszę o wypełnienie 
dłanie załączonego f'ormularza. 

Prezydent: 
z P· 

(podp.) Gansc." 
·Formularz nadesłany do wypełnienia za

\ i ,r następujące pytania (w języku niemieckim): 
1) Ile Pan Uczysz lat? 2) Ją.k się nazy
żona, oraz ile lat liczy? 3) Ile po.siada Pan 

~iec·, jakiej płci i w jakim wieku~ 4) Czem 
ię rudnią dzieci, niechodzące do szkoły i gdzie 
H ~cby :vają? 5) Kto z synów lub córek wstą~ 
· ~ związki małżeńskie i własny dom pro

i? H) Ja.ką wiarę .wyznaje Pan, 
Oil , zleci Y 7) Jaka mowa cuczysta 
est v u'°ycin w rodzinie Pana. 8) a) 

k w stósunkach wojskowych pozostaje Pan, 
p zy jakil 1 oddziah służy.łeś Pan czynnie, 
jaki stopień wysłużyłeś Pan? 9) Jak długo 

7.~ inseraty płaci sic ZI', m!P.j !CC rzą,rlka drobnego druku 
li> fe.n , u 7.a ogłoszenia zamieszczane przed ioeeratami 
40 fen. Kto <'zę~to op.łasza, otriyroa odpowiedni opust 
czvli rabnt. Zn. tłómaczenia r. obcyob językf1w na pol
ski nic się nie płaci. List.y do Redakc.vi, Drukarni 
i Księgnrnr należy opłacić i podać w nićn do-:tładny 
adre~ piszącego. Ręko11ieów się nie zwraca. ~~ai::wisk 
kMeGpondentów bez ich upown2nienin nie wyka;~u.ie się. 

:so1. 1 Rok 11. 
Polski, Bochum. -=-= 

.;ie i w jakit'm sta· § ~~ickt6r;1,y rocl.7.icc powodowani obawą, że 
k, ft n.o.-iz\rlny i ':i· ł d.zieci ni~. <losyć ~mają _język niemiec~, ~tar~j~ 

·r 10). Jak wiLllką jest ~ s1ę nła".w ~ :-1ii.11kę tegoz za pomocą menueck1e~ 
{in.j Pan je..,t lub był I ro~m?' ·y. . Oumva. ta c.zęst? z~y~eczną, gdyz 
żona.? 11) Czy Pan I <l.ziec1 rod.zrn p{.lsk1~h ogó:me lno1 ąc, są ~~y
lę · gdzie 't 12) Cxern ł s:rowo dolH'~e. upo:::-uzone. i. c.zę~t? z .~mdznv~a
,tm ? 13) Ile pienię· n jącą łatwosc1ą P.r.zy~wo.,JaJą . sobie , '~ l~rótk1m 
) Cl.;Onyc ., pc;-;hda. I cza~·ie ję?.yk nlem1eck1. Co~zie~nc uoswiadcze
iotyczą ~prawy 1llu- i nie dostarcza .~am i~a to 111e:-b1tych. <lo~Yo<lów: 

o i czunej parceli pobu· s Opn.trznosc, ktora w me.zgłębwneJ SweJ 
. ~, go) tiarczych im iJ~ re ~li, mądro5ci l!r~e.dziwnie stósuje. S\:e efory do po· 

1, Hó1z~ · oię okupić chcieli itd. trzeb ludzi i .1ch warunkbw zyc10wych,, ob~a
, \•'. pełn rr~zy for1.11ufor7, O :le- rzyfa nn::; lllCZ vykły~n talentem do Językow 

1 rzymt1! n:eb '\":" 11 ta- (Jł,eycb. . . 
.Xh~ ob~l\'rinjcie się zatem, kocham rodzice, 

\j nic nt0~f~ u~u u ku że t ;1,icci za muło umieją po niem1eeku - po
zo2-tawdc tę pracę s,;1,lwlc, która w ty111 kie-

Pre.zyt~ 'nt: runku nic nie zaniedba. ~a to nie u::-tawajcie 
~ • ł w obawie, al y dzieciom waszym nie \ ·ydarto 

.rya zupy 
sprzedać p 

(po:.tp.) .. I;11r. ·'!:i. j1~. ~:.ykn ojcz-;y::-+ego, tej drogiej spuścizny przod-
k · „ ·c ,..I c•• ~ów naszych. foJ. siłv żvwotM1, która byt nas.z •7•.ro urni:-;;yu. Ił~ t;l u 7 • „ v ..i • • \'\'.:r 

t) d . - · ł • . nn.rodowy podtrzyn111j.:. Brońci~ dzieCl 'v asz..e o 1rn' iel /; 11a.tepu- · . . 
1 

• • d k" 
· p.zed wyna.rodowiemem, 7.ac ięCaJCie o .nau i jąca: 

„zn l · · · 1 pol;.;kic'"O jezyka, bo to 'Nasze '' łą •, i , z 
un~rncyJu ~ P'J '~a ·" ~:e. J(ą.żdy dom polski ma być teraz z of 

' ryc. :_cz,.j.,·l ~i:ou„· 

Der Pra~iLlent: 
I. .A. 

(podp.) Brin." 
od1JOwiedzi nie można 

si cele komi.:;y1 1 )loni-
zaCyJnej: gerrr. /. vya protest:i.ntyz.v~ · ;de· 
mi polskiej, zn o po'· cchnie. 

l)obkie pi i . cze * postaci podat! J\\ :1 ł. ·
na także na c 1 J·omh:vi luJl 1mi~~i:H.:yj w j. a e 
k~wałka roli P () ako :vi ' rzeduć nie ~h 1 r.. ·o· 
hec tego śmią Je ... .z cze >rusa cy t\ icrJzić, że 
u nich wszysc~ by\·Httele mają równe prawa. 

... o, ale któż ru_aków i celów ich nie /ma·: 

D c „. eó ~. 
lJ rozpoczt:ciem rol.u szkolnego znac7na 

liczba dzieci po ..,kich za zęła cnodzic «o .:;zko· 
ły. vVażna to eh ,·i1a " życiu dziec ku, gdyż 
stanowi. ona p ·er v. zy 1rok na ,{rorLr.c pri::.cy 
i obo viązku. Bz(zególnie .aś ważne i :Stanowcze 
dla dzieci pols1 i h, któn x domu rodziciel::kie· 
go przechołdzą w o uce, ot?cze

1
nie. i pok' r~ 

pierwszy ti y„y, , ' ylączr1e języh: m.enuec i. n 

rozpoczęciem nauki zac.zvna się dla dzieci na
szych bozpo ·r dnj '•pły\· germanizacyi. (;czy· 
nić dzieci odpornymi na ten \vpływ, przel'iw
działać mu z ca łą energ ą - oto za.danio ro
dziców. Jak je "pełnić'? I ie inaczf'j, jak nsil. 
nem i ustawiczn rn czuw niem, aLy dzleci od 
pierwszego dzie"iń twa przywykły m<'>wić ję· 
zykiem ojczystym. JeżeH dziecko w pierwszym 

· q.kre ie życia, t. j. do 6 roku nie zostało pb~y
zwyczajone do 1 iy~lPnia i m1)wienia tylko po 
polsku, jeżeli rodzice pr~ez obojętnośc lnb po 

'prostu bezmyślność dopu cili do tego, że <l;.-;ie

ci niemieckim )Osługują .ię j<~y,ykiem, po pol· 
s~u zaś rnó :vi y. trud ościn_ i ułęclnie 
wtenczas z eh~ i lą rozpo,zęcia Bzkólnej nauki 
dzieci od razu legają zgermanizowaniu. Zapo· 
minają wkrótce Io i·etizt), co umiały po pol
sku, a myśli S\\ oje \.vyrażają zn pomocą nie
mieckiego języl a. 

pol ·n rodzi na trażnką 
)ll\V, 

BruckhanNe l. Dnia H h. t;1i zo-
stało zn.kżone w BrPcl'hausen n& sali p. Jó
zefo. Hallera Towarzyet\':,·o gimna.::.tyczne „So
kół". Do '1 owarzyshva pn~ystąpiło 14· człon· 
ków. Do zarzudu Jmstuli obrani: lJl'Ze\ odniczą· 
cym Chuunińsk·i J{Jzef, .zac:;t. Tomaszewski Leon, 
sekretarzem \Va,.vrL:ynkiewicz \V~ncenty, zast. 
Litkowski S ani:3ław, ka3yerem i:''" odcki vVa
,„·rzyn, 7Mt. Depa .Jiiehał, nac7.elniVicm Kamy-
.zek FrD.nri..;zek. 

•
1 

Pierw~.ze posiedzenie odbędzie ::ię w nie· 
c.lzirl~ dn'n. 2) b. m. punktualnie o godzinie 4 

i r) .iołudnill na tej samej „ li. o liczny udział 

ł c ~ ł0nk0 v ora.r. ~o:;ci uprasza 
Wyd ział. 

I 
Cmłem ! 

Ran~ ·e "a Dres.zez przucho<lzi hżdego Po
; luka ~7.ytaj~~ te w:;zy"tkie ujadania h.tkatyatów 

n ·i '1a~ P0laków. ~ y.i.e LE:dę t11 jedm 1· pisał 
o tem, lecz z bólem serca zmus.v.ony je~tem 
użalić ~:ę nn. \\h:.Clnych Hodaków. 

Kocham HcJdacy, jeżeli poieclli~cie kilku 
mQŻ')nl zn.ufania, aby si~ troszczyli o wszy:::itkie 
spra-.vy„ c;;y to ko~rielnc cy,y narodo\ve, czemu 
ich ~n·.1 ą obcc;no,:jcią, g<lYie się należy, nic popie
rac;e '! Wi<loc~nie, że nmn brak oświaty, którą 
można „~a tani pieniąd~ o ·ięgnąć, to jest przez 
czytunic polskich gazet. O, gdyby si~ w:zyscy 
chcieii przekonać, jak to lo brze 1!1iec w domu 
pobkie pismo ... , \Viarus Polski" l>iszc wyraźnie 
xr ka.:i.dyrn numerze: ,, Uodzicc pol cy uczcie 

swe dzieci czytać i pisać po pol ł·u i t. d.," 
a wi•~c jeżeli Bi~ sposobność na<lu.r~y, to i nn 
pol:-ki ~pie v d<t koś('iola posyłać~ niech też 
chdatki nasze z tego skor.zystają. Spodziewam 
Ritt na przyszły ru;;,, gdy będzie śpiew polski 
w kościele, to nie dosyć, że my ~n.mi prz) bę
d.7.iwny, lecz tuk~e ile 1110.żno:§ci i nielviasty 
i młv·lzież i dzieci polskie sit! stin ią licz.nie. 

• ~icmcy liczą nad Polaków w Bau.·el na 
tlwann~ei1~ set, l1~c.z na polski śpimv -- smutno 
o tem w~po111inać ~ - iluż przybyło w drugi€ 
tiwięto wiclkan<>cnc '.! Ko<'hani Hoclacy, od na 
ca.ła sprawa zale,~y, proszę więc, korzystajmy 
ze .:;pcl'ohności. popif~rnjmy tm\arzy::>hYa, czy· 
tajrny polskie gazety~ aby~ruy wiedzieli, co czy· 
nić powinniśmy, kono;y tajmy ze śpiewu pol· 



Cliadottenhurg. „Dziennik Berliński" 
pisze, że Polacy w Charlottcnburgu prosili ks. 
proboszc;;,a, ażeby im poy,wolił w drugie święto 
.3piewać ,y kościele pieśni polskie. Ks. proboszcz 
.zez\YOlH na to pod warunkiem, że zaczną śpie
wać jak ludzi~ to j0st za.pewne Niemcy·kato
iicy, powychoazą z kościoła. 

Gdy już odśpiewano kilka ~nvrotek pol
·kich, ks. proboszc7' za1rnznł dalszego śpiewu 
i zagroził nawet policyą. 

Prze\1 kościołęm św. Piusa ·w Berlinie zbie
rali się oduawn~t Polacy po nabożeństwie, aże
by pomówić ze .znajomymi. 1'eraz stawa przed 
kościołem kilku policyantów i w7.ywa przysta
waj ących, żeby sję rmrnho<lzili. 

lata, pn~ez któr.e mu~ialem. :va .:7.ego yna pr~ec 
Krzy,..akami ukr~wać. Znalazłem go ns. ~ zo
wsz 1, około Bielska w śniegu zngr.zeb. n !:\ o; 
led\ c, żem do ~ cia priyw1'ó ił, a tu doT 1ia u.Ję 
się~ 7.e {rzyżacy szukajlle tn.kieg , co m ał na 
się· kubrak .r. jaszczurką. ... · e mogłem sią też 
od wa ... zego syna nic dowiedzieć, bo jak wieci~ 
głos tylko wydaje, ale żadnego nie rzeknie ·y-
razu. 

- ł„żesz, mój syn tnówił. „ - Ha, to znać mowę gdzieś w śniegu 
utracił - rzekł przybyły. . 

- Mój syn niemow~ ! _. zawołał Bażeńsk1. 
- Dobrze, że żyje! - mó,vił dalej pr.zy· 

były - a i ja o mało przy nim życia nie p · · 
stradałem. Przybyły i do nas posłuchy, że ojciec 
jakiś stracił w śniegu syna, cho9ziłem więc o 
panach, dowiedziałem się waszego na.z viska. a 
no i tyla. 

- Dla mnie biednego szlachetki, co raclby 
był i na wojnę z innym.i .posunąć, ~hłopiec 
był wielkim ciqżare?1, a tu JCS~cze g?z1.e przy
szedłem to się Jeno ze me wysm1ew 
che· ano' na,vet chłopaka odebrn.ć, n:.._ d2.i "a 
nie mogłem się dowiedzieć o drodze do w .s. 
Toć pięć lat .już mija, a ja ciągle włóczę si 
za tł\ sprawą, aż dopiero otl K~zy~ak6~ do
wiedziałem się, że oni wam chcą Jak1egos cbło-
paka za syna udawać. . , 

- Znasz mowę Krzyzakow? - spyt ł 
nagle Ba7,eński, patrząc przenikliwie na mówią~ 

cego Zachlipnął si~ jakoś tenże, wkrótco jednak 

przyszedł do słowa: . . . . . 
- rra włócz~ się po swiec1e gwoh ~a· 

szego syna' nauczyłem si~ nieco i ich mo -y. 
- Jakimże sposobem dowiedziałeś się o 

zami~rach Krzyżaków 't - pytał znowu Ba· 
żeńsl.i. 



• ze Slązka czyli Starej Pol8kl„ 
Ni ... mieekie Piekal'r· \V dn~u 3 g? 
od yło się u nas ze~rame zastęp~~w gm1-
N zebraniu tern miano uchwahc statut, 

dług którego rozpra~vy .na posiedze.nia~h :a
z gminnej powinny się h t~ lko w memieck1m 

,yku toczyć, le~zdpo kł~r?t~ichdrozprawac~-,:r~a
•pcć wniosek Je· nog o~nie: o rzucono .. vv ięc 
, pra ~·y i nadal toczyc się będą w Języku 
lskim. Kto podał projekt w sprawie obrad 
mieckich dotąd mi nie wiadomo. Mówią 
którzy, de ten wni~sek w.yszedł od landrata, 
z i mi znów inaczeJ mówią. 

J , Germanizacya przez duchowieństwo 
miet.;kie. Z Wrocławia donoszą, że słucha
m teologii w konwikcie dla kleryków zaka-
0 abonować jakikolwiek gazety polskie, z wy· 

kiem Gazety katolickiej'~ i „Przeglądu po-
i zechn~go". \Vładza przełożona surowo uka· 
· a jednego ze słuchaczów teologii za to, że 

8 n< ał Przegląd katolicki" z ·warszawy. 
< • .:)ZC~yna. Do katolickiego kościoła w 
rz szcu zakradli sję złodzieje. Swiętokradzcy 
n rali skrzyneczkę przy grobie Pana Jezusa 
o :vrai z nią około 30 marek gotówki. Spra· 
o ów 1..:-tąd nie wyśledzono. 
d.~~~~~~~~~~~~~~~ 

ko· 1 adomości ze świata. 
Trzeci z urzędu syn cesarza: 

dzony w 1884 roku książę Adalbert. 
tąpił wczoraj do marynarki w Kilonii, gdzie 

go powodu odbyła się wielka urocz;ystość 
działem pary cesarskiej. 

rnksela. Policya zaaresztowała dziś 
c-..tb, podejrzanych o podrabianie pieniędzy. 

k1.1 z nich jest anarchistami, jeden był przy· 
ielem Sipidy, który swego czasu wykonał 

ko ach na obecnie panującego króla angielskiego. 
·a ~~·prawa chińska bierze więc nawet 
w dług poważnej „K. Ztg." obrót poważny, 
i '· b rzemi~m1y w przykre głównie dla Niem
{ v na.stępstwa, - ~ „N. Fr. Pr." uz_iaje w 
is ;ar.t;e pekińskiego pałacu dość wyraźnie dzi· 

ą przeatrogę, że zapewne najlepiej by było, 
by nl· Niv z f;hinarni iak )la· rędzej dobie· 

esu, a \Valdcrseo z meo~zpiecznych Wa· 
vnów w dalekiej A~yi iak. najprędzej skwi-
1ał i ra · ;J powrócił do kraju. 
. ~oj ngielsko·tl' nswalska. -
" a lmrska - tak telegrafują z Pretoryi dn 
andardu" - przechodzi teraz w właściwy 
c~ partyzantki. Naprzeciw wielkim wojskom 
i hikim stoją teraz tylko drobne oddziały, 
r ! jednak rozwijają zadziwiającą energię 

rzerwy. Rozbicie tych kup potrwa jeszcze 
go, chociaż Kitchener poczynił przygotowa
' by kra.i przebiegały wdłuż i w szerz gę

olumny angielskie. Kres wojny zależy 
.1e od zapasu amunicyi, który buro wie jeszcze 

s Ją. Ale nikt nie wątpi, że zdecydowani są 
cz.,rć do upadłego. 

:różnych stroA. 
łoclmn1. Od trzech dni mamy tu pię

:viosenne powietrze. 
eclrnndo1•f. Starszy knapszaftowy ob

u 207, Engelbert Schero w Ueckendodie, 
tanie tymczasowo za:;tąpiony przez sąsiada 
szego knapszaftowego Hegemanna, mieszka. 
go przy ul. Rheinelbestr. 7a. Do obwodu 
. ależy cz~ść Ueckend~rfu po wschodniej 

m J ul. Bochumer Str., część południowa przy 
B. i:gmannstr. (bez tejże ulicy) część na są-

1ni0J stro11ie ul. Schulstr. i część północna 
Y ~~ze .kolei z Kray do Wanne. 

obhnglianseu. Pozdrawiam Szanowną 
~ cyą i donoszę, iż dziś 18 kwietnia został 

J ~ ki cmentarz poświęcony. 
Zarazem odbył si·~ pogrzeb pierwszy na 

mentarzu młodzieńca w 18 roku, czela-
r b~downicz~go \Vernera, przy wielkim u
le wier~ych Jako też reprezentantów gminy 
'~Y~na~, oraz sołtysa i wójta z W anne. 
NaJprzod odbyło się solenne nabożeństwo 

hne w ko~ciele w Rohlinghausen, podczas 
ew) zwłoki młodzieńca stały przez całe na· 
~nstwo przed wielkim ołtarzem ozdobione . . ' 
. C.:'l~1 i palącemi się świecami. Kazanie wy-
ł ~s .. p~oboszcz Schneider z Eickla, który 
oswięcił cmentarz w asystencyi ks. i·ektora 

ernanna z Rohlinghausen i wikarego ks. dr. 
f lera z Eickla. 
Znrazem donoszę, iż nasz czcigodny ks. 

Endemann po 8-miesięcznej pracy nitS • 

'{.t,r I A R U S P O 'L 8 K l. 

opuszcza, a na. jego miejsce przybędzie kt:. wi· 
kary Klein od kościoła św. Józefa z Bochum. 

\V ks. rektorze Endemannie traci Tow. 
św. \Vojciecha wielce o 'row. dbałego i ogól
nie lubianego honorowego prezesa. Za jego 
trudy i przychylność okazywaną Polakom, skła
dam w imieniu wszystkich Polaków i Tow. św. 
\Vojciecha serdeczne „Bóg zapłać!" 

Antoni Kokociński. 
lV \Vitten spadł kominiarz z dachu i 

niebezpiecznie się pokaleczył. 
\V Solingen przejechała kolej elektry

czna dziecko robotnika Kahla. Biedactwo 
umarło na miejscu. 

Soliug·en. vV lliischeid przy Witzbeldem 
zachorował włoski robotnik na czarną ospę. 

Alstaden. vV kopalni „Alstaden" wy· 
powie.dziano pracę UO górnikom. 

Bo1•geborbeek. Z tutejszego kościoła 
katolickiego skradł robotnik Emil Klein piękne 
świeczniki. Złodzieja pochwycono. .:~„ 

Altendorf-Ruh1·. Na dworcu tutejszym 
wykoleiło się kilka wagonów pociągu towaro
wego. Z ludzi nikt szkody nie poniósł. 

.Altenessen. Dwudziestoletni górnik Pfaff 
strzelił 4 razy do swej 18 lat liczącej żony, 
raniąc ją śmiertelnie, a potem zastrzelił sam 
siebie. .'...Ile! 

Nabożeństw o polskie. 
W Hilłlen spowiedź św. w pil\tek 26 kwietnia 

i w sobotę rano. Kazanie w pil\tek na wieczór o godz. 8 
'V Gelsen.kirchen•Ałtstadt spowiedź św. w 

sibotę 27 k"ietnia po południu, w niedzielę i w ponie
działek rano. Karzanie w ni(dzielę 28 kwietnia po połu
dniu o godz. 4. 

'V Bismarck spowiedź św w poniedziałek 29 
kwietnia po południu i we wtorek rano. l{azanie w po
niedziałek po południu o godz. 5 

W 8chałke spowiedź św. we wtorek SO kwiet~ia 
po południu i w środę rano. Kazanie we wtorek po połu
dniu o godz. 5. 

W Rotthausen spowiedź św. w środę 1 majo. 
po południu i w czwartek rano. Kazanie w środę po poł 
o godt. 5 Ks. Meitisner 

Kontrole wiosenne. 
Dla z&trudnionych w kopalni Am lia, jeżeli w 

:wiejskim powiecie Bocbu1n mies.7.'.rnją, na dziedzińcu 
,; ... c kopaini w -· erue. . 

25 kwietnia o godz. 11/ 2 dla piech. 1>row„ gwardy1 
l broni spec. i rezer cvy uzupcłniajqcej z lat 1900 do 
1888 i dla wszystkich supcrrcwidendów, z wyjf\tkiem 
tych, którzy pomi~dzy 1 kwit:tnia a 30 września 1889 r. 
wstąpili. 

Dla wójtostw Langendreer i Werne w sali 
gościnnego Baake, dawniej Leiendecker w Langeudreer. 

26 kwietnia: 
o godz. 9 dla gwardyi, brvni spec. i superrewidendów 

z lat 1900 do 1895 włfłCZnie, 
o godz. 11 dla. gwardyi i broni spec. z lat 1894: do 

1888, z wyjątkiem tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 
września 1889 r. wstttpili. 

Dla zatrudnionych w fu.bryce U 7 estf"alisches 
Drathwerk, jeżeli w wiejskim powiecie Bochum 
mieszkaj!\, w kjże faln'yce w Langendreer. 

2d kwietnia o godz 12 dla piech. prow., gwardyi, 
broni spec. i rezerwy uzupełniajlłcej i lat 1900 do 1888 
z v. yjątkiem tycll, którzy po.miedzy 1 kwietnia a 30 wrze
śnia 1889 wst~pili. 

Dla gmin wójt< st wa Liltgendortmund na rynku 
w Liltgendortmuod. 

25 kwietnia : 
o godz. 8 dla piech. prow. z lat 1888 do 1891 wł„ 
o godz. 9 dla piech }Jrow. z lat 1892 do 1894 wł., 
o godz. 10 dla piech. prow. z lat 1895 i 1896, 
o godz. 11 dla piecb. prow. z lat 1897 do 1900, 
o godz. 11/ 2 dla gwardy1, trenów, rzemieślnilłów, słu

żby lekarskiej i weterynarakiej, żołnierzy- robotników 
piekarzy wojskowych. 

26 kwietnia : 
o go'1z. 8 dla. reszty broai specyalneJ, 
o godz. 9 dla rnzerwy uzupełniujł\cej z lat 1888 

do 1892 Włf\CZnie, 
o godz 10 dla rer.erwy uzupełniaj~cej z lat 181;)3 do 

1895 włącznie, 
o godz. 11 dla rezer"fY nzupełniajlłcej z lat 1896 

do 1900. 

l\1 a d e s ł a D o. 
Biuro ludowe w Bochum naprzeciw restauracyi p. 

Uhlenbrucb l Wilhelmstr.) uuzieliło w miesi„cach styczniu, 
lutym i marcu razem 3310 bezpłatnej swym członkom po
rady, 411 osób dało się na członków zapisać. 349 odno
wiło roczntt składkę. 965 prac piś:r.iennych było wykona
nych. Biuro miało 1 kwietnia 9607 członków. Roczna 
składka wynosi 50 t'en. i óO feu. jednorazowy wpit3. Za 
prace piśmienne pojedyńcze płaci się 2b fen. Członkiem 
może zostac keżdy Biuro jest otwarte od godz. 9 do 1 
i od 4 do 8, w niedzielę od 11 do 1. - Czas reklamscyi 
podatków nastj\pił i trzl~ba w przecifłgu 28 dni od dnia 
dostawienia listy szalmokowej reklamować, jeżeli kto jest 
za wy'<' ,,, o osz&co a.ny. Ci, którzy mniej niż 900 mrk. ro
cznego dvchodu mej!ł, mogj\ się o ich oszacowaniu prze
konać o wysokości podatk11 na ratuszu, na wójtost~ie 
(Amt) lub u przełożonego gminy. 

Zatem niech sie każdy stara: aby prawa nie utracił. 
·w ku·ze mówi się po polsku. 

Tow. św. Ignacego w Oberhausen 
donosi swym członkom. iż po długich i ciężkich 
ciArpieniach opatrzona św. Sakramentami umar~ 
fa żona członka. naszego Jv.kóba Bogaczyka 

śp. Jadwiga Bogaczyk 
ur. Trojanowska. Pogrzeh odbędiie się w środę 24 
kwietnia o godz. 8 rano z domu żałoby przy 
ul. Feldstr. nr. 68 w Styrum. Członkowie ze
ch''l\ si~ staw:ć o godzinie 7 w lokalu towa.-
1zyskiru w czo.p1rnch i oznakach towarzyskich. 
Chor!\2Y ze~cą. się stawić ćwierć godziny prę-
dzei. O liczny udział upras:za sio. Zarz f\d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
donosi swym członkom oraz Rodo.kom w Duisburgu i o
kolicy, jako też szan. 'rowarzystwom [sl\siednim tak tym 
które zaproszenia odebrały jako też i tym, które dla bra
ku adresów zaproe-zeń nie odebrały, iż dnia 28 kwietnia 
obchodzimy trzecią. rocznicę istnienia jako też dru
gf\ rocznicę poświęcenia sztar1daru, na sali „Arb~ite~hei~" 
przy ul. Seitenstr. 19, na którj\ szan. Tow. Sf\3Ied?1? Jak 
najserdeczniej zaprasio.my. - Program urocllystosc1: Od 
go<lz. 2 przyjmowanie bfatnich Tow. O godz. 3~/2 wy
marsz do kościoła. na polskie na be żeństwo. O goaz. 51( 2 
po powrocie z koś, ioła rozpoczęcie zabawy pieśni\ . o św. 
'N (>jciechu i mowa powitolna przez za.st. pr21ewodruczl\Ce
go, potem śpiewy i deklamacye przeplatane koncertem. 
Pomiędzy temi mowa uroczy:>tościowa. O zmroku rozpo
cznie się jak najprędiej przedstawienie amatorskie, które 
tu jeszcze w tych okohcucb n:c było grane. Deputacya 
b~dzie czekuć na dw"1·cu i n ulicy ochwauenthor •. 
Wstępne dla członków wszystkich tow. 30 fen., dla me
członków 1 mr. 1'"a3i członkowie, którzy zalegaj~ z mie• 
sięcznf\ składki\ trzy miesil\ce i wyżej płllCfł wstępne jak 
nieczłonkowie Niewiasty maj~ wstęp wolny. - Szan. 
'l'ow. które nas BWf\ obecnoścą zat1zczycić rac21\, oco serde
cznie prosimy, zechcą, przybyć z chorągwiami i omakfJ.Illi, 
lecz bez pdasz.y Spodziewajl\c się licznego przybycia 
zaeyłamy wszystkim tow. jak najserdeczniejsze pozdrowie-
nie Z ar z ą, d. 

~row. polsko-katolidde w Rohlinghausen 
don0si swym członkom .i Rodakom, iż w niedzielę dnia 28 
kwietnii~ bm. un-wha obchód 5-tej rocznicy swego istnie• 
nia, na aa.li p. \V. Schilbne. ul. Bochumeretr. 9. Szanowne 
tov. arzystwa które taproszenia odebrały i te, które dla. 
braku adreaów takowych nie odebrały o łaskawe przyby
cie prosimy. Program: I. od 3-4 po południu przyjmo
wanie są~iednich t>warzystw w lokalu posiedzeń tj. p. W. 
Buraik zaraz przy dwcrcu. O godz. 4. wymarsz na sale 
zabawy p W. Schubbe. 1!. Przywitanie tf)warzy'tw, śpiew, 
deklan.aoye i teatr pt "Chłopi arybtokraci." ·w końcu ta
niec. Wstępue dia członków ~[) fon., dl~ niec~łonków 50 
fonygów. a przy kasie 75 fen. Szanowne towarzystwa SiQ 
uprssta, a by przy były z chorflgwiami ale bez pałe szy. 
Członkowie naszego towarzystwa oczekiwać b~de na dwor· 
cu Wanne i Rohlingbi:.u:1en ua przybyłych gosci aby in 
towa.rzyezyć na miejsce zabawy. Jeszcze raz upraszamy 

~ szan. tow. jako też rodaków i rodaczki z Rohlinghauseu 
j okolicy o łaskawe ptzybycie. Z ar z !ł d. 

Tow. przemysłowców polskich w Dortmund. 
ZwyczajnE: posiedzenie odbędzie się w czwartek dnia 

25 kwietnia o gfldZ. 9 wieczorem w lokalu Ceu-.ho 
vVestwall O liczoy udział członków uprasza aję. Gliście 
mile \;•id~ia~11. Z ar z ~ d. 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen. 
Zabawę, która mi11ła być w f iu 28 bm. odkładamy 

na dzień późniejszy, który b~dzie w swoim cusie w 
„vViarnsie Pol1:1kim'' cgło:Jiony. Przepraszamy wszystkich 
przyjaciół iż uastllpiła Z\' łoka z nas?.ł\ rocznic!\ 
Cz( ść pole kh .i pif śni I A. K mieczny, sekr 

\.ł···~~·~-
~ Wojci!~h~';,i"mS;;:murze ł 
' w Sodingen, na dzień 23 kwietnia. =: 
' Kumotrze drogi, * D_ziś przechodzę do was ~ 

;:,:;l w progi, * By w dzień wa;:1~ego Imienia * Zło- ~ 

~
- żyć w&m moie życzenia. * Zyczę wam zdrowia · 

czer:itwego, życia sto lat Jługiego. * Zyczę wam 
tu na obczyźnie, abyście zarobili dość grosza 
i pakowali do trzosa, * Potem mogli powrócić ;:.. 
do ojczytitej ziemi i mcgli s:ę cieszyć z braćmi O:! 
swemi. * Zyczę wam potem życia zgonito, aby-

~ ście os:edli va niebieekim tronie '*' I Bteby za ł~ 
ł!t przyczyn~ św. Patrona, byliście policzeni do 
~ Swiętych grana. * Obyście 2ażywali rozkoszy 

ł
- nieha, gdzie nam wszystkim dążyć potrzeba, * ~·--· 

Ażeby się zasiedli kole sweg<> patrona Wojcie- O:! 
cha, ażeby z ~d na. 2iemi zapanowała pociecha. ł 

ł
= Oby rn przycz~nfł św Patrona, zwróciła. narn ;_==---

się 2tracona korona * I aby wzleciały one orły O:! 
białe, ludowi na poci€cbę a Bogu na chwałę 

ł 
Kochany kumotr niech żyje. ;.= 

Tego wam życzy ~ 

jeden z towarzyszy sztuki strzeleckiej. = 
~ •••• f_, 
KSIĘGARNIA „ WIARUSA POLSKIEGO" 

w Bocl1n1n 
ma na skłndzie wielki wybór ksiflżek do naboteilstwa, 
ksiflżek powieściowych, śpiewników, ksi~łek treści religij
nej i blstorycznej, papier listowy z pięknymi napisami 
polskimi itd. Da.lej : wielki wy bór figur Świetych, krucy
fiksów, różańcy i innych dewocyonalij. 



~~~~~~~ 
:-'J„ c< • k . ~ ivzanownen::u cz1on owi pa.nu ~ 

~~~-: Pio~~~~!.~~;:~:v~~?ewi I 
Annie Piętcie M 

w dzień ślubu dnia 23-go kwietnia rb., tyczymy 1.~ zlrowia szczęśois.. błcgosławieństwo. ś ;..iięteg .. 
Młoda pnra niech .żyje I i 

Towarzystwo ., Jedność" f;' 
pod wezw. św. Stenisława B.skupa w E'sen. 'At 

~~ 

Szanownemu Panu 
Wojciechowi l{1·ystkowi 

w W eaterf1lde 
składamy w dniu godnych Imienin najaerdeczniejt1ze źy
czenia. z:irowia, szcz~ścia, błog-0.d1twień~twa Bożego i tego 
wszystkif'go co sobie życzysz cd Boga miłego. tu na zie
mi fortuny, a w niebie złotej korony. Zyczymy ci t'.ll<że 
w tym roku ładnej żony do boku. Po trzykroć niech żyje. 

Tego źyczą, prosimy zgado~ć kto ? 

Kochanemu Szwegrowi 

Woje. Kraśniewskiemu 
'v Horstltausen. 

Przy dzisiejszym dnin rsd·-Ści, * Który 
Twem Imieniem słynie, *'' Zyczymy nie
chaj w obfitości sto lat życia Twego upły
nie. * Wojciechu, kwinty życie. niech ci 
nigdy nte więdnif'ją, * Niech do zgonu 
do powicia r .„jskim się uśmiechem śmiej4. 
'rwe życie niech płynie jak miły dzień 
wiosn:,', * A każdy niech będzie moment 
ci rodosny. ii.' \Vinszujemy ci tego wszy
stkiego, co tylko Ż~' czeni em serca Two
jego. Kochany Szwagierku tyczymy Ci 
w tym roku ładnej żonki do boku. Ko- ~ 

F. B R. B. K. .j~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Kochnnemu bratu ' 

! Wojciechowi Pawlakowi 
~ w Habinghorat 
~ ~kłtida?1 w d°:iu godnych Imienin najszczersze 
);:f)d. ~yczf'ma. l\IóJ kochany brat niech ż~je szczę
~ icie niech mu wieniec Bplatii, * By prr.~ weze1. 
~ kie.i pom;\·ślności, tył nam długie lata. •:t< A po 
~ śmierci, gdy Anlół tr!lblł zmarłych g grobu jut 
~ powoła, *_..By mu Ps.tron był przy stronie, aby 
~ etanl\ł w awiętych gronie. Tego ci życ2ę i po 
~ trzykroć wykrzykuję: m6j kochany lrst nierh 
~ .żyję, BŻ całe Habinghorst zadrży l St. P. 

~~~~m~IHBHł&~-, 
* * * * ,,1,,_ ~ ~ ~ „~ ~ ~ ~~ '"'- ~.,.,.., ,,,,,.,_ 
~ ~ ~ ~ ~ '-'-. '1-.,,,.. ~ Y-. ~ ~~ ~ ~· 

~ Szanownym kumotrom 

~ Wojciechowi Hanowlczowi 
~ i Wojciechowi Jaskule. 
~ ~h~ Chóry anielskie dziś wesoło głoBZfł * l\f"jern 

~~-~~g 
Mojemu kochrnemu m~żowi ~ 

Wojciechowi Kmiecikowi . · 

chany Szwagier niech żyje l ~ 

~:.,r.G!~";u:,·.~ .:J~~~ -~~I t.f.~ ..,,~\~ ~~~~ ~ 
~ 7':'· ~:ll/JJI ~~ 

~ kumotrom me zyczeoia. nios~ * Brzmi imię Wll• 

~ sze w okolicy eałej * Bo za tycie en o tli we zyok9.
~ cie piękny wie!1lec eh wały - Zyczymy Wam 
~ zdrowia, ezczęscia, bbgodawienstwa • wi"tegn 
~ a po śmierci zbawienia wiecznego, ażeby \ am 
~ się dobrze działo, złot.i i srebro przez cogi ~tę 
~ lało i trzy razy wykrzykujemy nlech ŻY.ifł na i ' 
~ kumotrowie aż echo głos z Bruchu do Dllko 
~ i do Prosinowa zaniesie. Tego wam zyczy 

w Holsterhausen, tycz*' w dniu godnych Imie- I 
nin szczęścia i błogos.ła.wiefl.gtwa Ilożego, tu na ~ 
ziemi fortuny, a po śmierci w niebie złotej ko- ę ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ J. Hylak z żan~. Szanownemu Paru 

-• rony Zyczę ci kochany mężu, abyii dożył do ~ 
sto fot,-a. po śmierci ieby na twojem grobie wy- ~I . 
rósł biały kwiat. Tego ci życzy twoja kocha-

1 ja,ca cię żona Balbina Kmiecik 1 

I wraz z dziećmi. 

-S?i@~-~~~ 

lV cjcieclio1\'i Chytrowsłdemu 
gorliwemu członkowi Towarzystwa św .• Józefa. w Borbeck 
zasyfomy w dniu godnych Imienin naj:.e.rtl e~zniejsze ży„ 
czenia. wsze'kiej pomyślnoś:i. 

~ 
~~*~~~~.,, ~~-'"' ~~·,~~~'''~ .;i· f·- .. · 
~ ~. ~ ~ Y» ~„ ~ ~ ~. ~ ~ ~"„ ~,... ~ 

Nacłsyłająe korespond.encye, agio z 
zamówienia książek i t. d. trzebB kaidy Zyczl1wi r7łcnko~ie Tow. św. Józt>fa w Borbeck. 

Detalicznie. 

Skład mebli w Oberhausen 
pod firmfł 

„Oberhausener Jlobelhaus" 

·H. Th. Polnian w Oberhausen, 
przy ul. Kirchw~g nr 13 i Neurnark, róg ul. Sedan:itr. 

Jleble własnego ·wyrobu 
dobrze i gustownie wykonane pod włMnem kierowuictwem. 
Dostarczam całe wyprawy jako też rojedyńeze: w każdym 
styla i z każdego drzewa. 

Równocześnie pljleram mój skład trumien. Wyrabiam 
urzl\dzenia. składowe jako specyalność. WłMna. stolarnia., 
warBzta.t tapicerski i malaraki. - Tanie ceny! Rzetelaa uałJga. I 

Zakład dentystyczny H im 
w Gelsenkirchen, Bahnhofstr. 57 a. 

De starczam 

podać •wój .tokladny aclre • 

Połsliie wina cz~rwone, żółte, polskie miody, polskie tokaje I • 
pcowe, 'viua wę~iel'skie. n1ozebkie, reń~kie, hiszpańskie oraz wszelkie io rn 
napoje z firmy B. Kasprowicza ~ Gniezna Bfł do nabycia 

- w składzie Ignacego Kwaśniews ·iego Bochum, c 
· Kaiser-Friedrh hplatz 2. -.J zaraz przy klaczto ze. 

'5 . Szczególnlł uwsgę zwracam na toka,j lipcowy. który jest bardzo d" ry dla chorych. 

\'ł7ielki wybór 
1' cygaT, apiero ów, taba i clo palenia i clo z-iżywania. 
"5 ll10 sztuk cygar od 2.50 m d „ 5 ma.r1>1: 

Dobro. sposohnoec ula tych, ktorzy wyprawfojt\ we5ofa, chrzciny i t. 
wszystko tł4nio kupić. 

Ig y 
eeneralny zastępca firmy B. KasDrowicz w Gnieźnie, 

ta sztuczne szczęki ta 
i wprawiam pojedyńcze zęby 

--=~===- pod. gwsuaucyą„ ===· =-
Ból zębów usuwam natychmiast bez bólu. 

U mnie możaa się po polsku rozmówić! 

<•orie~e'g·a Franciszek Ghmielorz I 
koła Z'i' ane kra.wiec męski 

Westtiaf elł _Ra(} w wattenscheid 
1 

Ił · 1 przy ulicy Freiheit§tr. nr. 

nr. 4 7a. 
Model 1901. 

lioło dobre, u najtańsze, 
w cenie 

(gdzio polski napis na oknie) 
poleca się do wyk:onyv.-ania. 

ubrań podług miary, 
pod gwuancylł za d , bre leżenie, 

rrowar dobry. Trwała robota. 

po cenath 58 i 05 mr., z 
kiem okrflgłem, a we-wn,trz 
okrl\głe walce po {)5 mr. 
ez~jl\ w prawo i w lewo. 
rancya 5 lat, lub pienitłdZEs a 
cam. Nauki po po1sku sam 
lam. Ksil\ikę do nauki także n 
ski\, czeski\ albo moraws ' 
J eatto jedyny we Westfalii p t 
skła l maszyn. .Masz;'\''DY s a1 Y 
agentów sprzedaję. 'Wysyłam i 
szyny i w o bee strony bezpł Glos Synogarlicy 

na pustyni świata tego jecz11cej. to jest: duszy chrzmki
ań 1kiej rozmyślania, do Pana Boga, wiecznego o~lubidJca 
wzdychania, w chrzaściańskiej doskom łoaci ć~i·~lł:Cn!a 

Cena 1 markę, z przesyłk, 1 mr. 10 fen. 
Adres: •• Wiarus Polski", Bochum. 

nie prześcignione 
·wszelkie inne rodzaje „kółtt 

Sł\ w wielkim wyborze po cenach 
Ceny tanie I Skora usługa ! 

noj!~~.na G6;iCke, Polska służąca 
CJ I potrzebna zaraz 

Bochum, Friedrich tr. 8.IPiotr Spychała 
Własna fabr. w Bielefeld. Wanne, Karlstr. 2a. 

Z powodu .zaniechania 

i sam prt.y.iadę uczyć. Na Ó 
tanie chętnie odpowiem. 1\dr 
mnie: 1 

Antoni Sm. ez 
~abmaschincnhandlung. O 

\Vanne I, przy u1. Buc s 

sprzedaży ubrań dla mężczyzn 
8przedaję po następujących cenach: 

Oddział I. 13,50 mr. dawniejsza cena 20 do 22 Dl • 
Oddział li. 16,50 mr. dawniejsza cena 25 do 2S m •• 

I I. 23,50 mr. dawniejs~a cena 35 do 40 mr. o 
Ceny to są ściśle stale, ale bardzo tanie . 

........ ~~~~ fbroszę z1vażać ną wystawione w oknie tow·11·y. 

Wanne II.,_ 
(Bickern). 

chrze~ciai1ski ! 

Skład fab ryki w Gladbacll. 
Hermann Stubel, 

ulic Bahnhof::;tra~se i Ziethenstrasse. 

Wanne II. 
(Bickern). 

Za druk: nakład i redakcyę oJpowiedzialny: Antoni Breje ki w Bochum. - Nakładem i czcionkami Wydawnictwa. „Wiarusa Pohkiego" w Bcchum. 



:eraze 
~czę. 

szel, 
po 

ju! • a~L ____ _:::.__::.:;.__::: ______________________________________________________ -:--.-~:-:::-::--:::-::::::::-::;,:-:;:::::-;;:::-;::--
i Po d k 
· h Za inseraty płaci się za m\ej3.ce rzftd~a drobn~go ru ~ 
ier Wychod!I na wtorek, czwartek i soboto z dodatkiem 

15 
fen a za ogłoszenia zam1eszczo1"e przed rneera.ta.m1 

P. Nligijnym p. t.: „Nauka Katolicka
44

, z dwutygodoi-
40 

fen.' Kto czę3to ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
klem sp6łecznym P· t..: „Głos górników i hutników·', .-\ D l s I Ę I p R A c u J f czyli rabat. Za tłómaezenia z obcych języków na. pol-
Qras pieemkiem lit.erackiem p. t.: „Zwierciadło''. Przed- M U . · ' 

1 
ski nic si~ nie płaci. Listy do .Redakcyi, Drukarni 

,,,~ płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 ~r. i Księgarni należy opłac.ić i pode~ w nich dokład.ny 
-,, IO fen„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 74 fen. „ Wia- adres pil!l?fłCego. Rękopisów się ~le zwraca. Nazw1ak 

rus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym pod korespondentów bez ich upoważnienia nie .wykazuje slę. nr. 133, na stronie 408. 

Booh11mr, oz~a:rtek 25 k'7Vietnia 1901. Rok 11. 
R · k -o k · · K · · vnn.idu.ie f'l.1·.,, prz:•• Malth<>•rnrstrasse 17 a. na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. == == eda cyR, ru -arma i ~-. s1ęgarnu ..... ...,,, ,, - " _„ V'>'V 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
!~~ •wić. czytać i pisac po polsku! Nie 

t Polakiem, kt.o potomstwu swemu 
·emczyć się pozwoli? 

na obczyźnie. 
Wiec polski w Habinghorst 

był się w przeszłą niedzielę przy udziale nie 
licznym, jak się należało spodziewać, a 

yc.zyną tego był "ki~rrna.$.z", jaki się. ró~~~o
śnie odbywał w sąaiedmem Kastropie. Nie
en przeto, zamiast na wiec, poszedł na "kier· 
sz" a takich było "'ielu niestety. Gdy zaś 
eco~nicy wracali do <l~mu spotykali co kil
kroków gromadki „kiermaszników", z któ

ch niejeden z próżną kieszenią a zapruszoną 
. wą wracał z Kastropu. 

Wiec zagaił i przewodniczył mu z- pole
nia zarządu „Związku Polaków" p. Kozłow
. z Hamme. Następnie zabierali głos pp. M. 
rczyński z Habinghorst, A. Br~jski z Bochum, 
. Kunz z Ueckendorfu oraz Wierzbiński z 
binghor(,t· i Wysocki z U fttłenhori ·t, a y. o

ówić p 1 7.enie Polaków na obczyźnie pod 
ględem religijnym, narodowym i materyal

. m, oraz różne i-prawy dotyczące górników. 
końcu polecono kilku Rodakom z parafii 

enrichenburg, do której także Habinghorst 
leży, aby poczynili u ks. prob. i wyższej 
adzy duchownej odpowiednie kroki w celu 

cu yskania lepszej opieki duchownej w języku 
czystym. Zaznaczono pomiędzy innemj, że 

1 ięża proboszczowie niemieccy, proszeni o ka
a.nów polskich, zawsze mają wymówki, raz, 

u nie ma księży polskich, drugi raz, że nie ma 
że ndusz6w na ich utrzymanie. Wobec tego 
i\ ta.tniego wykrętu należałoby się zastanowić, 
un yby nią . było lepiej, gdyby Polacy zamiast 
m ierać s

1
etki i tysiące na okna paradne, na oł

rpł ze itd., składali te pieniądze na. fundusz, 
dr óry obr6cićby można na sprowadzenie księży 

lskich, choćby na czas wielkanocnej spowie
,k i? Kościół bez malowanych okień obyć się 
g. oże, ale Polacy nie mogą się obyć bez opie
!sr duchownej w języku ojczystym. ·warto się 

d tern zastanowić. vViec zakończono pieśnią: 
to się w opiekę". 

Oświadczenie prasy. polskiej 
w Poznaniu. 

Zważywszy, że od. czasu, kiedy p. sekre
rz stanu v. Podbielski oddał to pod samo
olne rozporządzenie urzędników pocztowych, 
ile chcą w odnośnych przypadkach odrzucać 
ty z adresami polskiemi, prześladowanie pol
ich adresów, adresujących i adresatów z każ
m dniem się wzmaga. 
Zważywszy dalej, że wszelkie zażalenia, 

odawane do wyższej władzy, nie odnoszą naj
ęściej skutku pożądanego, że dalej skutkiem 

. go jesteśmy zupełnie bezbronni, odzywamy 
ę do czytelników naszych i ogółu naszego 
ołeczeństwa z następnemi wni@skami: 

Należy o ile możności ograniczyć w ogóle · 
tosunki nasze z pocztą. 

ł 1 • Po szczególe należy zaniecliać telegrafo-
1 ama, zwłaszcza gdy chodzi o powinszowania, 

!oby itp. objawy uczuć. W takim razie na
zy posługiwać się listami lub formularzami 
arodowemi, na ten cel wydawa lemi. 

Dalej zamiast droższych listów należy u
żywać tańszych kart pocztowych. 

vV razie poszkodowania przez zwłokę w 
doręczeniu listów itp., należy skarżyć poczt~ o 
odszkodowanie. O ile nasze informacye sięgaJą, 
w różnych wypadkach wytaczania skarg, pocz• 
ta albo rozporządzenia swe cofa albo odszko· 
dawanie płaci, byle nie dopuścić do sądowego 
rozstrzygnięcia sprawy. 

Tak postępując ochronimy się od wje~u 
nieprzyjemności i zawodów, zatrzymamy du~o 
pieniędzy w kieszeni, a hakatyzm przestanie 
może nareszcie c:.pckulować na zwykłe nasz~ I 
zobojętnienie i brak wytrwałości w nai:zuconeJ 
nam walce. :N"iech nlls też nie zniechęcaJą zwło
ki które nam prześladowanie przynosi w spó-' . . 
źnionem doręczaniu list.ów polskich, a naw.et 
częściowo poh:1kich, bo .każda walka poci~a za 
sobą niedogodności nieuniknione. Komu me z~· 
leży na koniecznym pospiechu w doręczamu 
listów, niech adresuje i nadal po polsku. 
Zjednoczone redakcye polskich pism 

po zn a ński c h. 
"Dziennik Poznański", „Goniec \Vielkopolski", 
„Kuryer Poznański", „Orędownik", „~los Na
rodu" „Postęp"~ ,.Pracr." „Przcwodmk Kato· 
lic.ki",' „Przyjaciel Ludu". i "Wielkopolanin". 

Niemcy w nadbałtyckich krajach 
a Polacy w Poznańskiem. 

Poniżej podany artykuł ukazał się najprzód 
w Hossii" (nr. 690) a teraz czytamy go w 

D;iewniku Warszawskim" (nr. 94). Okoli· 
" I . . k' czność ta, że go pozwo ono, i to rosyJS iemu 
pismu wydrukowa~ w W a:szaw~e, nadaje ~u 
większego znaczema. Brzmi on Jak następuJe: 

„Prasa niemiecka w ostatnim czasie żaliła 
się na ucisk Niemców w nadbałtyckim kraju. 
Rossia" w odpowiedzi na te żale, takie oto 

.;,yprowadza porównanie między stosunkiem 
rosyjskim do Niemców w kraju nadbałtyckim 
a stosunkjem Polaków do Niemców w Poznań
skiem, jasno odkrywając cały fałsz germań
skich lamentacyj. 

W kraju nadbałtyc
kim, "uciskanym" przez 
okrutnych Rosy an: 

· 1) We wszystkich u
rzędach administracyj· 
nych zostają na służbie 
rządowej przeważnie 
Niemcy. 

2) Religia i język nie
miecki wykłada się we 
wszystkich szkołach w 
języku niemieckim. 

3) ~ie · ma zupełnie 
sum wyłącznie wyzna
czonych na wykup zie
mi z rąk niemieckich 
baronów; nadbałtycka 
szlachta ma swoje land
tagi (sejmy), na któ
rych obradują i wydają 
uchwały o swoich spra· 
w ach. 

4) ... ~apisy na tram· 

'N W. Księstwie Po
znańskiem, rządzonem 
przez łagodnych Niem· 
ców: 

1) Polaków zupełnie 
niema, wszystkich u
rzędników Polaków wy
syłają w głąb Niemiec. 

2) Język polski usu
nięty całkiem z ludo
wych szkół (teraz już 
i z gimnazyó w. Red.) ; 
najświeższe rozporzą~ 
dzenie ministerstwa na
kazuje także religię wy
kładać w języku nię· 
mieckim. 

3) Komisya koloni
zacyjna rozporządza 
fundu~zem 200 · milio
nów marek wyłącznie 
na wykup dóbr z rąk 
polskiego obywatel
stwa. 

4) vV szystko wyłą-

wajach, nazwy ulic, cznie w języku nie
gminnych urzędów, na- mieckim. 
piay w ogrodach i t. p. 
wszędzie o bok ruskie-
go wypisane w języku 
niemieckim. . 

5) Urząd miejski u- 5) Miej::iki teatr wy· 
trzymuje teatr niem. łącznie niemiecki. 

Por6\Vnanie powyższe polecamy uwadze 
pp. hakatystów... . . . . . . . . 

Pewna częsc prasy memieckieJ maczeJ się 
zapatruje na prześladowania Polaków w Po
znańskiem. Nie widzi nieporozumienia, ale owA 
szem zmowę i zgodę antypolską. Bawarski 
„ Va ter land" przypuszcza, że musiały między 
Berlinem a Rosyą zapanować lepsze stosunki, 
skoro rząd pruski ostrzejsze znowu za.stósował 
środki przeciw Polakom i zniósł teraz naukę 
języka polskiego w gimnazyach i polski WJ• 
kład nauki religii w szkołach ludowych Ks1ę~ 
stwa. "Vaterland" pisze w koi1cu: Skoro mię„ 
dzy Rosyanami a Prusakami (Russen und Bo· 
russen) nastaje zgoda, muszą zawsze Polacy 
zapłacić jej koszta." 

U!!lt!tiJ:~i~1; 
o Z · Prus Zach.. Warmii ł 1łiazur. 
Pszczółki. Oberzysta Bastubba w 

Pszczółkach nie dał sali na odbycie posiedze
nia. Tedy "'Ostmarkenverein" uprosił przecież u 
zarządu kolejowego, że w niedzielę między 5 
a 7 godziną będzie mógł obradować w pocze„ 
kalni dworca kolejowego. 

A więc zarząd kolejowy, opłacany z kasy 
rządowej, do której i Polacy składać są oho· 
wiązani, oddaje swoje lokale na zebrania towa· 
rzystwu, które walkę przeciw Polakom wypi • 
salo na swoim sztandarze. 

Sępolno (Prusy Zachodnie). Córka re
stauratora kolejowego Stra~zkiewicza znalazła 
w pobliżu drogi do Chojnic części ub"'ania i 
bieliznę zamordowanego Wintera. Prokurato· 
rya zajęła się śledztwem. 

Gdańsk. Toczył się tu proces przeciw
ko redaktorowi „Gaz. Gd." panu Palędzkiemu. · 
Chodziło o wyznaczenie premii pieni~żnej dla 
spadkobierców po abonentach „Gaz. Gd.", 
zmarłych w skutek nieszczęśliwego wypadku, . 
na czwarty kwartał w ubiegłym roku, w ciem 
prokuratorya dopatrzyła się ustanowienia za· 
kładu zabezpieczenia bez pozwolenia władzy. 
Sąd jednakże uwolnił p. Palędzkiego od winy 
i kary, ponieważ chodziło tu o ustanowienie 
jednorazowej zapomogi bez osobnych składek, 
a nie o utworzenie jakiegoś osobnego zakładu 
zabezpieczenia. - Izba karna skazała byłego 
skarbnika kasy chorych dla drukarzy, R. Preus
sa, na 4 miesiące więzi eoia za sprzeniewierze· 
nie i oszustwo. 

• Z Wiei. K8~ Poznan~kłe Os 

Poznań. Ks. Gwardyanowi. Przybylskie
mu, byłemu probos:zczowi u Bożego Ciafa, pó· 
źniej proboszczowi w Kąkolewie, a obecnie 
mieszkającemu w Poznaniu udzielił Najprzew . 
ks. Arcypasterz godności tytularnego kanonika 
metropolitarnego. 

Bojkot się szerzy! Stola1·z p. J. z Po- . 
znania otr.zy mał zamówienie od kolonisty Kre
linga z l;abna pod Mosjną na wykonanie okien 
i drzwi. P. J. robotę wykonał, a gdy pojechał 
do Krelinga, aby go powiadomić, że robota 
wykończona, oświadczył mu Kreling,. że roboty 
przyjąć nie może, bo rejencya czyni mu wy-



mówki, że u Pqlak6w robi zamówienia. W ar- i 

tość zatn~wionia wynosi 220 mr. Pan J. ztąd 
.znaczną s~kodę pono8i. - Tak to wprost i po
kątnie, jawnie i tajnie podkopują nasz byt i 
za to iąda się jeszcze synowskich uczuć, przy· 
wiązani'a i miłości. 

Inowrocław. Gorliwym germanizatorem 
jest młody nauczyciel p. Flesching. Kiedy przy 
.zgłoszeniu się nowych uczniów przyprowadziła 
pani Urbaniak 6 letnią córeczkę, zapytał p. F.: 
Czy ona umie po niemiecku? Matka: wcale 
nie u~e, prócz kilkunastu wyrazów usłysza. 
nych n~ ulicy od innych dzieci. Pan FI. : Czy 
pani życzy sobie, aby córka uczyła się religii 
po niemiecku? - :Matka : wcale nie, przecież 
nie zrozumiałaby wykładu - Pan FI.: Czy w 
domu nigdy nie mówi się po niemiecku? -
Matka: naturalnie nigdy, przedeż jesteśmy Po
lakami. - Pan Fl: Jak to być może, że w tej 
tu okolicy jeszcze tyle mówi się po polsku. 
Na to chyba przystać nie można! Pani się tyl
ko wydaje - że dziecko nie umie po niemie· 
cku. Zaraz się o tern przekonam. - Tu pan 
Fl. rozpoczyna egzaminować dziecko : "Sage 
mir, wo ist der Himmel ?" - Dziecko milczy. 
"Ma.che mal ein Kreuz !" - Dziecko milczy i 
nie rusza się; dalsze pytania niemieckie również 
nie odnoszą skutku. wówczas zabiera głos ma· 
tka i pyta po polsku: "Gdzie niebo?" - dzie
cko pokazuje paluszkiem w górę. - "A teraz 
przeżegnaj sięl" - Dziecko posłusznie robi 
znak krzyża św. Pan Fl. zaczyna się zżymać i 
wyrzucać matce, że nie wychowuje dziecka po 
niemiecku. Przecież żyjemy w państwie niemie
ckiem t N'a to matka: Wiem, że należymy do 
państwa niemieckiego, ale jesteśmy Polakami 

W IAR US POLSKI. 

mieniem ludu górnośląskiego swym człon· 
kiem honorowym". 

Opole w lutym 1901 r . 
Zarząd Tov~·. poh~ko-katol. w Opolu. 

W odpowiedzi na to przesłał pan dr. Dem· 
biński do zarządu Towarzystwa następujące 
pismo: 

Do Zarządu 
Towarzystwa polsko·katolickiego 

w Opolu. 
Szanowni Panowie! 

Spieszę złożyć W am szczere i serde
czne wyrazy podziękowania. za pamięć 
i odznaczenie, jakiem zaszczycić mnie ra
czyliście z powodu skromnego udziału 
w pracy Waszego Towarzystwa. Widomy 
znak źyczli w ości Waszej będzie dla mnie 
zawsze miłą pamiątką chwil spędzonych 
w Opolu w czasie budzącego się ducha 
narodowego Il'.\ Górnym Slązku, a budzą
cego się z własnej siły i potrzeby. - Nie 
wątpię, że poczucie samowiedzy narodo
wej, którem członkowie Towarzystwa opol· 
skiego już dzisiaj poszczycić się mogą, co
raz szersze ogarnie koła, a lud górnoślą-

' ski wywalczy sobie prawa, które mu z prze· 
znaczenia Bożego przynależą. Z interesem 
też źywym śledzić będę rozwój działalno
ści Waszej, Szanowni Panowie, a jakkol
wiek na różnych miejscach, to w duchu 
zawsze będziemy pracowali tym samym. 

Łączę pozdrowienia dla całego Towa· 
rzystwa i pozostaję 

z wysokim azacunkiem 
Dr. Tadeusz Dembiński. 

Poznań, 15 kwietnia 1901 r. 

. Niemcom dokuczyć, - oraz, że używaj~ do 
sty pożar11. W je3iehi HWO zgorzała s 
żytna świ~tynia na to, aby w pożarze z 
śmierć W aldersee, teraz spłonęło całe sk 
pałacu cesarskiego w tym samym celu 
hetman z wielkim trudem tylko ocalał, ra 
się ucieczki\ przez okno, podobnie jak Na 
on I, który z płonącego Kremlu również · 
by cudem uszedł. N a w.zór Rosya.n z r. 
Chińczycy usiłują dzisiaj zniazczyć swych 
gów ogniem, -- a charakterystycznym obja 
jest to, że uwzięli się przedewszystkie1' w 
Niemców. Wszelka zemsta mieści w sobie oł 
piekielnego, ale zemsta, której narzędziem ą 
ogień, przewyższa swą grozą wszystko. 

W roku 1812 Napoleon nie zroz rz 
ognistej przestrogi i siedział w Kremlu, w 
zmarzł. Historycy osądzili, że dotknął go ha 
palec Boży, - a zwłaszcza niemieccynaz d 
to "Strafgericht Gottes". To uprawnia do 
gi, jakoby pożar cesarskiego pałacu, w k 
osiadł feldmarszałek hr. Waldersee, był 
również płomienną przestrogą. 

Jakoż niektóre pisma memieckie zdaj\ 
tak sprawę pojmować. Wiedeńska "Neue 
Presse" powiada: "Pożar pekińskiego p 
cesarzowej rzuca ponure światło na poło· 
wojsk sprzymierzonych w Chinach, które, a 
dalone od ojczystych siedzib, kto wie, czy · 
bronią stanowiska straconego ! " Podpada 
żydowskiemu organowi z ·Wiednia nagły 
wojenny Chińczyków. - "Zkądże - po 

i narodowości naszej odebrać sobie nie pozwo-
limy. Chociażby krew ze mnie wytoczyć miano, i iadomośei ze świata. 
nie pozwolę na. to, · aby dziec~o się zniemcz~ł~. Berlin. Konwent seniorów parlamentu 

- jenerałowie Liu i Ma zaczerpnęli w 
jednej doby tyle męztwa, że śmią apelow 
miecza! Zastanawia w najwyższym stopni 
dwaj ci ludzie podejmują kroki nieprzyj 
skie tuż po zwichnięciu przez mocarstwa • 
dżurskiego traktatu ... " 

Z-'dam, aby dzieck? uczy~o się po polsku ie~; I na jeneralnej naradzie pod prz. ewodnictwem hr. 
gu. - , P~n Fleachmg,. widząc tę sta~owczosc Ballestrerua uradził zastósować się o ile mo· 
porusz~neJ ~em ba~~mem .do. łez matki -: .za· żności do ogólnie wyrc.i.żonego życzenia, aby 
czyna Ją mity~owa.c · "I .Ja J0St~m katohki~m sesya parlamentu zakończyła się na Zielone 
--: krzywda .s1ę. dziec~u me. ~~a~ue, gdy po me~ Swiątki. Słaba jest nadzieja,. aby sprawą pod
m1e~ku ucz~c się. będz ... e .reh~u. N~ to matka· wyższenia ceł zajmował ię parlament jeszcze 
?'Dziecko me u~:e P~ me~1ecku, z~dam, aby w tej sesyi. W przeciwnym razie zaczęłyby 
J6 uczon~ ~8:k, i~by Ją poJęł~, a ":ięc po .P01~ się wakacye 14 maja a trwałyby do 3 czerwca. 
sku. A Jesli mme pan daleJ tem1 pytamam1 • '-.... .. 

"Neue Fr. Presse" wskazuje więc na w 
tersburg jako na źródło nieprzewidzianego . 
ztwa jenerałów Liu i Ma. Może to przy · 1 

nie, temuż pismu właściwe, ale organ wi ~ 
ski nie jest w tym względzie osamotniony, aJ 
dobną wiarę mają także i inne pisma nie a 
kie - z wyjątkielli p1'ił rzędowyc· i. }CZ a 
wojenne z Chin odbijają się echem 
w łamach prasy półurzędowej. I tak "Kol 
Ztg." pisze, co następuje: „Zdaje oię, że 
chińskfogo narodu ogarnia jakieś o o iwe 
nie, którego rozmiarów i skutków na r 
kiem objąć nie można. Zabójstwo Bartsc 
zuchwałość woj sk chińskich na pogranicz a 
czili, a nawet w obrębie kraju zajęteg r 
wieść o pochodzie Tungfuhsianga na 
licznych kup buntowniczych, - nowe 
chrześcian w Czengtingfu. .. wszystko to 
pomina słowa odezwy bokserów z zeszłeg 
ku, że dopiero po tr~ech latach cudzo zi 
zostaną pokonani i czasy "długiego życia 
dejdą." 

dręczyć będziesz. oddam dziecko do prywatnej . B~rbn. Paragraf 1 ° wolnos?I 1Vyzna· 
szk ł · d · · "' To do · k Pł p FI ma, wmea1ony przez centrum a przyJęty przez 
Ust

o r sre. młeJd· . k pier.o ~a1:11 ~" o ó •. c. odnośną komisyę parlamentu wszystkiemi gło-
a 1 zap1sa ziec o - me JUZ me m WU\ • • • k ł d l'b l D K ·" sami przeciw o g osom .naro owo- i era nym, 

" z. UJ. brzmi: "Każdemu poddanemu niemieckiemu w 
· ~Ze Slązka czyli Starej Polski. obrębie rzeszy przysługuje prawo wyznawać 

religię wedle upodobania.'" W Chmielowicach umarł w czwartek 
po pąłudniu nagle, tknięty paraliżem, właści· 
ciel dóbr chmielowskich, pan Donath. 
· Król Kuta. Szykany polskich wido
wisk amatorskich. Z Król. Huty pi8zą do „Ka
tolika", że przestawienie amatorskie, które miało 
się tam odbyć w niedzielę 14-go bm., dane 
przez członków Koła Towarzystwa, nie mogło 
się odbyć, ponieważ policya zakazała wpuszczać 
na ~alę kobiety i to nawet amatorki, a wolno 
było brać udział w przedstawieniu tylko męż
czyznom. Towarzystwo ma wskutek tego za· 
ka.zn wielkie koszta, gdyż wszystko było już 
przygotowane. Zakaz nadesłała policya dopiero 
w sobotę po południu, w dzień przed przedsta· 
wieniem. 

Szykanowanie polskich widowisk amator
skich, szczególnie na Slązku, kwitnie. Z tych 
kwiat6w wyrośnie owoc większej dojrzałości 
polityć.Źnej i samowiedzy narodowej wśród ślą· 
zkiej braci. Dobre i to 1 

:fondorf (Wróblin). Na szosie we wsi 
bawił się chłopak sołtysa Kędzieli kulaniem 
obrączki. Pewnie w grze zatopiony wpadł pod 
wóz naładowany merklem z fabryki Schottlen· 
dera, pod tylne koła, które mu kość pacierzo
wą .zgniotły; z powodu tego zaraz śmierć na· 
stąpiła. 

Mysłowice. W marcu br. około 50,000 
. robotników przejeżdżało z Galicyi na robotę 
do głębokich Niemiec, gdzie w rolnictwie zna
leźli zatrudnienie. 

Opole. 'rowarzystwo polsko • katolickie 
w Opolu przesłało p. dr. Dembińskiemu, który 
tu przez sześć lat zamieszkiwał, ozdobnie przez 
pannę Franciszkę Czok wykonany dyplom ho
noro~y z następującą treścią : „ Wielmożnego Pana Doktora Demhiń„ 

skiego mianuje 'rowarzystwo polsko-kato
~ckie w Opolu w dowód czci i poważania, 
oruz wdzięczności za pracę nad uświado· 

Londyn. Zgubne następstwa wojny bur
skiej odbijają się ciężko na skarbie angie skim. 
Anglia, która dotychczas nie znała kłopotów 
pieniężnych, stanęła dzisiaj wobec wielkiego 
niedoboru, który minister skarbu usiłuje pokryć 
w jednej piątej przez pouwyżkę ceł i podatków. 
a w czterech piątych przez pożyczkę olbrzy
miej sumy 60 milionów fontów szterli gów. 

A potrzeba tam było Prusakom leź 
Chin? 

Izba niższa uchwaliła już tę p ożyczkę W SO· ró • 'M 'ft'o'lllli s.&.ro-"• 
botę dnia 20 b. m. **J .W. li ... c 

Serbia. Ważnym w dziejach Serbii jest Boehum. Zwracamy uwagę na ogł s 
dzień 19 kwietnia. Przed 50 laty opuściła te· nie ks. Beiserta, w sprawie nabożeństw k 
goż dnia Białogród załoga turecka, a na ucz- skich. 
czenie tego wypadku ogłoszoaą zogtała w ko· A.ltenbochum. Ks. wikaryusz Ra 
naku królewskim stolicy serbskiej w ubiegły Holthein został przysłany na kapelana do 
piątek t. j. dnia 19 k~vietnia rno1 r. uroczyś~ie tejszej parafii. Obecnie będziemy więc 
nowa konstytucya serbska. dwóch księży i co niedzielę będą 3 Msze u 

Wojna angieł8ko-transwalsh.a. - odprawiane, pierwsza o godz. 7, druga o 
8

: 

Lord Kitchener donosi z Pretoryi : Oddział 9 8 i pół, a Suma jak dotychczas o god c' 
pułku ułanów dostał się w pułapkę burów. Po- Ten sam kapelan był dawniej 3 lata 
rucznik i 3 żołnier~e zabici, 5 jest rannych. senkirchen. Tutejsza parafia bardzo się p 

French przeniósł swą głó'\Vną kwaterę ze kszyła przez pobudowanie kopalnianych 
wschodu du Johannesburga. Jest chory i po· dynków przez kopalnię "Dannenbaum" I 
trzebuje wypoczynku. Na wschodzie Tra1swalu Pobudowano całą kolonię bo przeszło 3 
panuje według niego między burami ogromne dynków, a nazywają ją Peking; mieszka C 
przygnębienie. też dużo Polaków. W. Grzegors i 

Sprawa chińska. Co Niemców spotyka Dortmund. Znaleziono w lasku z c 
w Chinach, przypomina wypf1.dki z roku 1812 kupca Henryka Schulz z Herford, który 
w Moskwie. Zeszłego roku legł od kuli zdra.· 7.astrzelił . 
dzieckiej ambasador Ketteler i "udusił się" w Dortmund. Górnik Jakób Wróble 
dymie jenerał York, co dopiero mściwy Chiń- który, jak wiadomo, dnia 18 sierpnia 19 
czyk położył trupem kapitana Bartscha strza· w Hombruch zadusił swą żonę i 8 lat 
łem z zasadzki, sam naczelny wódz hr. Wal- cą córkę, został ściąty. Dwaj mali syn 
dersee już dwukrotnie był w niebezpieczeństwie których także usiłował uśmiercić, zostali 
upieczenia się żywcem w ogniu, a przed trze- ki staraniom lekarskim, utrzymani przy i 

0 
ma dniami zginął w płomieniach jenerał Gross- Starszy syn zeznał na niekorzyść ojc 
Schwarzhoff. widział owej nocy, gdy zbrodnia spe 

Najpoważniejszym momentem w tych przy- została. Wróblewski przyznał się do 
krych przygodach niemieckich jest zaś to, że Mordercę ściął kat Reindel z Magdeburg 
Chi~czycy. nie szczędzą najcenniejszych swych ł Sehalke. W drugim szybie kopalni „ 
pamiątek i zabytków narodowych, aby tylko 1 solidation" p~kł cylinder u maszyny sł 



wywożenia górników, którzy ~tego powodu 
· echali na wierzch przez III szyb. Tymczasem 
szybie II nie pracują. 

Berne. W kopalni „Shamrock" zostali 
ypani sztygar Viehofer i strzelniczy Pohl. 
ydwaj ponieśli śmierć. 

Kolonia. Onegdaj wybuchł tu na pod
u kościoła św. Andrzeja pożar, z powodu 

ostróżności zatrudnionego tam reparacyą 
cbnierza. 

Diisseldorf. Najstarszy z tutejszego du· 
wieństwa ks. kapelan Kuttenkeuler od ko· 
oła św. Marcina obchodzić będzie w przy
ą JJ.iedzielę złoty jubileusz kapłański. 

Drezno. W przyszły poniedziałek z roz
rządzenia najprzew. ks. Arcybiskupa Sta· 
wskiego iaa mniejwięcej sześć tygodni wy· 
bał ks. Koschnik do Drezna, by słuchać spo
dzi Polaków w Saksonii się znajdujących, 
miarę potrzeby głosić kazania ~ odprawiać 
ożeństwa. 
Słegburg. W Siedmiogórzu zniszczył po· 
400 mórg lasu. 
Panama w Niemczech. Biuro telegra· 

ne Wolffa donosi, że z Strzyga wy na Slą
znikł bankier Alfred Meissner, wspólnik fir
"Dom bankowy Pawła Meissnera". Depo· 

, a przepadły. Pasywa wynoszą 1,250,COO ma-
. a aktywa tylko - 50,000 marek. 

n:onaster. Dyecezya monasterska liczy 
milion i 71,387 katolików, 378 probostw 
218 księży. Towarzystw kupieckich 13, To
rzystw pachołków 69 z 6953 czynnymi, 
8970 honorowymi członkami (34 Towarzystw 

· aiada własne domy towarzyskie) . Towarzystw 
zni rzemieślniczych jest 21 z 2165 członka

Towarzystw robotników 41 z 3297 zwy
jnemi i 1579 nadzwyczajnemi członkami. 
warzystw robotnic jest 9 z 1061 członkami. 
warzystw zawodowych (Knappenvereine) og 
ieckich z 4496 zwyczajnemi i 823 honon· 
emi członkami, polskich 19 z 2830 zwy· 

ajnemi i 15 honorowemi członkami. Dyece, 
a ma 3 klasztory franciszkańskie (Monaster 
rsten i W arendorf), 3 kapucyńskie (Mona
r, Werne i Rindern pod Cleve), 1 klasztor 
apistów w Maria-Veen pod Groos·Reeken, 
kl. Benedyktynów w Gerlewe pod Billerbeck, 
kl. Do~ir 'kanów w Mecklinghoven pod Dat
n. Prócz tych mają Misyonarze Najśw. Ser
dom misyjny w Hiltrup pod Monasterem, 

acia Aleksyanie dom w Kannen pod Amels
ren, a Bonifratrzy (Bracia Miłosierni) w Ma
·Lindenhof pod Dorsten. Zakonnice: Bene· 
kty1<ki nieustannej czci w Maria Hamicolt 
d Rorup i Vinneburg pod Mil te; Wizytki 
Uedem; Klaryski w Monasterze; Urszulanki 
Dorsten. Nadto istnieje 12 kongregacyj 
ielką liczbą osad. 
Na niemieckich kolejach żelaznych, 
yj ątkiem bawarskich, zaszło w lutym a6 

ypudków wykolejenia na drodze, 31 na sta
' 5 zderzeń na wolnej drodze, 16 na stacyi. 
stratlało przytem życie 3 urzędników kolejo· 
eh a 11 urzędników i 18 podróżnych od
sło po~aleczenia. Większą część wypadków 
kol~Jema spowodowały niepomyślne stosunki 
osfcryczne. 

Rozmałtośełjł 
Z . kongresu an ty alkoholicznego w Wie· 

u: Profesor dr. Maksymilian Kassowic wy· 
s1 ł odczyt "O alkoholizmie w wieku dzie
cy?1." vVywody swe streścił prelegent w na
uJących opartych na badaniu i doświadcze· 
. z~sadach : .1) Ciężkie zaburzeni.a organiczne 

lmtJm, ~ama alkoholiczaa, epilepsya) i wi-
zne zmiany w narządach (spuchnięcie wą
y) są u dzieci skutkiem używania alkoholu. 
~horoby te powstają nie tylko wskutek u-
1~ wóuki . lu~ innych alkoholów w większych 
ciach, ~le .JUŻ nawet przy użyciu piwa i 
a ": m1er.nych dawkach lub przy używa· 
komaku v~ tak małej ilości, jaka uważaną 
za lek.arst\*O'. 3) Doświadczenia uczą, iż 
hol dz~ała trt..'_ląco na czuły dziecięcy system 
?WY I • organ1zm. 4) Przez fizyologiczne 
l~d.czen.1a ~twihdzono, iż rozpowc;zechnio
~emame, Jako\by alkohol posiadał własno· 

o ywcze i wzqiacniające, zupełnie jest fał
~m, alkohol bo~iem wydzielania azotu (ja· 
ia~ę wydzielan, a białka w organizmie) nie 

o nie · · zmmeJsza lęcz wprost zwiększa. "V sku-
t~go właśnie "';zrost dzieci wstrzymywa
J est gwałtownie przez .uEyw.anie alkoholu. 

( 

\ 
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5) Również fałozywem jest twierdzenie, iż al
kohol podnieca zdolności trawienia; doświadcze
nia, przedsiębrane na zwierzętach i ludziach 
wykazały wprost przeciwne zjawisko. Mniema
nie to powstało wskutek tego, iż alkohol chwi· 
Iowo przygłusza pewne uczucia nieprzyjemne, 
co jednakowoż nie jest wcale podniecaniem 
trawienia. 6) Kilkakrotne doświadczenia wyka
zały, iż przypisywane alkoholowi podniecające 
działaaie, albo zupełnie nie okazuje się, albo 
też szybko przechodzi, pozostawiając osłabienie 
aparatów muszkułowych i nerwowych. Używa
nie tedy alkoholu do zwalczania słabości ser
ca w chorobach febryc?;nych u dzieci, zupełnie 
jest nieuzasadnionem. 7) Wewnętrzne używanie 
al~oholu jako antyseptikum, tj. jako środka ni
szczącego bakterye przy chorobach infekty· 
cznych nie ma żadnego celu, gdyż doświadcze· 
nia wykazały, iż skłonność do infekcyi przez 
używanie alkoholu nie zmniejsza się, lecz zwię· 
ksza. Ponieważ alkohol w ciele ludzkiem prędko 
się spala, bezpodstawnem więc jest twierdzenie, 
iż alkohol niszczy bakterye. 8) Ponieważ zgu
bnych skutków alkoholu, używanego w naj
mniejszych ilościacn, nie równoważą żadne ko· 
rzyści, należy przeto wprost zabraniać dawa
nia alkoholu dzieciom. 

Dla całego wójtostwa K.asśrop. 
Pu n k t zborny na rGermanenhiigel" przy goiciim 

Baerwolt w Kastrop. 
27 kwietnia : 

o godz. 81/2 dla piech. prow. z lai 1888 do 1892 
od liiery A do K wł,c!nie, 

o godz. 91;2 dla piech. prow. z lat 1888 do 189Z 
11d litery L do Z wł~cznie, 

o godz. 101/2 dla piech. prow. z lat 1893 i 1895 od 
litery A do K wł,cznie, 

o godz. H1/2 dla piech. prow. z lat 1893 do 1896 
od' litery L do Z wł~cznie. 

Pu n k t zborny przy kopalni „Erin". 
27 kwietnia o godz. 2 i 3 po poł. dla pracuj„cych 

w kopalni „Erin~. 
29 kwietnia o godz. 81/2 dla piech. prow. z lat 18H 

do 1900 od litery A do K wł~cznie. 

P u n k t z b o r n y przy goscińcu Baerwolfa w Kastrop. 
29 kwietnia : 

o godz. 91/2 dla riech. prow. z lat 1896 do 1900 od 
litery L do Z wł~cznie, 

o godz. 101/2 dla gwardyi, żołnierzy przewozowych, 
strzelców i kawalery!, 

o godz. 111 /a dla artyleryi polnej i pieszej, 
o godz. 11/ 2 dla reszty brooi specyam~, 
o godz. 21 / 2 dlo. rezerwistów uzupełnie.ją,cy~h z lat 

1888 do 189 L 
30 kwietnia : 

o godz. 81/2 dla rezerwistów uzupełniają,cych z lat 
1892 do 1894, 

o godz. 91/2 dla rezerwistów uzupełniajl\cych z lat 
1895 i 1896, 

o godz. 101;2 dla rezerwistów uzupełniaj~cych z lat 

Księża misyonarze _ z Polski I ~18~97~do~1~9~00~. ~~~~~~~~~~~~ 
Otrzymujemy następującą wiadomość, na Towarzystwo św. Wawrzyńca vr Kastrop 

którĄ zwracamy uwagę Rodaków, wyraźając denosi swym oiłonkom także wszystk ;m Polakom w Ka
nadzieję, iż licznie na nabożeństwa polskie i strop i okolicy, iź od 27 'bm. po południu aż do 29 wh•
do spowiedzi św. zbierać się będą. Oto nam cznie będzie sposobność do spowiedzi wielkanocnej, w tym 
dono~ZJ'I : właśnie cza:\ie winien się każdy Polak poczuć do obowi'-

-i zku. Spowiedzi słuchać będzie 2 Ojców ż zakonu św. 
Jak w ubiegłych latach tak i w tym roku Franciszka. z Dortmund. W niedzielę o godz. 1/ 2 ł. po po

zjeżdżamy do Kolońskiej dyecezyi na spowiedź łu iniu będzie polskie kazanie i błogosławieństwo. Po na
Wielkanocną, a prócz tego Misyę św. do \Vanne. bożeństwie odbędzie się posie<lzenle, w lokalu zwykłych 

Od 2~ k i i ł d zebrań . Rewizorowie chorych zechcą, przybyć po kwity111 

• W etn a po po u niu do 1-go Liczny udział pożą,dany. - Goście mile widziani. 
maja południa słuchać będziemy spowiedzi św. z ar z I\ d. 

w Kolonii w kościele św. Andrzeja. Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
w Diilheim nad Benem będzie jeden ·w nii~d~ielę dna 28 kwittn:a o godz. 4 J!O południu 

z nas słuchał w sobotę dnia 27 kwietnia po odbędzie się zwyczajne posiedzenie. O jak najliczniejazy 
południu i w niedzielę dnia 28 kwietnia. udział uprzejmie pr'1si Z e. r z „ d. 

W tym samym czasie będzie jeden z księży Tow. św. Jana Obrze.w Uekendorf 
W Elberfeldzie w kościele św. Wawrzyńca donosi swym członkom, iż w niedzielę 28 bm. po połu
t. j. od 2'7 kwietnia po południu do 1 ma· dniu o godz;. 4 odb~dzie się walne zebranie. - Po.
ja południa. siedzenie zam~du o godz. 1 Rewizorowie kasy winni sio 

W Kolonii, Iłliilheimie ł Elbei•fel- stawić na posiedzenie zarzą,du. - O godz. 6 nastlłpi wrcr 
dzie bi>dzie ~ niedziel"' dnia 28 kwietnia po czenie podarku jubilatom Pawłowi Was:ielews_kie-

" " mu i jego małżonce, więc na godzinę 6 zaprasza 
południu nabożeństwo z kazaniem. się żony i dziatki członków, aby wspólnie upiększyć wrę-

Od 28 kwietnia po południu do 5 czeoie podarków. O liozny udział prosi Z ar z~ d. 

I::sbe~~ie 2 księży w E1111en, jeden w Ober· ł BaCzu.Ość i. .. · · 
Dnia 5 maja w Essen ł Oberhau.

1 

W dniu obchodu mego are-brnego weseia. dnia 28 b. 
ł d · b . . t k . m. wie3zorem o godz. 7, zaprasll&m szan. Tow św Jana 

seł! po po u mu na ozens wo z azamem: Chrzc. aby raczyło SW!\ obecnością, mię zaszczs
0

cić ·taksa.-
1'11sya we Wanne od 5 do 12 maJa. mo żony członków i dziatki m ile zapraszam. Obchód we-

K s, J, ]3 eis er t. se lny odbędzie się na sali p. Serres z tańce in. Rodacy 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nie będl\ćY członkami Tow św. Jana Obrze. ni~ mogą, braó 

udziału, jeżeli p oprzedpio na zebraniu M c:iiłoaków się uia 
~u · h -.i ~ rnc •-... 

Baczność! - Baczność! 
W niedzielę dnia 28 kwietn:a po południu o godzinie 4 

jest nahożeństwo polskie z kazaniem. W po
niedziałek, wt< rek, środę i czwartek tak samo cdbywać 
się będe; nabożeń~twa polskie z kazaniami o godzin e 6 
Wieczorem tak samo jak w tym tygodniu. Sposobność do 
spowiedzi św. je<>t co dzień do południa i po połuJniu. 
Rodacy w Bruchu .korzystajcie z tych pięknych nauk 
i przystępujcie wszyscy jak jeden mąż do spowiedzi św · 
bo teraz jest sposobność do tego. Tak samo z powod~ 
tych nabożeństw i pięknych nauk tygodniowych powinni 
w~zyscy do kościoła dl\Zyć, start y i młod zi , ażeby w do
mu żade~ nie zo13tał. 

Wojciech Chwiłkowaki, 
prezes Towarzystwa św. Michała. 

.Kontrole wiosenne. 
I 

Dla wójtostwa. Lan::;Pnd1·ee1· i \Verne w ea.li 
gościnnego Baeke da •· t-1 Leiendecker w Langendreer. 

"7 kwietnia: 
rezerwy, uzupełnisjlłcej z lat 1900 o 1 H Ha 

do 1890 •• 1ącz. •ti, 
o godz . li dla rezerwy nzupełniajj\Cej z lat 1894 

do 1888. 

Dla z1itrudnionych w kopalni Hannover, szyb I 
. i II, jeieli w wiejskim powiecie Bochum mieszkaj!\, na 
dziedzińcu tejże kopalni w Hordel. 

29 kwietnia o godz. 1 dla piech. prow„ gwardyi 
i broni spec. i rezerwy uzupełniajf\Cej z lat 1900 do 
1888 i. dla wszystkich sunerrewidendów, z wyj~tkiem 
tych. którzy pomi~dzy 1 kwietnia a 30 wrz.:śnia 1889 r. 
WStl\pili. 

Dla 21.trudnionyeh w kopalni Hannibal, szyb I 
i w koksownl Schulza, jeieli w wiejskim powiecie Bo• 
chum mieszka.jl\, na podw<>rzu tejźe kopalni szyb I w 
Marmelshagen. 

29 kwietnia o go<b: ?t 2 Lla p\ech. prow., gwardyt, 
broni spec. i rezerwy u"'1. da1ajl\cej z lat . 1900 do 1888 
i dla wav.ystkich superrewidendów, z v yjj\tldem tych. któ
rzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 września 1889 wat,.pili. 

zapiszą,. Pawc I Wasielewski, 
członek Tow. św. Jana. Chrzc. w Ueckendorf. 

Brne • 
W niedzielę 28 kwietnia po południu po nabożeństwie 

pol:~kiem odbędzie si ę miesięczne zebranie, czyli płacenie 
mlesięc11uych składek Tow. św. Michała . O liczny udział 
i punktuallle stawienie sLo wszystkich członków prosi 

Z ar z' d. 
U w ag a : Kartki do spowiedzi wielkanocnej s~ u 

sekretan:a p. J . Jęśka i p. Fr. Janowskiego. - Zebranie 
zarz~du odbędzie się jak zawsze. O punk tualne zebra.nie 
się wszystkich członków należlłcych do zarzadu prosi 

W. Chwiłkowski, przewodn. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau 
donosi swym członkom i wszystkim Pohkom w Baukau 
i t:.·kolicy, iż w niedzidę dnia 28 bm. urz/łJil tow.' wio
senną zabawę, na któr!l zapraszamy w:izy5tkich Ro
daków. PJczą,tek o godz. 4 po południu. Wstępne dla. 
członków 25 fen, dla nieczło..J.ków prztd czasem óO fen • 
przy kasie 75 fen. Cdonkowie, którzy zalegajlł ze ekłnd
k~ miesięczną, dłużej jak 3 miesi~ce, płacfł wstępne jak 
nieczłonkowie. O l czne przybycie na zabawę uprasza. 

Z ar z!\ d . 

Towarzystwo sw. Jacka w Bismark 
uw1itdamia swych członków i za.razem w~zystkich Roda
ków, Jż za.bo.wa teatralna odbędzie się w przyszłłł nie· 
dzielę dnia 28 kwlętnia po pvłudniu o goM. 6. Upraaza 
się osoby, które posiadaj!\ kiwty wstępne lub pienifldza 
za sprl.iedane karty, aby się stawili godzino przed zaba
W!\ i karty lub kwity oddali. Z11razem uwiadamia się spie
waków, iź próba Śpiewu oubędzie się w przyszł!ł niedzie
lę przed południem o godz 111/2 O punktualne ste.wienie 
się i liczny udział w 2abawie pro3i Z ar z t\ d. 

Memu k r chao~mu męż iwi i naszemu drogiemu ojcu 
synowi i .bratu ~oj!'iechowi Ko~iniarzowi ży
czymy dma 23 kw1etma .idrow1a, szczęscia i błogosła.wień
stwa Boże~o i życia długiego, a po śmierci Królestwa 
niebieskiego tu na ziemi fortuny, a po śmierci w w t· h1e 
złotej korony, a. teraz po tr~ykrcć wykrzykujemy: Mój 
kochany m1'ż nasz drogi ojciec, mój syn i nasz kochany 
?rat niech żyje . aż cały Eichholz za.drży, te~o ci iycsy 
sona twoja Eufrozyna. Kominiarz ze Vł~:t.yatkieini dz1eómt 

' ł 



Tow. blog. Bronisławy w Wiemelhausen 
ionoei sza o ownym członkom i wszystkim Rodakom i Ro
d&czkom w Wiemelhausen i okolicy, ii dnia 12 maja ob
ahodzimy 6 roeznicę p'łŚWi\'ce•iia chorągwi, na 
lali p. Seiera. Wszystkie te szan. Towarzysh a i Koła 
Śpiewackie, któreby nas chciały odwiedzić, jak najuprzej
miej zaprasumy. Program: Od 3 do 4 godz. przyjmo
wanie towarzyetw na sali p. Schmitda. O godz. 4 1iabo
łeństwa, a po nnbożeńatwie dalsz3 nroczyatrść. O zmro
k.11 rozpocznie się teatr: „Wet za wet", czyli „urz~d 
.kroś~ieniecki w beczce". Kapelę polski\ dostawi · nam p. 
JA.wicki z Brucliu. Członkowie obcych towarzystw płar· 4 
'Watępnego 30 feń., nieezłonko~ io 50 fen., przy kasie 'IS 
fen. O liczny udział prosi Z ar z~ d .• 

Bottrop. 
W niedzielfi dnia 28 kwietnia ~rz.j\dz~ To;" . . sw. Ja.

eka zabawę łtieczoruą na salt P· Kirsch .tauma. Po
eząitek o godz. 6. Zapraszamy na ow~ zaba'\".łfł wazystkich 
•złonków z ich rodzinami. Członkow1e ID' J~ także go
sei przyprowadzić. Wstęp dla wszystkiciJ wolny, także i 
dla. tych kt6rzyby się w tym ~niu. na cdonków z!Lplsać 
~ali. O jak największe urozma1c~~1e sabawy się postara
ramy, dla tego się spodziewamy, >Z Rodacy jak najliczniej 
przybęo~, o co ur-ras~a Z ar z Ił d. 

Bractwo Różańcowe ~olek w Giinnigfeld. 
Donoszę wsl!lystkim Siostrom i Rodaczkom, któreby 

się do naszego bractwa chciały dać za.pisać, ażeby się 
wszystkie zebrały w ni.edzielę 28 kwietnia o godz. 4 po 
południu u p. Danrechta, bo będzie obiernna nowa prze-
łosina. J. .K. 

Bractwo Różańca św. Polek w Essen. 
Zebranie odbędzie się o godz. ~/24 po południu na aali 

p. Mollera ul. Schfitzrnbahnstr. w niedzielę dnia 28 kwie
tnia, ponieważ musimy załatwić sprawę pielgrzymki do 
Newiges, procesyi Bożego Ciała itd. O liczny udział prosi 

Przełotona. 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebek 
donosi swym członkom, iż przyszłe zebranie odbęd:de się 
dnia 28 kwietnia po wielkiem nabożeństwie na. sali zwy
kłych posiedzeń u p. Hestermanna w Diateln. Licz.ny u
dział członków koniecznie pożtłdany, ponieważ bed!ł cbo-
11\Żni obierani i także będzie cały porZf\dek uchwalony 
poświęcenia chorągwi sii; dotyczj\cego. Liczny udział jeet 
bardzo poŻf\dany Z a.rząd. 

Towarzystwo polsko-katol. św. Wawrzyńca 
w Elberfeldzie 

urzł\dZa w dniu 28 kwietnia zabawę wiosenną, po
qczonł\ z teatrem. polskie wesele .z polski\ muz~ką, i tań
•em, na sali p. Keula, przy ul. Klotzbahn 26. - Za.ra
sem donoszę, iż w tę niedzielę przyjedzie polski ksi!łdz 
słuchać spowiedzi św. Nabo~eństwo polskie będzie o go
clzinie wpół do 4, a po nabożeństwie udamy się zaraz na 
salę zabawy. Prosimy więc wszystkich Braci Roda.Mw, 
Maz Rod ,1czki z Sf\S!e ioi ·b Towarzystw, aby jak najli
czniej ra~zyli się zgromadzić, ponieważ oeobnyeh za.pro
saeń nie wysyłnmy. Z bratenkiem pozdrowiem i głębo-
kim szacunkiem Z a r z I\ d. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
ionosi szanownym członkom zar.za.du oraz rewizorom ka
sy, iż w niedzielę dnia 28 kwietnia o godz. 4 po połu
dniu będł\ obrachunki kwartalne na sali zwykłych posie-
azeń. o punktualne stawienie się prosi z ar z" d. 

Tow. św. 8tanisła wa K. w Styrum. 
Dnia 28 kwietnia odbędzie się polskie nabożeństwo i 

kazanie. Po nabożeńdtwie walne zebranie, na któ
ie .się zaprasza wszystkich członków i Rodaków z okolicy. 

Szymon Linka, przewodniCZl\CY· 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 28 kwietnia 
odbedzie się 'kwartalne -. ałne zebranie o godz. 
31/3 po południu, na którem będzie rewizya kasy i spra· 
wozdanie z pierwszego kwartału, przeto liczny udział człon-
ków pożą,d:my. -- Goście mile widziani. Z ar z I\ d. 

Towarzr 1stwo św. Wojciecha w Duisburgu 
donosi swy m członkom oraz Rodakom w Duisburgu i o
kolicy, ja $0 też szan. •rowarzystwom [s~sied.nim tak tym 
które Zf' .proszenia odebrały jako też i tym, które d1a bra
ku adr .esów zaproezeń nie odebrały, ii dnia. 28 kwietnia 
obcb< 1dzimy trzecią. rocznicę istnienia jako też dru
gi\ · 1ocznici; poświęcenia. sztaodh.rn, na t:1ali „Arbeiterheim" 
pr ~y ul. Seitenstr •. 19, na kt6rf\ szan. Tow. Bł\Sied?i~ jak 
r .ajserdeczniej zapraszamy. - Program nroczystosc1: Od 

~~~--

~ 
Tow. św. Józefa w Altenbochuni 

za:iyła w dmu godnych Imienin (23 kwie 
szan. przewodniCZfłCemu 

Wojciechowi Grzegorsklenr . 

godz. 2 przyjmowaoi.e bratnich Tow. O godz. 31/ 2 wy
marsz do kościoła na polskie nab< żeństwo. O godz. 51/ 2 
po powrocie z kościoła rozpoczęcie zabawy pieścił o św. 
Wojciechu i mowa powitalna przez zast. przewodniczj\ce
go, potem śpiewy i dekla.macy~. przeplatane koncertem 
Pomiędzy teml mowa uroczystosc1owa. O zmroku rozpo
cznie się jak najprędzej przedstawienie amatorskie, które 
tu jeszcze w tych okolicach nie było grane. Deputacya 
będzie czekać na dworcu i na ulicy Schwanenthor. 
Wstępne dla ezłonków wszystkich tow. 30 fen„ dla nie
członków 1 mr. Na.si członkowie, którzy zalegajf\ z mie• 
sięcznf\ składkf\ trzy roiesif\ce i wyżej płaci\ wstępne jak 
nie('złonkowie Niewiasty maj!\ wstęp wolny. - Szan 
Tow. które nas swą, obecnoŚCf\ zaszczycić racz!\, oco serde
cznie prosimy, zechcl\ przybyć z chorągwiami i ornakP.mi, 
lecz bez pałaszy. Spodziewajf\C się licznego przybycia 
zasyłamy wszystkim tow. jak najserdeczniejsze pozdrowie-

i -w-or~ t;0~0h om 
Litwinowi, Nowackiemu, Grobel 
mu, Józwiakowi, Biskupowi, G 

~ 
dzińskiemu i Podlasovi 

jak najserdeczniejsze życzf'n i a zdrowia, szer 
i błogosł&wieństwa św., tu na ziemi waz 
fortuny, a po śmierci w niebie złotej ko 
Tego wam życzymy i po trzykroć wykrzyk 

~ 
my : nasz przewodniczl\CY oraz cdonkowie 
ciechy ni€ch żyjlł I P1miętajcic, że krz 
rlarmo boli gardło 

P. J., M. P„ S. L„ P. L .. M. 

i3CJ@!~~~~ 

niE>. Z ar z ~ d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Schonnebeek 
obcbodżić będzie w niedzielę dnia 28 kwietnia. o 4 godz. 
po (Jbledzie w lokalu swych p0siedzeń na sali pani Nie
kemper, urocEy9tosć swego Patrona. Pr0gram 
będzie odpowiednio urozmaicony, muzyk~ polskiej ka.peli, 
a zakończy się zachwycając~ sztuczką teatralną. Wstępne 
dla członków Towarzystw pohkich 30 fen., dla nieczłon
k6w przed czasem 50 fen., a przy kasie 7 5 fon. Szanno
wnych członkow Tow. polt1kich Sf\Siednich okclic. ocaz 
szan. Rodaków sprzyjajl\cych naszemu tow. uprzejmie za
praszamy. Osobnych zaproszeń się nie wysyła. 

Z a. r z tli d. 
NB. Don -simy także, iż w ostatnil} niedzielę każde

go roieeiąca odprawiają Polacy, członko v-. ie Bractwa Sn<'a 
Jezusowego o 4 gnd1. po południu Vi1 tutejszym kościele 
wspólne modlitwy po polsku. 

W dniu godnych Imienin składamy na 
deczniejsze życzenia naszemu przewodnicz!\ , 
\Vojciechowi Sobolewskie 

oraz członkowi 
W~jciechow-i Sobótce. 

Dobry humor w każdej porze. gro3z w 
szeni chleb w komorze, z przyjaciołmi mi 
zwi4zek bratni. nie znajcie co grosz qstatni, 
wam się dobrze działo, a złoto i srebro się 
progi lu.ło. Zyczymy wam tego wszystkieg 
je-t życzeniem serca waszego. Po trzykroć 
łttmy na1::z przewodoiCZf\CY i członek Woj 
Sobótka. niech żyj~ ! 

Tow św. Wojciecha w Gladbe 

~~~~~~~ 

Pielgrzymka do Neviges I 
z dekanatu Bochum i Wattenscheid ! 

odbędzielJię w pierwsze święto Zielonych Swią· '!$' 
tek. Wszystkie Towsrzy3twa proszę, aby zaraz do- ~ 
niosły czy pojadł\ do Nevige3, czy odjeżdzać eh<'!\ z Bo- ~ 
cbum. ze Steele czy z Bismark, oraz ile kart prowizory- ł(@ 
cznych mieć pragną. Zgłoszenia proszę posyłać do reda-

1 kcyi „Wiarusa Polskiego" w Bochum. Bliż3ze szczegóły ..., 
później. W imieniu komitetu J: 

II.. li.ozłowski w Htlmme, Scbmecbtiugstr. 17. " 

Komitet wycieczek lat. w Bochum. 
W niedzielę d ufa 28 kwi etnia o godz 12 w p<·łudaie 

zaraz po polakiem nabożeństwie w klasztorze odbędzie s ę 

Towarzyotwo św. Lu lwika. w Disteln-S 
lebeck zas) ła w dniu godnych fo.ienin 23 
Sl&nownym członkom 

Woje:leehom 
C:zoj ce, A.gaciak 0'11i, Maćkowskie 
Giełnikowi, Rajewiczowi i A.da 

czak owi 
serdączne ży czenia wszelkiej pomyślności, 1 
wia, szczęścia. i błogosławieńatwa św. Zost 
dobrymi Pohkami, jak byli ście w polskiej 
mi. W końcu wykrzykujemy : !nasi członk 
'\Vojciechy niech żyj~. Przewodnicząc 

posielzenie w celu ob"'U ·wydziału Srnnownych czł 1- ł--~ Szanownemu kol~d1m 
ków. oraz wszystkich R 1daków maj!\cych chęć przyłf\<'ZYĆ ~ 11 T • • e h 1· Han1'szow1· 
się do naszego grona. aby urządzać Wi!pólnie wycieczki, = VV OJCl C OW 

;;~;;;;UfiID~*~~~* · ~§12'._ w llerne 
tł.~ w dniu godnych Imienin 23 bm. życzymy z 

wia, szcz~Ścia i błogosławieństwa Ś\V. Zycz 
~ ~ ł także, aby go Bóg dobr~ natchol\ł myśltł i 
~ Szanownema kumotrowi ~ ~ darz;ył go żoneczk~ priy!'lzłf\. Oby nam ży 
~ W oiciechowi Sosińskiemu ~ -=~ szcza długie 1ata, i .aby się mógł dnczekać 
~ J ~ ł mu jego ·dzieci mówiły tata - nie V{loter. 
~ zasyłam w dniu godnych Imienin (23 kvdetoia) ~ ~ oatatku niech mu przyjdzie ta myśl szczęś 
~ jak najserdecznie}!Ze życzenia zdrowia, szc 1 ę ~ ~ aby pamiętał jak prz:v imieninach bywa. 
~ ścia i błogosławieństwa św. , a. po śmierci kró- ~ t=. ,Tf'go witrni koledzy: 
~ lestwa niebieskiego. Tego życzy * ~ St.. Lem. J. Helik M. L ew. J. Mare. 
~ Feliks Kałek. ~ = ti:: Woje: M. Miedziński. 

~titO~O~ttt~QQ ·~··~·~·um· 
Zakład dentystyczny Haim : •••• •• •••••s•• 

w Gelsenkirehen, Bahnhofstr. 57 a. e 
Dostarczam 

ta sztuczne szczęki ta• 
i wprawiam pojedyńcze zęby : 

w olbrzymi~ wyborze w najnowszych wzorach 
po cenach jak najtańszych. 

kolor 

pod. gwcuancyą. Farby Ból zębów usuwam natychmiast bez bólu. •. 
U mnie możua się po polsku rozmówić! suche, lub też gotowe z lakiem. lub oleje 

Gorieke'go 
koła zwane 

Westf ale n -Rad 
nr. 4 7a. 

Mode l l S O.l. 
lioło łl.obr~, a Ołlj taiasze., 

w cenie 
nie prześcignfo11e 

Wszelkie inne rudsaje ,.kół" 
Bl\ w wielkim wybor~e po c~mach 
:a\jtańszych na składzie. 

Aug. Gorieke, 
Bochum, Friedrich tr. 8. 

„ Własna fabr. w Bielefeld. 

*MfłiWli 

Maszyny do szycia 
po CP.nach 58 i 65 mr., z czołen
kiem okrj\głem, a wewn~trz grube 
okrągłe walce po 95 mr. Ostatnie 
bz~j!ł w prawo l w lewo. Gwa.
ranc.ya 5 lat, iub pieri~dze zwra
cam. Nauki po polsku sam udzie
lam. Książkę do nauki także pol
ska,, czeski\ albo morawskfł daj~. 
J e!)tto jedyny we ,.,..,. estfalii polski 
skła l maszyn. Mnsz:vny sam bez 
agentów spr:ze i:>ję. Wysyłam ma
szyn'; i w 1 bee 1:1trooy nezpłatnie 
i sam pn.y,jadę urzyć. Na zapy· 
tanie chę vuie cdpowiem . . \.dre3 do 
mnie: 

W skazówek, jak trzeba samemu malować podłogę, okna, ł r 
szafy lub inne przedmioty każdemu na życzenie chętnie udziel u 

Friedr. , Schnette ke 

Karty wstępu · I 
wykonywa 

~prędko i tanio~ 
Drukarnia 

ynoga.~rlicY 

Antoni Smyczek, „ Wiarus~ Polskiego" 
t-iahmaj•, hhenhaod lun~. 

na pustyni ś~Yiata tego jęcir.ąc<?j, to Ji est: dusiy 
ińskitJj ro:r.myśl.tmia, do Pana Boga, 'l'Lę!łil"i\~zns~o o 
wzdyt'haniv.~ w chrz ~~aciai<.sk i oj doa1·ojd,'.u łości ć~ri 

Cena l mark<:, ~ przesyłk. 011 mr. 10 f 
A<lreFJ •. Wiaru~ Po•~ld";Y· RochuDl• 

\Vanne I, przy ul. Bn<'hstr. 16 lV Boehum. 
mmm łAfi HJW!!MB Adres: ~.\Via.rus Polsid", Bochum 

Za druk~ nakład i redakcyę odpowiedzialny: Antoni Brejski w Bochum. - Nakładem i czcionkami Wydawnictwa. „Wiarusa Polskie 

Doda te 1k: „Nauka 



zem drżał z gniewu; byłby z ochotą ka
zał udusić H ajrana; lecz clrniał się pierwej 
przekonać, czy prawdę powiedział. 

U drzwi pałacu hadżiba czuwał niewol
nik; ujrzawszy zbliżającego się kalifa, na
tychmiast drzwi mieszkania przed nim o
bvorzył. Hajran prowadził Hiszema do sy
pialni Wadhy, podniósł wielką klepsydrę, 

. tojącą w tej komnacie na płycie mamm

. rowej i z miną tryumfującą podał mu dru
gi list opatrzony pieczęcią kalifa. Krew 
uderzyła do twarzy Hiszema, podniósł rę
kę do czoła i przycisnął ją, jak gdyby go 
tam coś zabolało. Chwilę stał milczący, z 
oczyma posępnie wpatrzonemi w nieszczę
sne listy, nareszcie oprzytdlnniał. 

- Kto ci powiedział, że te listy tutaj 
leżą? - zapytał, badawczo patrząc w o
czy wezyra. 

- Niewolnik, który nam drzwi tego 
mieszkania otworzył - odparł Hajran. -
Oddawna powtarzano w Kordowie, iż rząd
cy gubernii żadnego wezwania od ciebie 
pante, nie ~lostali; że "\Vadha nie wysłał 
wcale tych listów; że g·dy mu je przynie
siono, rzucił je· niedbale mówiąc: „Na co 
mi to". l\Iówiono i to także od dawna, że 
wielki hadżib pisywał do cesarza Niemiec, 
Ottona III-go; że g·orliwy ten chrześcianin 
namawiał g·o, by zdradził cię panie i z Wi-

·sygotami się połączył. Słysząc to wszystko, 
począłem badać służbę hadżiba: niewolnik, 
który nas tutaj- wpuścił, powiedział mi, iż 
w istocie listy kalifa znajdują się w mie
szkaniu hac1żiba, i pokazał mi, g·dzie leżą. 
Powiedział, że sam widział, jak "\Vadha 
wsuwał je po~ klepsydrę, mówiąc z uśmie
chem. 

(Uillg da.Jazy oastĄpi.) 

·Kalendarzyk tygodniowy„ 

• 
Śwłętojóz aeJe 

ceyll składka na ubogich 11tudentów katolicko-polskich, 
W kasie (zob. nr, 16) 191,00 m. 

Na chrzcinach u Ludwika Rumplewicza w Hor
dlu: L. Rumplewicz z ton~ 1 m, ich dzieci 
Maryanoa 10 f. , Wojciech 10 f., J. Król 
1 m., I Staniewski z żon'ł 1 m., M. Kokot 
z żon' 50 f., I. Kokot 50 f, W. Król 50 f., 
A. Kwaśniewski 50 f, A. Kończak 50 f., J. 
Kaj ~O f. (wri;czył I Staniewski) . . . . 5,90 „ 

Na chrzcinach u Ignacego Staniewskiego w 
Hamme : I. Staniewski z żon' 1 m., J. Król 
1 m, I-'. Rumplewicz t ton' l m., ich córka 
30 f., M. Więcek z ŻJnlł 1 m., W. Kmiecik 
1 m., St. Kr~siak z żonlł 1 m., I. Kokot 1 m., 
Mal'yaona. Krystkowiak 50 f (wręcz:vł Ign. 
Staniewski) . . . . . . . . . . • • 7,80 „ 

Tow. św. Barbary w Herten (nad. W, Agaciak) 15,00 „ 
'l'ow. św. Czesława w Bulmke (nad. Jan Mi-

chałowaki - porto 25 f) . . . . . . • . 5,01 n 
Na chrzcinach u Franciszka AndrzeJewskiego: 

J. Pietrowiak z żon.\ 50 f., J Ge.bier 60 f„ 
F1·. Nowak z żon4 óO f, F. Bergiel z łon„ 
1 m., W. Czajka 50 f„ M. Podrzycki z ton~ 
1 m , J Marciniak z żonlł 1 m. (nad. W. 
Czajka) . • . • , • • , • . . • . ó,00 „ 

Na chrzcinach u Andrzeja Koźlika w Schonne
beck : A. Koźlik z żoną. 1 m., A. Banach 
2 m., W. Stelmaszyk z żon, 60 f, J. Konik 
50 f., M. Michalak 50 f, I. Durka 50 f.

1 
J. 

Wieliński 50 f. (nad. J. Wieliński) . • . 6,óO „ 
U Andri eja Smyktały w Alstaden: A. Smyk

tała. z żonlł 3 m., P. Guzek z żon„ 2 m., 
A. Kaik z żoa' 1 m., J. Nowak z żon~ 1 m„ J. 
Milczarek z ŻODlł 1 m, W. Musiel~k z ŻODlł 
50 f„ M. Mił!. ołajczak z ionlł 50 f., St. Ję
droszkowiak 50 f . (nad. Piotr Guzek) 

Przy sposobności polskiego naboteństwa w Bo
chum (wręczyli: W Matysiak, St. Duszyń-
ski, St. Swierczyk, P. Wypych, :A Kozłow-

9,50 „ 

ski, l{ręcki) • . .. • . . . . • . • 7,80 „ 
N. N.. . . . • . . . • . . • . • . 6,00 ,, 
Na chrzcinach u Franciszka Sobaslka. w We

stenfcld: Fr. Sobasik z żonlł 2 m., jego ma
tka 25 f > I . Roziak 1 m., A. Kosiński 1 m., 
J . Sztul 1 m„ Fr. Kaczmarek 1 m., P. Gin· 
ter 1 m„ M. Zimmer z na.rzeczon11i 1,60 m: 
(wręcz)lł A. Kos' ński) • . • . • . . . 8,7ó „ 

Przy sposobności polskiego nabożeństwa w Der-
ne (wręczył St. Kunz) . • . . . . . . 2,00 „ 

Na chrzcinach u Piotra Polnego w Oberhausen: 
P. Polny z żonlł 1 m., A. Dorczewski l,!10 m, 
Maryanna Marszałek !SO f., J. Zimniak ~ 
żoolł 2 m., S. Mi!tolajczak z żon, 1 m., W. 
Szwałek z żenił 1 m„ A. Olejniczak 1 m., 
T. Gr~da z żor:, ~ 50 f, F. Dorczewski 1 m., 
J. Dorczewski 1 m., J, Szymałka 50 f., F. 
Przybylaki 50 f., K. Koronny 20 f. (nad. 
St Mikołajczak) • • . . 11,70 ,. 

Ra.Iem 280,96 m. 
Rozchód: 

Kwiecień. K. w B. s~ypendyum . • • , • 70,00 m, 
28. Niedziela. Witalfaa. J. M. w W. stype~dyum • • . 120,00 „ 
29. Poniedziałek. Piotra m~cz. Porto . • . • • • • 0,50 „ 
30. Wtorek. Katarzyny S. Raiem 190,f>O m. 190,50 „ 

_ Maj· PozostaJe w kasie : 90,46 m. 
1.- SrodA. Filipa i Jakóba apost. Bóg zapłaól Św. Józafacie, módl sio za .nami! r 
2. Czwartek; Atanazego. 23 4 1901 · pro. : Ks. Lis a. 
$. Pi~tek. Zna.lezienie .Bw. Krzyża. · · ' 

. ·4, Sobota. Floryana m. „Jan Bieliński, Bochum M"altheserstr. 17a. 

~edaktor odpowledsialny: lcs. Fran~~~kLlsa w Rumi~_e. -...... Nakładem~ czcloukami'Wydawnictwa ~,Wiaru~ ~?lsldego" 
-... .. - • „ ·- • 

: 

(POSŁANIEC.). 

Nauka. Katolicka" wycb<,dzi co czwar
tek' w Bochum w W estfalli jako bezpła.-
tny dodatek do ,,WW.rusa Polskiego''· 
Osobno „Nauki Katolickiej" prenumero
waó nie motna. Kto wloc chce .ilł otrzy· 
mywać, niech sobie zapisze na poczcie 
„ Wiarusa Polski ago". 

o o 

O · "Wiarus l">olaldu, pismo polltyomie r 
wychodzi trzy .razy tygo.dniowo r. nNO.l;Jką 
Katolick,", j~ko bezpłn.tnym dodatkiem. · 
Prenumera.ta .na poczcie wynosi l markt 
60 fenyg6w kwartalnie, a ł odnQszeniem 

j do domu przez listowego 1 ma.r~ę 7 6 I 
O fenyg6w. O 

Bezpłatny dodatek tygodniowy do ,,Wiarusa Polskiego••. 

N:r. 17~ Bochum, dnia 2ii li:wietnia 1901„ Rek 10. 

Na Njedzielę 3-cią po Wielkiejnocy. 
Lekcya. 1 Piotr. II. 11-19. 

Najmilsi! Proszę was jako przychodniów 
i gości abyście się wst.rzymali od po~ądliwo· 
ści cieiesnych, które walczą przeciwko duszy; 
mając obcowanie wasze dobre między pogany; 
aby w tern, · w czcm was pomawiają jako zło
czyńce, z dobrych uczynków przypatrzywszy 
się wam chwalili Boga w dzień nawiedzenia. 
Bądźcież' tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu 
stwo1·zeniu dla Boga; chociaż królowi, jako 
przewyższającemu: chociaż książętom jaką od 
niego posłanym ku pomście złoczyńców, a ku 
chwale dobrych. Bo tak jest wola Boża, aby
ście dobrze czyniąc usta zatkali niemądrych 
ludzi głupstwu. Jak wolni, a nie jakoby ma~ąc 
wolność zasłoną złości, ale jako słudzy Bozy. 
Wszystkich czcijcie, braterstwo miłujcie: Boga 
się bójcie, Króla czcijcie! Słudzy, bądźcie pod
dani panom we wszystkiej bojaźni, nie tylko 
dobrym i skromnym, ale też i przykrym; bo 
to jest łaska, w Chrystusie Jezusie Panu na
szym. 

Ewa~gielia. Ja_n XVL 16:-22. 
Onego czasu ·mówił Jezus uczniom · swoim: 

Maluczko a już· mię nie uj~·zycie; ~ zasię, m~: 
luczko„ ą ujrzycie mię; iż -i~ę_ <lo 9J~a; Mąw1h 

tedy z ucżniów jego jeden do drugi~go : .. Co _ ~o 
jest, co nam mówi: :Malu~zko . !\ n.ie UJr~y.c1e 
mię; i zasię maluczko, a UJrzycie mię : a iz i~ę 
do Ojca: Mówili tedy: Co _to jest, co ni6w1: · 
Maluczko? Nie wiemy, co powittrb. A poznał 
Jezus, że go pytać chcieli, i nrnkł im: O ten~ 
się pytacie między sobą, iżem rzekł: mRlu~zko 
a nie ujrzycie mię, . i zasię maluczko, ·a. UJr~y· 
cie mię? .:l;aprawdę, zaprawdę v:'am powia.da.m, 
iż bądziecie płakać i lamen~owac ~f' a ~w~at 
się będzie weselił: a wy się smęc1c będziecie, 
ale smutek wasz w radość się ob"róci. Niewia· 
sta gdy rodzi, smutek ma, iż przyszła j 11j go
dzina ; lecz gdy porodzi dzieciątko, już ~ie pa
mięta uciśnienia dla ra~ości, iż się człowiek ~a 
świat narodził. I wy . tedy teraz wprawdzie 
smutek macie; lecz zasię oglądam w. s, a bę- . 
dzie się radowało serce wasze, , a radości wa· 
szej żaden od was nie odejmie. 

Kazanie. 
Pan Jezus po ostatniej wieczerzy, którą 

był jadł z Apostołami w wigilię s~ojej. 
śmierci, udał się na górę oliwną, różne po ~ 
drodze dając im nauki, a między innemi , 
i te, któreśmy oto w ~wangielii · słysze~ : 
!'ma~uczko, . a· już: ~n:ie ~ie 1ljrzycie_; a za· 

: ........ 



~ię maluczko, a ujrzycie mnie". Cóż to 
•chciał Zbawiciel przez te słowa powiedzieć? 
.Przez te słowa Jezus Chrystus oznajmił 
Uczniom swoim bliskie się z nimi rozstanie. 
Po dwa razy rozstawał się z nimi, najprzód, 
gdy umarł na krzyżu, a powtóre, gdy wstą
pił do nieba ; i po dwa razy widzieli Go 
znowu, to jest, gdy zmartwychwstał, a pó
źniej, gdy po swojej śmierci dostali się do 
nieba. Czemuż przecie Apostołowie nie 
zrozumieli tych słów Zbawiciela: maluczko 
itd. To ztąd pochodziło, iż Apostołowie, 
.jak i inni Zydzi, spodziewali się, że Me-
syasz, jak już raz się ukaże na ziemi, to 
już na wieki jej nie opuści i wiecznie kró
lować będzie w doczesnem królestwie, i że 
tu na ziemi ludzi szczęśliwymi porobi; 
dziwiło ich to więc niezmiernie, gdy im 
wspomniał, iż w krótkim czasie Go utracą) 
ale że znowu w krótkim czasie oglądać Go 
będą, i nie mogli na żaden sposób zrozu
mieć słów tych: maluczko, a już mnie nie 
ujrzycie, i znowu maluczko, a ujrzycie 
mnie. 

Czy tu Zbawiciel teraz dopiero wspo-
. mniał Apostołom o swojem odejściu? Ach 

nie! On im często prawił, że życie swoje 
położy za grzechy świata; często zwracał 
ich uwagę na świat drugi, na zbawienie, 
na niebo, co mówię, zawsze, bo wszelka 
nauka Zbawiciela ściąga się do udoskona
lenia- duszy człowieka, przez które zasłu
guje sobie na wieczną szezęśliw.ość; cóż, 
kiedy oni albo nie chcieli, albo nie mogli 
.zrozumieć prostych słów Chrystusa, i wszy
stko stósowali tylko do zycia doczesnego. 

Jakaż ztąd dla nas wypływa nauka ? 
Oto ta: Jaką to moc wywierają . na serce 
i rozum człowieka za młodu wkorzenione 
przesądy. Apostołowie zrośli i zestarzeli 
się pomiędzy Zydami. Zydzi spodziewali 
się po p·rzybyć mają.cym Mesyaszu nie Zba
wiciela duszy, ale ciała; szło im tylko 
o ziemię, o znikome rzeczy, a zapominali 
o niebie ; troszczyli się o wiele, a jednego 
im tylko było potrzeba. Nie inaczej myśleli 
i Apostołowie, gdy ich Chrystus powołał. 
Pracował nad nimi ciągle, onić przecie 

zawsze byli słabi, chwiejący się i boja
źliwi. - Tak podobnie i z nami się dzieje. 
Jak człowiek za młodu przesądami głowę 
sobie nabije, to i najlepszy każnodzieja 
i spowiednik nie zdoła złego naprawić, bo 
zawsze, przyuczeni, więcej wierzymy prze
sądom, zabobonom, aniżeli temu, czego nas 
Zbawiciel przez Kościół swój św. i nieo
mylny naucza. Dla tego więc rodzice wszel
kiej dokładać winni usilności, aby przy 
dzieciach ani o czarach, ani o czarowni
cach, ani o zażegnywaniach, strachach, 
i tym podobnych gusłach i zabobonach nie 
gadano, bo czego się skorupa za młodu 
napije, tem i na starość trąci. 

\Viedział też Chrystus o tern, ze wtedy 
jeszcze Uczniowie Jego mieli takie o Nim 
wyobrażenie: ze oto wiecznie na ziemi po
zostanie, i oni z Nim? Tak jest. Wiedział 
Pan Jezus dobrze to wszystko, i znał ich 
dokładnie. Nie tajnem mu było i to, że 
słów Jego: maluczko, maluczko, nie mogli 
zrozumieć. Ozwał się też to do nich: „ o tern 
się pytacie między sobą, iżem rzekł : ma
luczko, a nie ujrzycie mnie·, i znowu ma
luczko, a ujrzycie mnie? Tak, moi ko
chani, oto wam jasno powiadam, że ·już 
dobija godzina, gdy się rozłączymy. Wy 
będziecie płakać, narzekać, a świat będzie 
się weselił. Ale wasz smutek zamieni się 
w i·adość". 

Kiedyż to wszystko nastąpiło ? To na„ 
stąpiło podczas pojmania i męczenia Zba„ 
wicielowego. Wtedy się świat, to jest: nie
przyjaciele Jezusa, cieszyli i tryumfowali, 
g·dy Go jak łotra jakiego związano i pro„ 
wadzono od sędziego do sędziego, a na 
koniec i na miejsce śmierci. Tamto za
ślepieni żyd owie szydzili z Jezusa na krzy. 
żu wiszącego, wołając: „innym pomógł, so
bie nie może 1 A Uczniowie tem wszystkiellł 
przerażeni, w głębokim zostawali smqtką 
Ale ich smutek nie był długi. Po trzec}l 
dniach ujrzeli zmartwychwstałego Mistrzą 
i ucieszyli się niezmiernie, i zapomnięli , 
o smutku, któremu się oddali, tak właśnie, 
jak matka, gdy porodzi (lziecię? zapominą 

gdy zamiast wyczekiwanych spotkał u bra
my · pałacu straż zbrojną, która pokazała 

mu rozkaz wielkiego kalifa, aby zamiast 
na pokoje pałacu królewskiego, udał się do 
lochów i tam czekał wyroku królewskiego. 
Wadha był pewny, że to pomyłka. Chciał 
koniecznie widzieć się z Hiszemem, lecz 
nie dopuszczono tego. Gdy ciężkie żelazne 
drzwi więzienia zamknęły się z łoskotem 
i mrok panujący w lochu otoczył go, ha
dżib rzucił się na garść słomy, która słu
żyć miała mu za posłanie, i głowę wsparł
szy na ręku, zadumał się ponuro. Rozbie
rał swoje sumienie, badał serce, szukał 
winy w duszy, lecz żadnej znaleźć nie mógł: 
nigdy nietylko czynem, lub słowem ; lecz 
nawet myślą nie zgrzeszył względem lli
szema. Odkąd przestąpił próg jego pałacu, 
był mu zawsze wiernym, nie wątpił, iż 
sprawa jeg·o się wyjaśni, że Hiszem zjawi 
się za chwilę, p·oda mu dłoń na powitanie 
i na pokoje królewskie poprowadzi, że go 
posadzi obok siebie i powie: 

- Próbowałem cię, nie złorzeczyłeś 
mi nawet w niedoli, nie przeklinałeś, choć 
cię upokorzyłem, uwierzywszy złośliwym; 
zawsze i wszędzie wiernym mi jesteś i ~a
sługującym na nazwę przyjaciela. -By łzły, 
wściekły na tych, którzy go oczernili nie
sprawiedliwie, lecz nie rozpaczał, czekał i 
ufał w przyszłość. Mijały wszakże dnie za 
·dniami, a w położeniu jego nic się nie zmie
niało. Mrok i głucha cisza wciąż go ota
czają, za posłanie służy mu barłóg, a za 
całe pożywienie chleb i woda. Próżno co
dzień rano wita wchodzący dzień nadzieją, 
że Hiszem zjawi się wreszcie w więzieniu; 
wieczór przekonywa go, i_ż łudził się tylko. 

Hiszem ani myśli odwiedzić swego ha
dżiba; on srodze Jest zagniewany na da
wnego przyjaciela, bo wierzy, że jest win
nym... Zazdrośni póty czernili \Vadhę, iż 
wielki kalif począł być niespokojnym, czy 
w słowach ich nie ma cienia prawdy. Długo 
krople wody spadają na kamień, śladu na 
nim nie zostawiając, aż w końcu oko ludz
kie dojrzy na nim małe zagłębienie; tak 
było z serc~n,t Hiszema. Długo złośliwe ję-

zyki ludzkie nie czyniły na nim wrażenia, 
w końcu jednak zapytał sam siebie, czy 
bez przyczyny oczerniałby świat kogoś tak 
ustawicznie, jak oczerniają Wadhę - i 
chociaż wydał rozkaz, by nie powtarzano 
wieści ubliżających sławie jego ulubieńca, 
przecież to tych, to owych pytał, co my
ślą o hadżibie. 

Pewnego ranka stanął p_rzed tronem 
wezyr Hajran i uderzywszy czołem rzekł : 

- Niechaj wielki kalif wybaczy słu„ 
dze swemu, że przeciw jego rozkazowi po„ 
stąpi i hadżi ba W adhę oskarży; lecz mam 
jawńe dowody jego winy. 

- Dowody - powtórzył Hiszem, chmu· 
rząc czoło - gdzież są one? 

- Nim je ukażę, pozwól panie, by 
sługa twój powtórzył pierwej wieści, jakie 
krążą od pewnego czasu. 

- Powtórz - odparł krótko Hiszem. 
- Mówią, że hadżib W ad.ha, znowu 

nie pytając ciebie panie o pozwolenie, za
warł układy z chrześciańskim królem Ka
sty Iii - począł Hajran. 

- Był zmuszonym-odparł Hiszem -
rządcy Ceuty i Aldżezyry nie „stawili się 
z pomocą. 

- Jakże stawić się mieli, gdy nie wie
dZieli, że wzywasz ich panie - rzekł 
Haj ran. 

- Wszakże sam listownie ich wezwa-
łem. 

- Listy te znajdują się do dziś dnia 
w mieszkaniu hadżiba. 

- To oszczerstwo nikczemne - krzy-
knął Hiszem. . 

Hajran spokojnie ręką sięgnął za su
knię i po chwili podał kalifowi list z jego 
własną pieczęcią. 

- Oto jeden - rzekł zwolna - dru
gi zostawiłem na miejscu, w mieszkaniu 
hadżi ba. 

Hiszem podniósł się blady z tronu. 
- Prowadź mnie na owo miejsce 

rzekł głuchem głosem - chcę naocznie 
się przekonać. 

I poszli razem do mieszkania Wadhy; 
Hajran prowadził kalifa. Szli milcząc. Hi„ 



wia powiększony krzyż Jerozolimski -
pośrodku błyszczy medalion 15 mm. z po
piersiem papieża Leona XIII, na bocznych 
zaś krzyżach widnieją 7 -milimetrowe me
dalioniki, przedstawiające św. tajemnice: 
Zwiastowania, Narodzenia, Chrztu Chry
stusa i Ostatniej Wieczerzy z napisem na 
otoku : „ Amor Christi crucifixi traxit nos" 
(Miłość ku ukrzyżowanemu Chrystusowi 
pociągnęła nas). 

Od wrotna strona środkowego medalio
nu wyobraża pobożne niewiasty, które 
pierwsze odwiedziwszy Grób święty, opo
wiedziały cud Zmartwychwstania, małe zaś 
medaliony na odwrotnej stronie Krzyża 
przedstawiają Górę oliwną, Biczowanie, . 
Ukoronowanie i Ukrzyżowanie Chrystusa 
z napisem : „ Signum sacri itineris Hiero
sol" (Pamiątka świętej pielgrzymki do Je
rozolimy). 

Dla uzyskania tego honorowego krzyża 
należy wykazać się poświadczeniem odby
tej pielgrzymki do Jerozolimy i złożyć pe
wną umiarkowaną należytość, którą Ojciec 
św. przeznaczył na cele Propagandy. 

Stowarzyszenie pielgrzymów palestyń
skich podnosi w niedawno wydanej publi
kacyi to, że cesarz austryacki przed inne
mi pówołany jest na pierwszego i najdo
stojniejszego rycerza tego Krzyża za od
bycie pielgrzymki do Ziemi świętej w ro
ku 1869. 

U szezytu i nad przepaśeią. 
(Cifłg dalszy_'• 

Niewolnik skłonił się nizko przed panią 
i wybiegł spełnić jej polecenie. Przez cały 
dzień nie widziano go w pałacu; dopiero 
wieczorem, gdy przechadzała się samotna 
po swoim ogrodzie, zjawił się niespodzianie 
i ukląkłszy przed nią, rzekł : 

- Niechaj żona wielkiego kalifa ~y
baczy swemu niewolnikowi słowa, które 
usłyszy, bo z jej rozkazu mówić będę„. 

- Mów l - odparła krótko Azacbra. 
Niewolnik wstał, ręce założył na pier

siach, i pochyliwszy głowę, tak mówić za-
cz~ł: 

- Abdala nie przysyła rady Azachrze, 
Abdala zapomniał, że miał przyjaciela imie
niem W adha; kalif Hiszem zdradzonym zo
stał przez swego hadżiba. Doniesiono kali
fowi, że wielki hadżib zawarł przymierze 
z chrześciańskimi królami przeciwko niemu. 
Znaleziono w mieszkaniu listy kalifa pisa
ne do gubernatorów państwa, które hadżib 
miał wysłać ·do różnych prowincyj ; wielki 
kalif już wysłał rozkaz do hadżiba, aby 
stawił się przed nim bezwłocznie i oczyścił 
się z podejrzeń na nim ciążących. Jeśli to 
uczyni, powróci mu swą przyjaźń i zaufa
nie, a żonie serce; jeśli nie zdoła się wy
tłómaczyć, biada mu i jego siostrze. 

Azachra słuchała niewolnika, biała jak 
lilija rosnąca w ogrodzie. Gdy spełnił po
selstwo, podała mu sznur pereł i skinęła, 
by się oddalił. On odszedł uszczęśliwiony, 
ona zaś idąc zwolna alej4 ogrodu, . wróciła 
i padła jak kwiat podcięty na łóżko ... Ani 
jedna łza nie pociekła po jej twarzy, ani 
jedna skarga nie wyszła z jej ust, leżała 
milcząca i nieruchoma z rękoma nad gło
wą , splecionemi, z oczyma utkwionymi w · 
przestrzeń. Zaniepokojone tym stanem pani 
niewolnice, patrzały na nią z trwogą, lecz 
pytać nie śmiały, co jej jest; złowrogie 
milczenie panowało w komnacie. 

VII. 
W podziemiach pałacu kalifa były wiel

kie lochy, w których wyżsi stanowiskiem 
nieraz pokutowali za swe · grzechy. Z lo
chów prowadził długi, ciemny korytarz na 
plac po za dziedzińcem pałacu się znajdu
jący, na którym skazanych na śmierć do
stojników państwa tracono. Plac nosił 
nazwę: „placu śmierci". Do lochów tych 
został wprowadzonym pewnego dnia Wa
dha, wielki kalif Kordowy. Za co? sam 
nie wiedział - Hiszem przysłał mu naraz 
do Ceuty rozkaz, by wrócił .natychmiast 
do Kordowy; Wadha był posłusznym. Ru
szył w drogę bezzwłoc„ n.ie ; ruszył chętnie, 
gdyż stęskniony był za domem, pewny, że 
Hiszem jak zwykle wyjdzie na jego spo
tkanie, że Azachra mu towarzyszyć będzie. 
Jakież było jego zdziwienie, jaki gniew, . 

o bojaźni i cierpieniach, i cieszy się tylko, 
że się człowiek narodził. 

I my chrześcianie w czasach szczęścia, 
zdrowia, wesołości, powinniśmy się goto
wać na nieszczęście, chorobę i smutek, 
a szczególniej na niechybne cierpienia, cho
roby i śmierć. A w czasie cierpienia, 
w chwilach dolegliwych, tern się mamy cie
szyć, że to wszystko się zmieni i na do
bre nam wyjdzie, byleśmy tylko cierpliwie 
to znosili, nie zapominając nigdy, że nie 
wszystko złe, co się nam złem wydaje, a co 
Bóg na nas dopuści, pożytecznem i po
trzebnem nawet być musi, bo On jako 
Ojciec najlepszy, nie może swym dzieciom 
źle życzyć. 

Wielkie na nas spływają pożytki z krzy. 
żów i _przeciwności. 

1) Bóg dopuścił na cię tę nędzę, ten 
niedostatek, tę chorobę, tę stratę, tę boleść, 
ten kłopot. A małaż to po budka, abyś 
wszystko w cierpliwości przyjął z rąk 
tego l?.ana, który wszystko dla dobra twe
go czyni? Bóg te przeciwności dopuścił, 
bądź to, aby doświadczył wierności twojej 
i statku; bądź to, aby ukrócił namiętności 
twoje, któreby cię w szczęściu uniosły; 
bądź też, aby ci dał materyę zasług do tej 
korony, do której inaczej dojść nie można, 
jedno przez wiele ucisków. Cierp, bo to 
dla ciebie pożyteczno, choć przykro; zdro
wo, choć gorzko! 

2) Przez grzech :przyszły biedy i kło
poty na świat. Ale też nic bardziej w nas 
nie -umarza grzechów, nic skuteczniej nie 
wstrzymuje od grzechu, jako cierpliwe z.no
szenie tychże bied i kłopo-tów. ~ie tak się 
dobrze złoto ogniem czyści, jako · dusza 
przeciwnościami. Przypomnij sobie, jak wie
leś razy grzechami twemi zasłużył na ogień 
wieczny; a wtedy najlepiej uznasz, jak to 
małe jest i krótkie, _ co cierpisz, i zawołasz 
z owym Swiętym: „ Panie, tu pal, tu siecz, 
byleś na wieki przepuścił". 

3) Bóg, jako dobry ojciec, tego, któ
rego miłuje, chłoszcze, tak dalece, iż miara 
ucisków, które przypuszcza na sług swoich, 

jest miarą jego miło~d:, dowodem przezna
czenia do nieba i miarą wielkości chwały 
na potem w niebie. Więcej od innych cier
pisz, znać, że cię bardziej Bóg miłuje. 
Wytrzymujże w cierpliwości, a większą 
nad innych chwałę w niebie odniesiesz. 
Przypatrz się Swiętym Bożym, jak wiele'. 
oni dla Bo.ga cierpieli i jako więcej coraz 
cierpieć pragnęli, a jaśniej tę prawdę w przy
kładzie obaczysz. 

Nag1•oda ucisków niebo; pobudka cier· 
piąey Chrystus. 

1) Ciężko cierpieć, ale też ciężko, ba 
i niepodobna inaczej wnijść do aieba. ;,Przez 
wiele ucisków trzeba nam wnijść do kró
lestwa Bożego". Patrząc na królestwa tego 
wspaniałość, dostatek, trwałość, należałoby 
nietylko uciski chętnie znaszać, ale też 
onych prag·nąć i szukać. Bo cóż za po
równanie drobnych ucisków z owem morzem 
rozkoszy, krótkiego utrudzenia z ową wie
czną w tero królestwie nagrodą ? A cho
ciaż porównania żadnego nie ma międizy 
wysługą i zapłatą, jest jednak tak ścisły 
związek -ucisków życia tego z chwałą przy
szłego, że ktokolwiek nie chciałby cierpieć 
w tem życiu, nie mógłby się spodziewać 
weselić w przyszłem. 

2) Ciężko cierpieć! Alboż lekko · było 
Chrystusowi za nas cierpieć ? On za grze
chy nasze cierpiał, a my za własne nie 
chcemy? On od narodzenia swego, aż do 
owego na krzyżu skonania, zawsze w bo„ 
leściach; my chcemy całe życie przepędzać 
w rozkoszach? Jakież podobieństwo będzie 
niiędzy chrześcianinem i Chrystusem? Co 
za stosunek między sługą i Panem? Jakie 
przeciwieństwo między uczniem i nauczy„ 
cielem? 

3) Gdy na cię krzyż jaki Bóg dopuści, 
weźmij figurę ukrzyżowanego Zbawiciela 
w rękę, wpatrz się weń jakby w zwier
ciadło i uważaj, czy pr.r:ystoi być pod gło
wą cierniem ukoronowaną członkiem deli
katnym? 



-
Św·1ęta Agnieszka. 

Gdy święta panienka Agnieszka życie 
· swoje oddała z miłości ku Panu Jezusowi, 

pochowali strapieni rodzice jej zwłoki 
w swej willi i dług·o płacząc, czuwali nad 
jej grobem. Wtem objawiła im się córka 
ich, niebieską otoczona jasnością, mając 
przy boku baranka śnieżnej białości, w to-

, · warzystwie wielu dziewic i pocieszała ich, 
mówiąc: 

- Nie płaczcie za mną, jakoby za 
umarłą; winszujcie mi raczej, że teraz 
w niepojętem szczęściu zostaję, będąc po
ślubioną temu, któregom za życia calem 
sercem ukochała. 

Rodzice słysząc te słowa swej jedy
naczki i widząc ją tak „ szczęśliwą w niebie, 
nietylko się umocnili w wierze, ale żyli 
odtąd tylkp tęsknotą za swoją najdroższą 
córką, z którą się wkrótce połączyli. 

Po kilku latach zachorowała Konstan
cya, córka Konstantyna cesarza, nie będąc 
jeszcze chrześcianką. Cierpiąc okropnie z po
wodu rany nieuleczalnej, szukała pomocy 
w lekarzach i lekarstwach. A.le gdy żadne 
ziemskie lekarstwa nie pomag·ały, udała się 
do nieb\eskich. Słyszała bowiem od dwo
_rzan chrześcia:6.skich, jakich wielu było na 
dworze cesarskim, że święta Agnieszka mę
czennica wielkie cuda. czyni, jeśli się kto 
z wiarą i ufnością do jej przyczyny u-
ciecze. · · 

·· · Jako! Konstancya pełna : ufności, przy -
była na grób świętej dziewicy i gorąco 

~i długo się modliła. Znuzona zasnęła. Wtem 
:. ujrzała we śnie świętą Agnieszkę w chwale · 
niebieskiej, ~tóra w te odezwała się słowa: 
' ·. - . Bądź stałą, Konsta:r;teyo ! Uwierz 
~w-. Jezusa ChrystuBft, a On cię -uzdrowi. , 

__ Gay się ocknęła, natycluniast -'uwierzyła 
i zupełnie uleczouą została. Wkrótce na„ 
uczona z ·wielu członkami roclzfoy cesar
skiej zasad wiary chrześciańskiej, została 
ochrzczoną i na gTób swej dobrodziejki 
kościół wspaniały pod wezwaniem świętej 
Agnieszki -zbudowała. ~ 

Uwagi i przykłady dla młodzieży. 

·w owych ważnych chwilach życia sta
nowiących o wyborze zawodu na całą przy
szłość, bardzo wiele zależy na tern, aby 
umyS3ł widział jasno drogę przed soba,, aby 
serce czuło swoję powinność, aby umysł 
i serce dawały łatwy przystęp łasce Bożej, 
oświecającej i poruszającej. 

Nie wolno ci obierać sobie stanu bez 
rozwagi, nim się przed Bogiem nie zasta
nowisz nad tem, co masz uczynić, i sam 
w siebie nie wszedłeś. A im więcej dał ci 
Pan Bóg zdolności, im szerszego wpływu 
przeznaczył ci zakres, tem ważniejszem jest, 
abyś Pana Boga prosił o oświecenie i abyś 
utrzymywał duszę w stanie, który łasce 
Bożej przystępu nie zamyka. 

Wierzaj, że wielu młodych ludzi stało 
się niezdolnymi do pewnego rodzaju powo
łań przez grzechy młodości, przez zako
rzenione złe nałogi, przez upadek obycza
jów, niewidoczny nawet niekiedy zewnę
trznie„ Pan Bóg mógł był ich wezwać do 
rzeczy wielkie.li i najważniejszych, lecz oni 
dobrowolnie utracili takie powołanie, lub 
zagłuszeni sprwwami ziemskiemi, nie sły
szeli głosu łaski Bożej. 

Opłakany to skład rzeczy, gdy dusza 
przez grzech zerwie wszelki stosunek z Bo
giem, wszelką mo.iność, aby Bóg· ją mógł 
użyć w wielkich spraw ach swoich na ziemi. 
Czy może n. p. Pc:\n Bóg odziać suknią ka
płańską pokalane ciało, czy może niego
dnym rękom powie1~.zyć nietylko klucze Kró
lestwa niebieskiego„ ale i piastowanie ciała 
jednorodzonego Sy1.ia swego ? Czy może 
wybrać- takie usta do· l>powiadania zdrowej 
nauki swojej, do potępfa,nia występku, sła
wienia cnoty1 nawraeania. grzeszników, u
święcania sprawiedliwych ? 

A gdyby nawet taki zepsuty młodzieniec 
usłyszał wołanie łaski, czy nie jest on za
nadto rozpieszcz<rn.y i zanadto miękki, aby 
się p.oclejmował g.t>dności wiodącej za sobą 
ciężary do dźw:igani.a.? Zkądże wziąć od
wagi do niesiun1a. tak wielkiej odpowie-

dzialności, zkąd pewność, że się w dawne 
nałogi nie wpadnie na nowo ? 

Najniżej upadły może wprawdzie po
wstać z swego bagna, najbardziej od Boga 
oddalony może się nawrócić, z Szawła mo
że powstać Paweł, lecz takie cuda łaski 
nie zdarzają się każdodziennie; a naszą 
rzeczą jest nie stawiać łasce przeszkód, bo 
mogą być wielkie tej łaski względem nas 
zamiary. 

Pominąwszy wielkie powołania do słu
żby Bożej, czysto spędzona młodość uspo
sabia także zupełnie inaczej i do świato
wych zawodów, niż życie oddane miękkości, 
zmysłowości, a co gorsza, życie oddane 
nałogom najwstrętniejszym. 

Pr z y kład. Niejeden młodzieniec szla
chetnego rodu, a często nawet z szlache
tnym z razu charakterem, podobny jest pó
źniej do brylantu w błocie zakopanego. 
Niezmierna troska gnębiła serce owdowia
łej księżny Corsini, gdyż widziała, jak syn 
jej, Andrzej, oddawał się otwarcie rozpu
ście, cieniem wstydu nawet nie przysłonię
tej. Ileż razy błagała go usilnie, aby się 
wyrzekł tego spodlonego życia! „ ·wyrwij 
się - ma wiała - z towarzystwa tej mło
dzieży, która cię w błoto ciągnie ! Hańbę 
ściągasz na cały nasz dom, i wpędzisz 
mnie wkrótce do grobu swojem postępowa
niem l" Nic to wszystko nie pomagało ! 
Chwilowo dawał się .Andrzej poruszyć, ale 
wkrótce zapominał o wszystkiem. I wyda
rzyło się razu jednego, że przez kilka no
cy nie pokazał się do domu. Księżna r~z
kazała wtedy, aby cały dom przywdział 
żałobę. Ona zaś sama w żałobnem także 
ubraniu, udała się do kościoła Karmelitów 
i tam w gorącej modlitwie wylewała du
szę swoję przed Panem. Odchodząc z ko
ścioła, zetknęła się na krużganku z An
drzejem, który jej tam szukał. „Zkądże ta 
żałoba - rzekł przestraszony - czy kto 
u nai umarł?" „Nie tu miejsce do roz
mowy - odpowiedziała matka - w domu 
opowiem ci wszystko". Przyszedłszy do 
<lomu, zaczęła w te słowa: „Wyg·lądasz, 
jakbyi nie wiedział, Andrzeju, po kim no-

simy żałobę? Ty jesteś owym . umarlyill: 
którego opłakujemy - tak jest, umarłym 
jesteś dla nas i dla siebie sameg·o. Teraz 
muszę ci opowiedzieć sen, jaki miałam 
wkrótce przed twojem urodzeniem. Snilo 
mi się, że widziałam wilka, który na progu 
Karmelitańskiego klasztoru przemienił się 
w baranka ; ta przemiana nie przychodzi 
jednak do skutku, chociaż cię oddawna ofia
rowałam Najświętszej Pannie" . . I biedna 
matka poczęła g·orzko płakać. ·widok łez 
matczynych, widok domu całego kirem po
krytego, uczynił na Andrzeju silne wraże
nie. „ O matko moja - zawołał - tym 
wilkiem byłem ja, lecz chcę teraz być ba
rankiem ! " I rzeczywiście wstąpił Andrzej 
do klasztoru Karmelitów, żył tam w naj
ostrzejszej pokucie, pokonywał najcięższe 
pokusy i doprowadził życie swoje do tak 
wysokiej cnoty, żeiw końcu został bisku
pem w Fiesole. ~„, J estto ten sam św. An
drzej z Fiesole~--którego uroczystość Ko- · 
ściół obchodzi 4 lutego. Jakiemiż dziwnemi 
drogami doszedł Andrzej do celu, jaki mu · 
Opatrzność zamierzyła [ 

Oszczędź sobie tych krzywych tlróg·, 
młodzieńcze. Lichą gotujesz sobie przy- . 
szłość, jeżeli teraźniejszość marnujesz i ka· 
lasz. Zyj raczej porządnie, poddaj się twy~ . 
obowiązkom, a wtedy, z woli Bożej otwo
rzy się przed tobą przyszłość jako pole 
pożytecznego i zaszczytnego działania. 

Krzyż honorowy dla pielgrzy~ów -
do Ziemi świętej 

Ojciec św. ustanowił dla pielgrzymów. 
obojga płci wspólny dla całego ś1viata ka
tolickiego krzyż honorowy. Nowa ta od
znaka w bronzie udzielaną będzie pielgrzy
mom za jednorazową, w srebrze za dwn 
i kilkorazową pielgrzymkę, w złocie zaś 
ofiarowaną będzie najwybitniejszym t.ylko 
osobistościom. 

Krzyż ten zawiesza się na żółto-białej 
morowej wstążce u lewej piersi. Honorowa 
odznaka ta, wielkości 40 mm., przedsta-



Wye odEi na wtorek, czwartek i sobotę z dodatkiem 
:-eligfjnym p. t.: „Nauka Katolfeka 14

, .z dwutygodni
ktem spółecznym p. t.: „Głos górników i hutników", 

• oraz pi~emkiem literackiem p. t.: „Zwierciadło~. Przed
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
~O fen„ a .z odnoszeniem do domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia
TUB Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408 .• 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

• Za inseraty Fłaci się za miej~ce r~f\dka drobnego dJUku 
15 fen , a. za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma. odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcyoh języków na pol
ski nio się nic płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Księgarni naJeiy opłacić i pods ć w nich dokładny 
adres pisz~cego. Rękopisów się oie zwraca. Nazwisk 
korespondentów be~ ich upowainienia nie w~kazuje się. 

; ·. Booh~, sobota 27 k-w-ietnia 1901. Rok 11. 
Redakcy~ Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. == 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
wić. czytać i pisać po polsku! Nie 
t Polakiem, kto potomstwu S\\'emu 
iemczyć ~ię ,pozwoli! 

Na maj I ezerwłee 

, Wiarusa Polskiego" 
z z trzema bezpłatnymi dodatkami, na ka
j poczcie. Prenumerata wynosi n·a te dwa 
siące · 

tylko 1 mark9 .a 
z odnoszeniem do domu przez lis~owego 
fen. więcej. 
Rodacy! Rozszerzajcie „ lViarnsa 

lskiego", be to pismo Wasze, szcze
pol kie i katolickie, broniące pra.lV 
u! 

na obczyźnie. 
Iluż to Polaków 

obczyżnie obywa się jeszcze bez gazet pol
cb? Oto dziesjątki tysięcy naliczyćby ich 
żna . . Nie dziw, 2e wobec tego tak dużo Ro
ów lgnie do niemczyzny, jak muchy do 
du. Widocznie nie pojmują oni jeszcze, że 

wa polska to dar Pana Boga, który kochać 
ielęgnować nale.iy. Kto zaś język polski ko-
' ten nietylko sam się nim posługuje, lecz 
ra zamiłowanie do mowy ojczystej wszc.ze
także w swe dzieci. To rzecz bardzo wa· 

, bo gdy by dzieci na obczyźnie miały się 
emczyć, wtedy skoro starsze pokolenie _wy
ze, cóżby się stało z pohikością? Oto o teru, 
tu kiedyś przebywali Polacy, świadczyłyby 
ba liczne nazwiska polskie, poprzękręcane 
niepoznania, przez ich zmemczonych wła

cieli. Niech nikt jednak nie sądzi, że owi 
emczeni potomkowie Polaków, mieliby jakie 
wo uznania dla swych nierozBądnych przod. 

. Nie, oni raczej przeklinać będą swych 
ziców, za to ich niedbalstwo, bo polskie ich 
wisko zawsze przywodziło im będzie na 
ięć, że rodzice ich nie spełnili najważniej

go obowiązku narodowego, jakim jest prze
anie dzieciom języka ojczystego. Ze za~ za 
de przewinienie czeka kara, a często za 
y ojców dzieci cierpieć muszą, przeto też 
dy Polak, który pozwoli swym dzieciom się 
emczyć, może być pewien, iż jeżeli nie on, 
dzieci jego ciężko odpokutować będą mu

za to, bo to pewne, że Pan Bóg, który 
ąc różnym narodom różne języki, chciał też, 
. k_aż~y naród s~ój język kochał i w tym 
sme Języku Pana Boga chwalił, kto więc 
em Bożym, jakim jest język ojczysty, po
dza, wstydzi go się, nie dba o niego, tego 
a Boża za to ciężkie przewinienie nie minie. 
~o bee tego na każdym Polaku spoczywa 

wiązek, aby nietylko sam dbał o polskie 
howanie swych dzieci, ale iżby też na 
eh znajomych wpływał, ażeby oni szli za 

o przykładem. Wszystkich możliwych środ
~.zeb~ używać, aby dzieci polskie na obczy
się me niemczyły. 

Pierwszym zaś ku temu środkiem jest po
siadanie w s" ym domu gazety polskiej. Kto 
nie czytuje pisma polskiego, ten pewnie z tru
dnością dba też o "ychowanie polskie dziatek 
swych. A więc obowiązkiem każdego gorliwego 
Polaka na obczyźnie jest, aby rozszerzał po
między znajomymi i krewnymi "Wiarnsa Pol
skiego". Od tego obowiązku nikt się wymówić 

. nie ruoże, bo kto nie stara się o rozszerzenie 
oświaty narodowej za pomocą gazet polskich, 
u tego ducli narodowy nie działa, lecz śpi. 
Dziś jednak nie wolno nam siedzieć bezczyn
nie, bo hakatyzm wszystkich używa środków, 
aby nas pożreć. Bronić się więc musimy, ale 
do tej walki obronnej stanąć muszą nie je
dnostki, lecz ogół ludu, cały naród polski, bo 
"tylko wspólna moc zdoła nas ocalić". · 

Chcemy jednak, aby ta praca nasza na 
obczyźnie przyniosła owocP, wtedy rozszerzaj
my „ Wiarusa Polskiego", który jest solą w oku 
germanizatorów i hakatystów, to też starają się 
podkopać byt jego w różny sposób. 'rak np. 
„blatty" polakożercze, szczególnie "Rhein.
'Vestf .. Ztg.", ot cza-su do C.'-iasu zamieszrxa 
polakożercze artykuły, skierowane · przeciw 
.,, ".,.'iarusowi Polskiemu", a w końcu wylicza 
kup ców niemieckich, którzy w piśmie naszem 
polecają Slrn towary, robiąc owym kupcom 
wyrzuty, że ogłaszają w tak narodowo-polskiem 
piśmie, jakiem jest "Wiarus Polski". Jak nam 
zaś tymi dniami jeden z kupców tych powia· 
_dał, za każdym razem, gdy taki artykuł prze· 
chv "\Viarusowi Polskiemu" "blatty" zamie
szczĄ, nakreślają go niebieskim ołówkiem i po-

ł syłają owym kupcom, aby ich przez to znie
wolić do zaniechania ogłoszeń w piśmie pol
skiem. Z innej strony również uwzięto się na to, 
aby szkodzić "Wiarusowi Pol~kiemu", starając 
się w różny Rposob odwieść Pólaków od czy
tania "\Viarm:a Polskiego". Oatatni mszczą się 
za to, iż "Wiarus Polski" broni Polaków na 
obczyźnie przed germanizacyą uprawianą przez 
różnych jawnych i skrytych katolickich i nie
katolickich germanizatorów, mszczą się też 
szczególnie za to, że "Wiarus Polski" popiera 
sta~ania polskie na obc.zyinie, mające na celu 
u.z 'skanie lep~zej opieki duchownej w języku 
ojczystym, że karci nadużywanie Kościoła do 
germanizacyi. Jaką zaś nienawiścią pałają tak
że katolicko-niemieccy germanizatorzy ku „ Wia
rusowi Polskiemu", tego dowodem, że jeden 
z nich wyraził się do pewnego Polaka, iż U· 

znaje, że tu pismo dla Polaków potrzebne, ale 
jeżeli ma istnieć "Wiarus Polski", to lepiej, 
gdyby nie było żadnego, bo „ Wiarus Polski" 
uprawia wielkopolską agitacyę, każe dzieci u· 
czyć po polsku, ostrzega przed braniem za żo
ny Niemek itd. Tu widzimy, dla czego to wro
gowie Polaków na obczyźnie starają się szko
dzić „ Wiarusowi Polskiemu". 

Różni więc germanizatorzy dążą, aby pod
kopać byt „ Wiarusa Polskiego", jako pisma, 
które stara się pokrzyżować djabelskie zamiary 
polakożerc9w, a jak się z różnych stron do„ 
wiadujemy, to tylko obawa pr~ed porażką 
wstrzymuje owych wrogów naszych od otwar· 
tego . ~ ystąpienia przeciw „ Wiarusowi Polskie
mu", a więc skrycie starają się szkodzić pismu 
naszemu. 

Już raz wydano hasło, że trzeba ' zgnieść 
"Wiarusa Polskiego", ale wówczas lud polski 
na obczyźnie pokazał, że potra~ bronić pisma, 
które dla jego dobra zawsze szczerze pracuje. 
'ro dodaje nam otuchy, że śmiało stawiamy 
p •tanie: Rodacy, czy pozwolicie na to, aby 

germanjzatorzy i różni hakatyści byli w stanie . 
zmarnować "Wfarusa Polskiego", czy pozwoli„ 
cie, aby upadło pismo, które już lat 10 śmia
ło zawsze broni praw reHgijnych, narodowych 
i materyalnych robotników polskich na obczy„ 
żnie przebywających? Mamy nadzieję, że Ro
dacy na obczyźnie dołożą starań, aby nadzie
je polakożerców się nie spełniły. Aby to zaś 
nastąpiło, trzeba jednak dołożyć starań, aby 
„ 'ViarusPolski" więcej liczył abonentów. Niech 
więc kaidy z naszych dotychczasowych abo
nentów sobie powie, że przynajmniej jednego 
nowego czytelnika na maj i czerwiec pozyskać 
musi, lecz niech go też pozyska, a poprze 
dobrą spPawę. Iluż to Polaków, na obczyźnie 
nie ma w swym domu jeezcze żadnego pisma 
polskiego? Niech tylko Rodacy przy jutrzej
szej niedzieli odwiedzą choćby kilku swych 
sąsiadów, a przekonają się o tern. Niech je
dnak równocześnie starają ~ię ich .zachęcić do 
żapisywania )'Wiarusa Polskiego" na maj i 
czerwiec, bo tylko 1 markę i 16 fen. kosztu
je . . Ro.dacy, br?n~y si~ przed germanizacyą, 
a w . celu ułatwienia teJ obrony Tozszerzajmy „ 'Viarusa Polskiego!" 

Werne. Sprawozdanie rocsme z czynncśoi Towa
rzystwa katolickif'go polskich górników i htitników pod 
opieką ~w. ~Joj~ego. Tow. zbiera si~ raz miesięcznie tj. 
co trzeCJ' DJedz1elę. Zebrań odbyło się JO: zwyczajnych 
12, nadzw:vczajne 1 oraz 2 zebrania ur:~o. Celem Tow. 
naszego jest: a) podnoszf'nie i popieranie religijnego i ko
leżetu1kiego życia wśród swych c.złonków; b) członków 
swych w razie chl!rn~y ws~ieree i im, odn<lsnie ich po
został~m w razie sm1trni BJerotom zapewnić wsparcie ns. 
koszta pogrzebowf.; c) miE ć opiekę nad po.zostałemi wdo
wami i sierotami członków i pamiętaó o duszach w czy
ścu. Oprócz "'yżej wymienionych zebrail mieliśmy swi~· 
conkę i gwiazdkę, latow'ł zabawo i rocznfeę. Tow. kato
lickie polskich górników i hutników w Werne zostało za
łotone dnia 29 stycmia 1899 r. Z roku 1899 J>Olostało 
członków 65, w . Ci!lgu roku zapisało się 23, do wojska 
posz~o 2, w rodz1~ne strony odjechało 3, pracę zmieniło 
3, niewypłatnych JeE!t 22. pozost,a. więc na rok 1901 
'\\iernych członków 58 Wsparcia dobrowolnego 168 in. 

dano 17 członkom. Z r. 1899 p('zostało w kasie 216,41 m., 
dochodu w r. 1900 było 372,46 m., rozchodu w r. 1900 
było 309 m •• pozostaje 63,45 m z pozosta.łoścu, z 1899 r. 
278,86 .m. Na chor1&giew w r. 1899 złożono 109,89 m., 
z rocznicy 1900 r. pozostało 17: 30 m., z latowej zabawy 
7.70 m., procenta ł 1900 r. 8,28 m., członkowie złoiyli 
31,50 m. Razem wpłynęło na chor„giew 174.67 m. W 
kusie oszczędnosci znajduje sio 365,78 m., to jest z kasy 
Tow. 202,50 m., & u kasyera 76,36 m., na cborJłgiew jest 
163,28 m. w kasie. a u przewodniCZfl~go 21 39 m. Do 
zar2j\~U obrani zostali: S~cze?an St~ńka P!Zew~dniczfłcym, 
Franc1siek DurP.a zast, Stsrusław Szymyalik sekretarzem 
Francisz~k Felski zast., Józef Kubiak kas,erem, Ignacy 
Gadomski ;,~st:, ~Jebał Pawło~ski, Andrzej Lamen~ 
Wawrzyn Zięciak i Wawrzyn Lipowicz ławnikami Fran
ciszek Wisniewski, Wojciech Jędrzychoweki i Fcyderyk 
Abramowski rewizorami. 

Wszelkie listy tyc~ce Tow. proeimy nadsyłać do r„k 
przewod.nicz„cego lab sekretarza. 
Szczepan Stańka, przewodn. Stanisław SzymysliJr, sekr. 

Zachcianki hakatystów. 
. W Grudziądzu, jednem z najsroższych 

gniazd hf)katyzmu, p. redaktor Fischer odsło
nił tajemnice hakatystyczne co do życzeń nie„ 
m1eckich o polskiej prasie przyszłości . 

0dbyło się tam zebranie hakatystyczne 
na którem zawyrokowano: ' 

że język polski całkowicie (!!) zniesionyµi 
być ma w p~uskich szkołach; 

• że publiczne zebrania polskie odbywać się 
maJą tylko w języku niemieckim. 

Głównie jednak referent redaktor .zwrócił 
się przeciwko prasie i wedle "Geselligera" t.a
kie postawił postulaty: 

Nowe prawo językowe należy przeprowa
dzi?. pr~ez .ws~yst~e. instancye prawodawcze 
mmeJ więceJ teJ tresc1: 



„Każdy prusak (n. b. kto się za ta.kiego 
uważa) ma prawo objawiania swego zdania 
iwobodnie słowem, drukiem, pismem i w ry· 
sunku, ale, o ile publicznie i politycznie, tylko 
w języku niemieckim, tak sarno w sprawa.eh 
państwowych. 

„Polskie gazety i czasopisma wyłączone 
są z rozpowszechniania przez niemiecką pocztę 
rzeszy. zatem skreślone być mają z pocztowe· 
go spisu gazet ... 

Co najmniej zaś postarać &ię trzeba. o to, 
żeby gazety wychodzące w obrębie rzeszy, 
w języku polsldm, francuskim, duńskim i t. p., 
tekst swój w tym samym numerze podawały 
.zarazem w języku niemieckim. Kary drakoń· 
skie nałożą się na wypadek gdyby tłómaczenie 
nie było dokładnem. 

'N dyskusyi nad temi wnioskami przewa· 
żyło zdanie, że dwujęzykowość gazet koniecznie 
ma być przeprowadzoną. 

Zinąd wiadomo nam, że wnioski te nio 
tylko w samym Grudziądzu stawiano. Pracują 
nad niemi usilnie w Berlinie, żeby dla nich 
korzystnie usposobić instancye rządowe. Naj · 
usilniej zaś pracują nad tern, żeby w kołach 
centrum robić dla nich propagandę, mianowicie 
w parlamencie. 

Skoro się uda przez pozyskanie znaczniej
szej liczby członków centrum przygotować 
większo~ć dla wniosków takich, natychmiast 
one wniesione zostaną, a otrzymawszy, potwier· 
dzenie czynników: prawodawczych sprawią, że 
będziemy mieli pol::>ką prasę przyszłości, a ja· 
lriej się nawet chiń3kim filozofom nie śąiło. 

.A prosimy też pamiętać o tero, że i po 
za kordonem niemieckim wychodzą pisma pol· 
skie. Czy i one będą musiały drukowac się 
z tekstem niemieckim ? 

rrymczasem miejmy nadzieję, że ironia Io. 
su wynajdzie jaki środek na poakromienie za· 
pa.miętałości antipolskiej. W Chinach się na 
to zano~i. 

Z:ieD:Ue polskie. 
• Z Prus Zach., :\Varmil i Razur. 
Chełmno. Do „ Westpr. Volksbl." do

noszą, że p1·zy tutejazem gimnJzyum z począ~ 
kiem nowego roku szkólnego ustała nauka ję · 
zyka polskiego. Początkowo był zamiar, żeby 
przynajmniej w wyższych klasach naukę języ. 
.ka polskiego przeważnie dla Niemców udzielali 

Jerzy Jaszczur Bażeńs ki. 
POWIEŚĆ Z XV WIEKU. 

( Ci.fłg dalszy.) 

Chłopiec tymczasem bełkotał coś po swo
j emu, nie rozumiał jednak najzupełniej, co wo
j ewoda do niego mówił, znać też i nie słyszał. 
Gdy jednak Czort przybliżył się do niego, 
drżał febrycznie~ patrzył na niego wylęklemi 
oczyma, brał rękę wojewody i jakby wyuczo
ny, kładł jt\ sobie na piersi i głaskał się ni~ 
po twarzy. 

- Wszak wasza jasność widzi po wszy-
stkiem, ze syn go poznał, - toć tuli się -
jak jeszcze nie widziałem, aby się do kogo 
tulił, choć, Bóg widzi, dogadzałem mu, a pie· 
ściłem ..• 

„ Bażeński skin~ł ręką na mówiącego na 
znak aby się uciszył. Czort pokornie w mil· 
czenlu ku drzwiom się usunął, spoglądał jednak 
na chłopca. uparcie, jak gdyby go tym wzro
kiem do dalszych pieszczot przynaglał. 

Dziki krzyk, jaki wydobywał się z ust 
niemowy, nieprzyjemnie znać działał na Ila· 
żeńskiego, gdyż potarł ręką po czole, chcąc 
odpędzić myśl jakąś natrętną i spuściwszy gło· 
w~ myślał sobie: 

- Dziwna rzecz, podobieńshvo wielkie, a 
jednak serce mi się nie rwie, jak do syna. 
Ha to kalectwo... tak, to dla tego ! 

' - A przecież i te pieszczotw wydają się, 
jakby wyuczone... - dodał po chwili. - Czort 
spostrzegł znać walkę wojewody samego z so
bą, podszedł więc nieznacznie, pociągnął ;hło
pca. za kraj odzienia, a gdy się ten obeJrzał, 
zrobił jakiś ruch ręką. 

Chłopiec zaraz po swojemu .zaczął belko· 
-tać, w końcu wyjął krzyż z zanadrza i pok.a· 

WIARUS POLSKl. 

nauczyciele pochodzenia niemieckiego, którzy I lub c1:y sami do niego nie na.leżą ; dla. c 
cokolwiek po polsku umieją. Ale, jak widzimy, zn11lazły 8iQ ich na1;wiska w notegach kole 
zaniechano tego zamiaru. Rozumie się, że u- Pajzderskiego i Mieczysława Dornaga.hki 
czuiowi'e szczególnie polscy, tem gorliwiej pry- w .iakim sto:;unku stali do tych współucz ie 
watnie pofakiej historyi i literatury uczyć się swoich ittl. Na. resztę pytań odpowiedzie -'c 
będą. Do tego nie potrzeba żadnycłi sto warzy· na.j wi~kszą chęcią i najściślejs~ą dokładno· ń 
szeń, na które władze szkólne nie pozwalają. :Ro:;tępowanie swoje uzasadnili na podli ń< 

Pelplin. W wtorek 23 bm. w semina· § 54 i 55 prawa karnego, przydługujących \ 
ryum duchownem w obecności najpr.11ew. ks. demu świadkowi, twierdząc w miejsce prz 17 

Biskupa, członków kapituły i profesorów roz- gi ( ~ides~tatt), iż jakabądź odpowiedź na 
począł się nowy rok studyów uroczystem nabo· wioae pytania mogła.by ściągnąć na nich p ar 
żeństwem w kaplicy św. Barbary, poczem ns.?. sądowy (gerichtliche Verrolgung.) Oprócz lG 
sali odczytane zo13tały ustawy zakładu. A~ do znale.źli obydwaj ci świadkowie na liście o d 
soboty odbywać się b<!dą rekolekcye, po których żonych (około 140 gimnazyastów i akademi j 
najprzew. ks. Bidkup dya.koua Gracya.na Chy· nazwiska Misko ze sobą spokrewnionych o 
lińskiego wyświęci na kapłana a 16 klerykom co ich znów zwalniało od W8·zelkicb zez j 
kursu praktycznego udzieli tonzllrę i niższe Pomimo to uważa.ł sąd śremski, a raczej pr l 
święcenia. L1czba wszystkich kleryków wynodi stawicie! jego, pan asesor prowadzący ba. ·a 
obecnie 77 i to w czwartym (Mjwyższym kur· świadków, za. sto~owne wydać na 17.le 
sie 16, w trzecim 26. w dmgim 20, w pier- młodzieńców wyrok, skazujący ich na 30.) ~ 
wszym 15. Nadto około 10 odbywa studya kary lub 6 tygodni aresztu. Jest to naj 
teologiczne na akademii. kara, jaką wogółe prawo pruskie za prz 

Olsztyn. Ks. kapelan Ferdynand Prosch„ czenia odpowiednich paragrafów wyzn 
ke z Heiligenthal przeniesiony do Plausen,. .Młodzieńcy założyli natychmiagt zażalenie. 
a ~~· kapelan Julius 8tuhrmann z Plausen do· W Gostyniu odbył się wiec, na 
He1h~enthal. . przybyły liczne zastępy mieszczan, włości 

, .Olsztyn: .co się tyczy budowy no~e~o także i arystokracyi. Na wiecu tym pri\ y 
kosmoła. katolickiego, t? pra?e .około połoze~1a wiało wielu mówców. Gdy p. Ke>nieczny . 
fundamentu rozpoczną się za Jakie trzy tygodme. stynin. potrącił 0 ściganie gimnazya~tów s 

• Z WieL Ks. Poznańskiego. skich, ktoś na. sali zawołał : „Zbrodnia y 
E waugielłcki lekarz. \V berlińskiem D'Ozorujący komisarz z Poznania na.tych ii 

piśmie "Der Tag", numerze z dnia wczorajsze· powstał i ii~wią.zał wfoc. Twierdził o 
go znajdujemy następujący anons: ,,.Szuka się zbrodniarzami nazwano sędziów i przeds go 
od zaraz młodszego ewangielickiego lekarza do cieU rządu, i dla tego na dalsze rozpraw 
Budzynia w Pozuańs~iem. Oferty przesyłać do P?z~ala,. pa.nu Koniecznem~ ~aś od~brał j 
magistratu w Blldzymu". pis Jego mowy. Wezwani w1ecowmcy d 

Jakiem prawem zajmuje się magistrat po· ro wtenczas salę opuścili, gdy na salę w ak 
szukiwaniem lekarza i to jeszcze ewangielickie- żandarmi. Wiec drugi odbędzie się za dw k 
go, skoro to władza, mająca czuwać nad inte- godnie. o! 
resami całej ludności I? Tylko w ttitejszych Poznań. Smierć nieubłagana zA.b.rała 
przez hakatyzm rozwydrzonych sto.sunkach mo· wu dwóch, kapłanów: ks. Marcina Chwali 
że coś podobnego zachodzić. skiego i ks. Augusta. Wiesnera. Pierws~y 

Pierwsze ofiary procesu gimnazyastów dzony w roku 1831, wyświęcony 1860 
polskich. Z Srema donoszą "D21iennikowi Berl."~ był proboszczem w Gra.nowie i dmekanern o 

"Dnia 17 bm. odebrali panowie wyższy dziskim. Drugi, tknięty. par liżem., liczył 
sekundaner M. G. i niżazy sekuńda.ner \V. W. życia„ 5li kapłaństwa. Hył probos~zem w 
mandaty na ~300 marek, które to pieniądze wh1- cichowie 43 lat& ora.21 dziekanem lesz.czy 
ni zapłacić w przeciągu tygodnia. Przy wysłu- R. i. p. 
chach dnia 29 marca przed sędzią śledczym Poznań. Podczas poniedziałkowej 
odmówili gimnazyaści śremsey świadectwa tyl- troli wojskowej za bramq Dębi.iM~ą, prod 
ko na pytania: czy znają jakich członków sto· woływaniu odezwał się j·eden z rezer · 
warzyszenia gimnazyastów polskich w S-remie; „Jestem", zamiast „Hier' . Skaza.no go 

- Czemuż mam skazywać na dalszą nę~ 
dzę krew swoją? Lepiej, że go odnajduję ta
kim, aniżeli odst~pcą w rękach krzyża.ckich ! 

- Niezbadane wyroki Beże! - dodał. 
Głośno zaś rzekł, zwracając się do Czorta: 
- Co ci się należy? 
- Miłościwy wojewodo, czyż ja mam sta„ 

wiać cenę? - rzekł Czort układnie. 
'N ojewoda klasnął w dłonie, wołając~ 
- Gwara! 
N a odgłos ten wszedł już znany nam d wo

rzanin, a spojrzawszy na chłopię, stanął w 
osłupiepiu z na pół otwartemi usty. 

- Cóżeś tak oniemiał? - spytał Ba
żeński. 

Taki podobny! - szepnął Gwara. 
Bo to ma być on l - rzekł smutnie 

Bażeński. 
- Jerzy! Jerzy! - wołał dworzanin, pa

trząc na chłopca - lecz ten go zgoła nie sły
szał i nie rozumiał. 

- Patrz jakiego odzyskuję! - rzekł oj
ciec - a jednak niechaj i taki będzie - do
dał z rezygnacyą. 

Potem rzekł: 
- Gwara, zoatań tu. 
Sam zaś wyszedł do sąsiedniej bokówki. 
Po chwili wrócił, niosąc trzos duży. 
- Masz tu pięćset pruskich talarów -

rzekł, oddając je Czortowi. - sam, jeżeli 
chcesz, zostań na moim dworze, na niczem ci 
zbywać nie będzie. 

Czort nie brał pieniędzy, lecz drapał się 
w głowę, wreszcie rzekł pokornie : 

- Dziąkuję za łaskę, - zostać nie mogę, 
bo mi pilno do swoich, ale nagroda zbyt mała 1 
Za tyle, co z chłopcem przecierpiałem, .zdało
by się dwa razy tyle. Innyby całe mienie mi 
eddał... - dorzucił, widząc, że wojewoda nie 
kwapi się z wypłatą. 

mias.io mojego nie podstawiŁ Tak, bio 
tylko, j.ak() nicsz.ezęśliwe ja ieś pac-bolę. 

- Twarde macie seroo, miłościwy 
w0do - rzekł Czort - twarde nawel 
wbsnego syna.. ili 

Ba~ński wyszedł i przyniósł mu ne 
trzos, mó.wiąe ! ~ 

- Więcej nie żądaj - inaczej · a~ , 
przytraymać, bo nie wiem, kto jesteś. u 

Gwara był gotów spełnić rozkaz. 
Ten c.ałowiek setnie mu się nie po 

przysunął siQ nawet do niego, czekał j 
rozĘazu pana ... 

Ale Caort na ten roakaz nie czekał, 
cil dwa ciężkie wory i umknł\ł z nimi. ąpi 

Pnayprowadzony przez niego chłopiec .ił! 
rzał za odchodzącym oałupiałemi oczy „eni 
tem jął przestępować z nogi na nogę i 
się dzikim gło~em, skakał w kółko i 
w dłonie. ą, 

Te wszystkie oznaki radości chłopca ud 
wierały na wojewodę nader przyg b' ·Y 
wrażenie. yc 

Zakrył oczy i nie patrzył na przyb. i~m 
Za to dworzanin przypatrywał mu JO. 

kawie, aż chłopiec począł się kręcić w 
coraz szybciej, w końcu zaś runął na · 
wydając na poły zwierzęce krzyki. 

- Boże mój, Boże, czemuż mnie tak 
doświadczasz t - zawołał Bażeński. 

I nie mogąc znieść tego smutnego 
wyszedł z komnaty, dając rozkaz dwo 
wi, by się zajął przybyłym. 

Rozkaz to był zbyteczny, bo G" e 
chylony nad nieszczęśliwym, cucił k nu 
umiał, wreszcie przywoławszy pachołkó 
zał wziąc na ręce i przenieść do innej k 
gdzie ułożono go na ławie, okrytej · 
otaczając najtroskli wszem staraniem. 

::iał wojewodzie. 
Bażeński drgnął i znów w chłopca się 

trzył, potem zaś mrukn!\ł do sieb.ie ; 
~pa.· I - Dałbym, dałbym i ja - rl:ekł Bażeń· 

ski - gdybym był pewny, że.ś mi innego1 

(CS'łf; dalBZJ n&stQi). 



;t foi a.ree..r.tu. Tę wiadomość rozgłoszono 
er'l"·ra:cm po całym świecie. 

i o o~trowo. ~kół o ... trowski dał prz('d.-:;ta
z · eni ~·. Odegraną została sztuka pod tytułem : 
e (}cin):i pa.nw11a•~. Na zako1ic.zenie miano od-
o· ńcz"'l·ć uw.j'.ura w cztery pary. Policya mt od

ncz•~ai1~ mazura nic ~-=cllwoliła. poniewn:ii pu.· 
h wt• mieli tanc,;i,;yć w mundurach sokol:ik1ch. 
z l)'romnic ten muiidur dra.żnie musi. 
a "" Sołrnluiki pod Kłeckiem. W roku 188H 

andm.~;ała. kornisya kolonizacyjna tutaj O:'iudt.t 
loni:::>t<)w NiemcÓ\v-katolików, któr.i'iy tu do-

o a przybyli ze Slązka, IIet)yi i innych pro~vin
k j i. ·na lat 1'2 kontrakt 7. komisyą zawarli. 
o ecnie C7.ll5 dzierżawy upłynął, a koloniści nie 
z ją do tyle wpływu~ aby 7.gercnanizować lud 
r bki1 ';!St~pują, a miejsce katolików ~ujmą 
·awdopodobnie prote~tanci. Ciekawo8ć ~ylko, 

e y tll;koła katolicka, którą tu rząd wybudował, 
. ) ~Oó~anie i na.dal do użytku katolików. 

6 Ze Slązka czyli Starej Polak.I. 
H~•~ee w Prudnickiem. 'V niedziel~, M go 

. prJr.ytit.ępowały dziatki po picrw~zy raz do 
· omunii św. Zastępca ko. proboszcza, ks. Dziu-

z Po ~kich O urachcic wypowiedział bardzo 
ękn~ i wzruuającą przemowę polską do o
yd1 dziatek. Przypominając im zgasłego śp. 
. ~:ngl.a, mówił: On wa:; bardzo kochał i 
szey.ył ··ię o dobro . usz waszych i . w wa

ym L•jczy8tym języku wao u~zył, abyście go· 
tie przyjęły ten św. Sa.krament Ołtarza. .Je. 
m tylko zastępcą, on zaczął, ja dokończyłem 

s go dzidn.. Tak jak on wa::i kochał, powinniście 
Y i vrykochać i po skończonem nabożeństwie 

jdzjemy na grób tego waszego zacnego Oj
d duchownego i pomodlimy się za duazę jego. 
w ak t:ii<; też 8tało. Owe dziatki 8.zły wszyi:;tkie 
w kti 1 >ziub~ na cmentarz i wszyscy u.kh~kli na 

oło O\vego grobu. 
Byłu. t-0 chwila <lo łez wzru8zając.a, bo za 

emi dY.iatkami szli i dorośli i stardi. Widać 
tego Wbzystkiego, jak .;;p. ks. Engel był ko
any, lrn to był kapłan gorliwy, który się bar· 
o trotizczył o dobro dusz i język ojc~ysty 
·ych parafian. Za to mu się modlitwa, pa-
ięc i i:;ta\va po śmierci należy. 

Opole. We wtorek dnia 23 bm. odbył 
ę w Opolu. ślub redaktora i wydawcy "Ua
ty Opols,_l.:~eji.., p. Bronisława Koraszewskiego, 
panną Ftanciszką Czok~ rodaczką ze Slązka. 

Młodej parze: Szczę8ć Boże l 

- - -- -....- -----. -
ładomośeł ze świata. 

Berłi11. O nałożeniu podatku na piwo 
;p;·ą ?.nowu na. prawdę w .Nicmc.r.ech, bo w ro

\ bieżącym przewiclywany jest niedobór 30 
ilionów marek. W celu jego pokrycia rudo· 
ne hyc mają nowe podatki, między innemi 
~ pod~t~k na piwo, który, jak pisze "Germa· 

· a;;., przed kilku laty wypracowany, spoczywa 
urzt;.ili:ie i;ka.rbowotki rze~zy. 

1'. 1•rał\·ie podwyższenia ceł nie 
d lko rz~d bawaroki, a.le wc:1~yi:;tkie r~ądy pań~tw 
j emiecl.o-poiudniowych dały do zrozumienia, 

się bynajmniej nie zapalają, lecz poprzednio 
br.ze rzecz ro.zważą, co nie tak prędko na· 
ąpi. l 7ie łatwo więc przyjdzie rządowi w ra

c .ie związkowej powziąść uchwalę na podwyż-
.enie cd. 

Wo.ina angielsko-trauswahka. -
Dewecie różne krążą pogłoski. Jedni twier
ą, że prze::3zedł tór kolejowy pod W olvehoek; 
udzy znów, że przebywa w tienekal. - Bu-
y po ja ;'J.i-iają si~ w małych gromadach w ró
ych okolicach. ~a. wzgórzu pod :Middelbur· 

b iem u~tawiłi aparat heliograficzny. Toru ko
. jowego już nic m:izkadzają, ponieważ przeszka· 

· ą im w fom licznie kursujące pociągi opan
·rzone. 

'pru.l\·a ehiń!!5ka. Z Mandżuryi donoszą 
nowe.i energii wojennej Chińc?<yków, podobnej 

o zapału którą okazują w Peczili generałowie 
· i11 i Ma„ Wojaka chiń5kie o~.zańcowały się 
aokół .Muk<lem.t ba.rdzo silnie w trzech punk· 

h l.I. t:~ ;r.aopa.trzone w dobre karabiny .Mau
_.ra i i1> .armat Kruppa. Na wschód od Muk
enu pod mia;:1tem Turchauser stoi 12,000 woj· 
k pod wo<lz~\ najznakomitdzego generała. bo
.serów Lutimoe. 

irOA. 
B cham. \V czoraj powietrze znacznie 

t.ę ·&i!;hHo. 

~./ l A R U S ? O l. .• S lt: I. 

Buehom. Dyrektorem tutejszego gimna„ 
7~·urn miej:3kiego zoatał mianowany prof. dr. 
Spiess. 

l~~sen. Mie~zkający przy ul. Segerothstr. 
stołownik spadł ;ia ulicę z piętra i umarł ws~u
tek o<łniesionych okaleczeń. 

liarnaJJ. Na. dworcu tute,jszym został 
pr7fljecłrn.ny robotuik kolejowy. Smierć nastą
piła na mi!>ji:;cu. 

Relłinghauseu. N auezyciel Kołaczkow 
Rki obchod.z1ł. i:>rebrny jubileusz nauczyciel:3kiej 
pracy w Rellinghau8en. Czy p. K. jest P.ola
kieu1 nie wiemy. 

Oberhausen. \V przyszłą niedzielę zo„ 
stanie po~więcony 'nowy śpital św. ,Józefa po 
t:>umio, która o godz. pół ~ w kaplicy nowej 
odprat\·iont\ zo6tanie. 

Dortmund" W miejskich piwnicach skła
dowych przy porcie wybuchł pożar, który 
mógł mieć groźne nas tępot wa, albowiem znaj. 
dowłlły i:;ię tam wielkie zapasy oleju. Na 
szczęście ~dolano ogień ~tłumić. 

De-rtmnud. \V domu przy ulicy Baumstr . 
przyszło ont•gdaj do bój ki, przy czem znacznie 
pokaleczony :;-.ot>tał górnik Jan Kozłowski. 

Franłd·urt nad .Menem. W sąsiedniej 
osadzie fabrycznej Griesheim pękły 3 kotły. 
Dotąd stwierdzono, 7e 51 o:;ób zostało zabitych, 
a przeszło 150 odnio8ło rany. Fabryki stoją 
w. płomieniach. 

Akwisg1•a.n. vV kopalni "Nordstern" 
znalazło z powodu wybuchu gazów 2 górników 
śmierć a 11 zostało okaleczonych. 

Remseheid. W tutej~zych fabrykach 
zamierzają wypłacać zarobek tygodniowy nie 
w soboty lecz w czwartki. 

Berlin. \V Pliitzensee, ścięto mordercę 
Kriigera. Przed rokiem zamordował on mula
rza Thiede. 

Statystyka szkolna. \V dniu 1 maja, 
jak nakazał minister oświecenia, ZOdtanie spo
rządzoną statystyka szkolna we wszystkich za
kładach naukowych rządowych i prywatnych 
monarchii pru~kiej. Statystyka przeprowadzoną 
ma być w najdrobniejszych szczegółach. 

Warszawa. \Vystawa Sienkiewiczowska 
otwartą została w śrc,dę wieczorem w \Var· 
szawie w salonach klubu· łowieckiego i przed
stawia się bardzo pi~knie. Obe,imuje 330 obra· 
zów, jak portrety i fotografie Sienkiewicza, je· 
go rodziny i otoczenia, dzieła jego polskie prze. 
kłady na wszystkie języki świata, dzieła i pi
sma o Sienkiewiczu traktujące, wreozcie adresy 
i dary jubileuszowe, między nimi obrazy wiel
kiej artystycznej wartości. 

Język rosyjsld w armii pruskiej. Qfi. 
cerowie pruscy tak gorliwie uczą się języka 
rosyjskiego, że nauczyciele tego języka nie mo
gą nadą~yć z lekcyami. Rząd popiera tę gor· 
liwość najusilniej jak może. I tak oficerowie, 
którzy podczas egzaminów w woj :ikowej aka· 
demii otrzymają stopień "bardzo dobry44', do
sti1ją gratyfikacyę od 800 do 1000 marek i ur
lop do Rosyi z pełną pensyq dla wydo
skonalenia się w języku rosyjskim na miejscu. 
Najczęściej udają" się w okolicę Moakwy, gdzie 
akcent jest najczystszy. 

OD REDAKCYI. 
·wszystkich pp. prezesów towarzyatw polslcicb i kó

łek śpiewu prosimy, aby uam zaraz donieśó zechcieli 
kiedy w roku. bież\oym urzlłd~ obchód rocznicy albo po~ 
święcenia chorl\gwi Tak ij&mo prosimy nam podać w któ
re niedziele, o której godzinie i w je.kim lokalu odbywa 
towarzy15two zebrania., a. prócz tego poi,dany jest dl.lkła
dpy adres każdego z pi~"oych. Wiadomoici te Sł\ nam 
bardzo potrzebne, włfJC o rychłe tychże nadesłanie ba.rdzo 
prosimy. 

Nad.esła:a.o. 
Zwracamy uwagę na ogłosr:enie aptekarza p. Smy

czyńskiego wo Wr:ze&oi i polecamy jego przeds~biorstwo 
wzgl~dom Rodaków. / 

Nabożeństwo polskie w Essen. 
Ksi~1a probe>Uczowie Beieert i Mich&lski p.rzybęd„ 

słuchać spowiedzi Ś\V. wielkanocnej i \)ęd'ł w koiciele św. 
Gertrudy słuchać spowiedzi św. od środy dnia 1 maja do 
niedzieli 6 maja włl\CZDie, dla tego się upr&sH o llnzny 
udział i nie czekać a.i do soboty tylko ze.raz w pierwsze 
dni się stawić. lliactwo różańca św. niewiast przystępuje 
wspólnie do KomunU św. w pią,tek 3 maja o 7 god.mnie 
z rana. Tow. „Jedność" w niedzielę dnia 6 maj& o go
dzinie 'l rano. Chorzy powinni się zgłosić do kl5. prob. 
Bornewaeser lub do mo.ie ; upraszam aby chorzy przed 
c.i:asem się flghsill. 

w niedzielę dnia 6 maja o godz. aa1. po pllłudniu 
będzie naboieil.Jst wo polskie z kazaniem. O liczn1 ud.al&.ł 
uprasga się. 

Fr. Karlikowski w EJ.Sea Beaatstt-. 82. 

Nabożeństwo polskie w Styrum. 
\V niedziel~ dnia. 28 kwietnia odb~dzle się w Styrum 

w kościele św .• Józefa o godż 31/ 2 po południu polskie 
na.hożt>ństwo z ka11a11iPtn Ka. L'ł.mbP-iU. 

Tow. polsko-katol. pod opieką św. Alojzego 
w Ta.ngermiinde 

donosi swym członkom oraz Rodakom w okolicy. ja.ko teł 
szanownym rl'owarzystwom s~;siednim tak tym, które ~ 
proszenia odebrały jako t~ż i tym. które dl& braku aare
sów zaproazeń nie odebrały i zaproszenia. nam zwrócono„ 
jak naorzykład: Szan. Tow. w B:tterfeld, Blllnkenburgu 
pr!y Harzu, Tow. z Hamburga i okolicy, z Schiffbeak 
i Wilhelmsburga. itd., iż w niedzieli,) 16 czerwca. obcho
ddmy 10 rocznicę istnienia, jak:o też b roczni~ poiwio
cenia. chorlłgwi na sali pa.na. Gaede. Sile.n. Tow. ja.k n~ 
serdecznie.} uprasumy, aby raczyły przybyć z chorągwia
mi, bo ich przynajcnniej 45 przybędzie z Berlin& i okollcj 
oraz z Saksonii. 

Program uroczystości: 
O godz 81/2 prz;v.jmowanfo bratnich 1'owarzystw u.o 

dworcu. O godz. 9 b~dzie pierwsze nabożeństwo. O godz. 
111/ 2 puiy1mowanie bratnich •rowarzystw na. dworcu • 
O godz. 111/2 dr11gie nabożeństwo. O godz. 1 wspólny 
obiad. O 3 uie3zpory, potem pochód przez miasto na salo 
pnna. Gaede, tam bedzie koncert, przemowy, teatr i za-
ba.wa. 

Nadmieniamy, że Roda.cy z Tlł.ngermUade, · którsy do 
Towarzystwa. nie należą,, nie mog, brać udz1a.łll w uro
cr:y~tości, jeżeli 14 dni przedtem nie wst~pif~ do Towa
nystwa i o~na.ku i c?.ia.pki sobie nie kupił\. Spodziewaj~c sio 
licznego przybycia zasyłamy wszystkim 'l'ow. jak najs~ 
decznlej ~ze pozdrowienie. 
Winceaty S~k.aratkiewicz, -przew. Tomaaz M)sittsld, sei:r • 

Koło śpiewu „Harfa" w Wanne. 
W niedziele 28 b:n. o godz. 2 po ~oł. w ·lokalu p. 

Marziny walne zebranie. Najprzód płacenie składek i epia 
członków, a potem wymarsz na. rocznicę tow. „.JednoBó" 
w ROblingha.usen. Prosimy zabrać czapki i oin11ki tow. 

z ll.r z" d .. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar. 
W niedzidę dnia 28 kwietnia odbedlrle się zebr&nie 

o godz. 4 po południu. Ta.ksamo bierzemy u izia.ł w tu
roczystl)ŚCi Tow. św. Wojciecha. w Duisburgu. Upraaza 
si~ członków, którzy biorł\ udział do Duisburgu, ażeby trlQ 
raczyli stawić o god?;. 2 w domu tow. U pr1uzs. sio pp. 
amatórw, ażeby przybyli na. zebranie -po swoj~ rol~. O 
liczny udział w uroozyatości i u zebra.niu uprasza 

Zarz-. d. 

Baczność! Baeznoie! 

· Rodacy z parafii Koźmińskiej! 
Aby pokazać, że jeszcze wiara. puodków naszych w 

n&s nie zgasła i narodowy ducl\ z nas nie uleciał, że ja.le 
z dzieciństwo. tak i tera.z jeszcze, choć tu na obczyźni• 
daleko od ojczyateJ ziemi, za.wsze iej wiernymi syna.mi 
byli.Śmy i nadal być pragniemy, zwołujemy dra~ie zaora
nie na 6 maja o godz. 1/ 24 po południu w Bochum na 
salt pana Ba.lkenohola naprzeciw klasztoru, w celu spra
wienia ehorłłgwi dla. nasiego kosoioł& parafi4lne(O. Na 
zebraniu będ~ ważne sprftwy oma.wiane, dla tego teł 
o li~ay udział prosi komitet. 

Fr. Janicki. Jan Maciejewski. Ja.n Kaczmarek. 

P1.•zestroga! 
Ostrzegam każdego, aby żonie mojej z pierwszego mał

ień!twa Bedna.r.z, a z drugiego Jl..,ra.neiszcze Wilc~yńskiej 
z Łubnicy, obecnie zamiedgkałe,i w Wttten w prowincyi 
Westfalskiej, nie pożyezał jej pieniędzy lub udzielał kre
dytu, ponieważ ja za nil\ nio odpowiadam, ani wł iar
dnycb przez nifti !robionych dfogów nie przyjm~j~. 

Lubnica pod Wielichowem, dr:Ja 22 kwietnia. 1901 r. 

.... w:tezyńskL 

Baeznoie! 
We W8Z'fStk.ieh listach do redakcyi. ekspedyqi, 

księgarni i drukarni trzeba podać zawi;ze swój adnm, 
chociażby kto S\dził, ie o.dres jego posiadamy, aby odpo
wiedź lub przesyłka zamówionych rzeczy dla t~o powo
du nie opMoiły się. Szukanie adresu w dawniejszych listaek 
lub ksillżkach zablara. wiele cza.su i dla tego prz„,_. 
na.tychauast uskuteeznió nie tnołna. 

Kwit do zapisania „ Wiarusa Polskiego". 

Postbeatellungs-Formular. 
Ich bestelle hierm1t bei dem Kaiserlichen 

Posta.mt ein Exemplar der Zeitung „ Wiaras 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 133, 
S. 408) fur Mai und Juni 1901 und zahla 
an Abonnement u. Bestellgeld 1,16 Mk. 

Obige 1,16 Mk. erhaltea zu habailt be-; 
eeheinigt. 

---····--·····-·-·--··-·-----··-------····d •... „.„.„ ... „._ ....... „„1 o 
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Dnia 24 b. m. o godz. 5 rano zasnęła w 

Bogu po długich cierpieniach opatrzona Sakra
mentami iw. moja najuk.:>chańsza. żona 

śp. Maryanna :Badrich 
z domu Krowarz. 

Pogrzeb od~dzie się vi niedzielę o godz. 
1/ 2 3 w Kalk przy Kolonii z ulic:y Muhlbeimer
str„ o czem donoszę krewnym !Il8jomym oraz 
wszystkim Rodakom w okoli1 y. W smutku po-
grfłŻony mąż. 

Tow. św. Barbary w·Gelsenkirchen-Neustadt 
donosi sw~·m członkom ij bierze udżiał ·w zabawfe Tow. 
n. Jacka w Bismarck. w niedzialę 28-go kwietnia. 

Posiedrenie odbędzie się w nifdzif.'lę 5 maia. o godz. 
ił po j>C)ł. O liczny udział prosi Pr2ewodniez4~y. 

Towarzystwo św. W.awr~yńca w Kastrop 
denosi swym cdonkom takie wszystk·m Polakom w Ka
strop i ollolky, iż od 27 bm. po południu aż do 29 wł~
unie będzie sposobnoś6 do spowiedzi wielkanocnf'j, w tym 
-właśnie cza~ie winien się kaidy Polak poczuć do obowit\
~ku. Spowiedzi słuchać będzie 2 Ojców ź za.konu św. 
Franciszka z Dortmund. W niedzielę o godz. 1/2t po po
hdniu będzie polskie kazanie i błJgosławieństwo. Po na
boieilatwie odbędzie aię posiedzenie, w lokalu zwykłych 
ubrań. Rewizorowie chorych zechc11i przybyć po kwity. 
Liczny udział poż,dany. - Goście mile widziani. • 

Zarz\ d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
donoei swym członkom oraz Rodakom w Duisburgu i o
kolicy, ,jako też ezan. 'fowarzystwom 1s~siednim tak tym 
które zaproszenia odebrały jako też i tym, które dla bra
ku adresów zaproezeń. nie odebrały, iż dnia 28 kwietnia 
obchodzimy trzeeią roeznic\' istnienia., jako też dru
g-. rocznicę poswięcenia. sztandaru, na ~ali „Arbeit.erheim" 
przy ul. Seitenstr. 19, na kt6r' szan. Tow. SłlSiednie jak 
JJajserdeczniej mapraszamy. - Program uroczystosoi : Od 
,godz. 2 przyjmowanie bratnich Tow. O godz. 31;2 wy
marsz do koscioła na polskie na be żeństwo. O godz. 51/ 2 

po powrocie z kościoła rozpocz~cie zabawy pieenfł o św. 
W ojciechn i mowa powitalna przez za.st przewodnioz~ce-
g,, potem Śpiewy i deklamacye przeplatane koncertem. 
Pomiędzy temi mowa uroczystościowa. O zmroku rozpo
cznie się jak najprędzej przedsta.wienie amatorskie> które 
tu jeszcze w tych okolicach nie było grane. Deputacya 
·będzie e.zeksć na dworcu i na ulicy Schwanenthor. -
Wstępne dla członków wszystkich tow. 80 fen., dla nie
ezłon:ków 1 mr. Nasi członkowie, którzy zalegaj' z mie• 
sięczn' składką, trzy miesi~ce i wyżej płac„ wst~pne jak 
.nieczłonkowie. Niew;asty maj4 w.stęp wolny. - Szan. 
Tow. które nas sw4 obeonośe~ zaszczycić racz~ ooo serde
cznie prosimy, zechc~ praybyó z chorągwiami i oznaks.mf, 
lecz bez pałaszy. Spodziewając się licznego przybycia 
J:asyłamy w1111ystkim tow. jak najserdeczniejsze pozdrowie-
nie Z a r i ą, d. 

Tow. polsko-katolickie w Rohlinghausen 
donosi swym członkom i Rodakom, iż w niedzielę dn'.a 28 
kwietnia bm. urządza obchód !>-tej rocznicy swego istnie• 
nia, na sali p. W. Schiibbe. ul. Bochumeretr. 9. Szanowne 
towarzystwa: które Eaproszenia odebrały i te, które dla 
braku adre~ów takowych nie odebrały o łaskawe przyby
eie prosimy. Program: I. od 3-4 po południu przyjmo
wanie s~iednich towarzystw w lokalu posiedzeń tj. p. W. 
J:łursik zaraz przy dworcu. O godz. 4 wyma1sz na sal~ 
ubawy p. W. SchUbbe. II. P:-zywitanie towar1.ystw, śpiew, 
deklamaoye i teatr pt. „Chłopi arytitokraci." W końcu ta. 
niec. Wstępne dla członków 25 fen., dla nieczłonk6w 50 
fenygów. a przy ka1ie '75 fen. Szanowne towarzystwa się 
1>prasza, aby przybyły z chorągwiami ale bez pałllszy. 
CEłonkowie naszPgo towarzystwa oczekiwać będę na dwor
eu Wanne i Rohlin~hau;ien na priybyłych gości aby im 
t.owarzyszyć na mJe,isce zabawy. Jeszce:e raz upraszamy 
szan. tow. jako też rodaków i rodaczki z Rohlinghausen 
i okoliey o łaskawe przybycie. Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Kazimiena w Baukau 
donosi swym członkom i ws~ystkim Polakom w Baukau 
i Cikellcy, iż w niedzielę dnia 28 bm. urząda tow. wJe
łłenmq ~abawę, na którą zaprasza.my w!!zyetkich Ro
daków. PorZ4tek o godz. 4 po pohidniu. Wstępne dla 
członków 25 fen , dla niPczłonków przed czasem 50 fen. 
przy kasie 75 fen. Członkowie, którzy zalegaj, ze skład
ką, miesięczn"' dłużej jak 8 miesiflce, płaeł\ wstępne jak 
nieczłonkowie. O liczne przybyci~ na zabawę upraen 

Z ar.z ą d. 

Tow. św. Stanisława B. w Wanne-Zachód. 
W niedzielę dnia 2-8 kwietnia po {iołudniu o godz. 

3 i p6ł. odb~d.de się walne 1ebranlt>, na którem będzie 
rschunek zdany z pierwszego kwartału. O punktualne i 
ll~~me zcromadu~nie się uprasza się. ZarZ41\ i rewizoro-
wie kasy zechcą pr~b;.ić o godz. 2 i pół Na zebranie 
T>r.i.ybędzie tf'Ż k~i4dz probos~t·z Kei ter. Z ar z Jl d. 

Towarzystwo „J ednośćw w Dortmund. 
;. Walne zebranie odbędzie się w niedzif.lę dnia 28-go 

h. m. o godz. 4. Z powo·du ważnych spraw, która przyJdfl 
pod obrady jest koniecznem ażeby clłonkowie .1ak nal
Jir.rniej i punktualnie się stawiH o co upras1.::1. Z a rząd. 

Bruekhausen! 
vV celu zmiany W 'l'owarZ)'St\vio gimnastycznPm 

„Elokół" w ·Brucld1auaen, odłlędzie l!ię pierw~re poeiedze· 
nie, nje w niedrli'elę dnia 28· go, tylko w na•t.ęlJi.~ nie
dzie}ę dnia 5 u•aja punktualnie o godz. 11 i pól przed 
poł.udnil'm na Mli p. ,Józefa Hollna przy ul. Wolfdtr. . 

Win~enty Wawrzynkiewic>~, sekretarz. 

Towarzystwo św Barbary w Liinen·Siid. 
W niPdziP1ę dr.ia 28 kwif>tnia o godz. 5 po południu 

będzie zwyczajne ze bram". Upraszam, aby się ws1.yscy 
cdonkowie eta.wili, gd:vż będ" ro1mait.e rzf'ezy obradowa
ne, taUe będz!e obór nowf'go przewodniCZ1'Ct-go. O jak 
najliczniejsze stawienie się uprasza. 

h Brygier, przewodniC?l\Cy. 

Koło śpiewu „Fiołek" w Bladenhorst 
donosi swym członkom i RodakcJm, iż towal'~yetwo zmie-
11iło lokal posiedzf'ń przenoezą,c Ilię do pana Richtera w 
Rauxel. - Zarazem donosi się, iż zebranie odbędzie się w 
now~m lokalu_ w ni.edzielę 28 bm. o god1. 11 przed po
łudniem, na kt-Ore zapraftza Pie wszystkich czynnych i nie
czynnych członków. - Goście ~mile widziani 

7. nr z ąd. 

Tow polskie „Ognisko" w Miilheim n. R. 
donosi swym członkom i wszyatkim Rodakom zamieRzka
łym w Miilheim i okolicy, JŻ jeden z 'księćy eo przybyli 
z Poznania będzie w niedzielę dnia 28 kwietnia słuchał 
spowiedzi św. i po południu o godz. 5 odprawi nabożeń
stwo pol~kie z kazaniem w krśc1ele św. Klemensa. Po 
naboienstwie będzie posiedzenie towarzyskie w lokalu 
poei~dzeń. ,V, Przybyła, sekretarz. 

'fowarzystwo św. Stanisława H. w Boyer 
odbęJzie swoje miesięczne posiedzenie w niedzielę dnia 6 
maja na sali p. Kr~btra. B~dzie płacenie miesięoznych 
składek i wpis nowych członków. O jak najliczniejszy i 
punktulny ud filiał uprasza Z ar z Ił d. 

'l'ow. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 28 kwietnia 
odbędzie się kwartalne posiedzenie o godz. 4 po dołudniu 
na którem przyjdt\ bardzo ważne sprawy pod obrady, dla 
tego o liczny udział uprłlsza się. Odbędzie się też próba 
pieśni na pielgrnymkę. Członków, kt6rzy posiadaj, ksifł
żki od pielgrz:vmki uprasza się, aby je ze sob~ prz)nieśli. 
O liczny udział aprasza Z a. r z 2' d. 

Zarz~d i rewizorowie kasy zechc4 się jut o wpół do 
3 godz. stawić. A. Kokociński. sekretarz. 

Koło śpiewu „Gwiazda" w AltenessE1n 
donosi szanownym członków, że w kaid~ niedzielę o go
dzinie 11 przed pC1łudniem odbywaj• się lekcye śpiewu, 
na które sz.anownych członków uprzejmie się zaprasza -
Goscie mile widziani. Z ar z ą d. 

'l'owarzystwo św. Barbary w Herten. 
W niedzielę dnia 28 kwietnia o godz. 4 po południu 

odbędzie się I. kwartału walne zebranif'. - Rewi
zorzy kaey winni się stawić po drugiej Mszy św. w lo
kalu posiedzeń. Jak najliczniejszy udział wielce poż,-
dany. Z a r z• d. 

Cały zarz'ld winlen się stawi~ godzinę prędzej O 
co uprasza Agaciak, przewl'ldnic~j\cy. 

Towarzystwo polsko- katolickie św. Barbary 
w Sehalke 

donosi swym członkom i innym Rodakom, ii zebranie mie
sięczne od.b9dzie aię w niedzielę 28 kwietnia o godz. 4 po 
południu na sali p. Ewersloh w Wilbelmsgarten. O liciny 
udział proai Z a r z ąi d. 

Tow. św. ,Jana Chrzc. w Altenessen 
W niedzif:lę dnia 28 bm. jest o 6 po południu nabo

żeństwo polskie, a po nabożeństwie jest zebranie. - Za
prMzamy szanowny zarzj\d, aby iebrał się o 11 przed 
południem u p. Kopersa. O liczny udział tak w nabo
żeństwie jak i w zebraniu upra~ 

.J6zrf D~browski. przewodniczący. 

Kcło śpiewak ów polskich „Dzwon" w 
donosi ew~ m członkom, iż prv.ys2ła lekeya i piewu 
dzfe się w niedzielę 28 bm. 1/-. przed 2 po południu. 
lekcyi odbędzie się miesi~cr.ne postedienie. O Hen 
dział w lek<'yi jflk i w posif'dzeni11 uprasza się. -
mile wid1iani. - Cześć pif'sni p< lskiei. Z & r z 11 

Towarzystwo św. A ugust.yna w Rotthau 
'N niedzielę dnia 28 kwietnia. odbędzie s~ę 

stodniowe posiedzenie. Przy,jd„ pod obrady ważne 
wy, przeto o liezny udział prosi 

Fr J\Ialepsiak, przewodn~C7\ 

Towar:tystwo św. W al entego )\7 Wann 
W niedzif']ę dnia 28 kwietnia o god1. 4 po poł 

odbędzie się walne zebranie. Uprasza.my czło 
ateby e1~ licznie zgromadzili, ponitmał ~4 ważne e 
do załatwienia. Będ:de przerzytany cały docłl>d i ro 
z csłego roku. Zwracamy uwagę Bl".an. członkom„ 
na. to pPsiedzenie przynieŚli wszyscy keiątki. O l 
udział cdonków prosi Z a r ~ \ 

Pielgrzymka z dekanatu esseński 
do Ne""ł„lfleM 

odbędzie się w drugie swięto Zielonych Ś ·~i1'tek. 
noszę pr?.ewodnicząc·ym całego dekararu iż liart~· Jl 
zoryMne bę~l\ nadesłane z drukarni w Bocbnm. 
zgfosjć się powinni do s'\1\' ojego mit>j~cowego puew 
c.z~cego a tam odbior, kartę prowizorycvmąi jako bil 
Nevigee.. Bliższe sisuzełtóły będ, w „ Wiarue.if: Pol 
"głoszone. Antoni Wyrwa 

Pielgrzymlia do Nevig 
z dekanatu Bochum i Wattensehei 

odbędzie f'ię w pierwsze swi~t.o Zielonyeh 
tek. 'Vszystkie Towurzy~tw~ proszę, aby zara 
niosły cv,y pojadl\ do Nevigea5, czy odjeżdzać eh<'~ z 
chum. ve Steele czy z Bismark, oraz ile kart pro'1i· 
cznych mieó pr~n~ Zgło.,.zenia proszę poe~łać do 
kcyi „ Wiuusa Po1ski1go" w Bochum. Bliźoze szc 
póżnit,i. W imieniu komitetu 

Ii.. Kuzlowski w HammP., 8cbmechting~tr, 

Komitet wycieczek lat. w Bo.chu 
W niedzielę dnia 28 kwietniB o godz 12 w IW' 

zaraz po polakiem nabożeństwie w klasztorze, odbęd 
posiedzenie w celu o boru wy~ziału. Sia.nownycb 
ków. oraz wszystkich Rodaków maj,cych chęć pn:; 
się do naszego grona., aby urządzać wRpólnie wyci 
prosimy o liczny udJ:iat. vV yd~'\ a 

Komitet wycieczek latowy 
w 1Jeekendorfi.e. 

W niedzielę dnia 28 bm. o godż. 1/i 1 w"połu • 
lokalu p. Baukmanna, ulir..a bohumska odbędzie się po 
nie celem naradzenia się w sprawach wyctet::dek fam11l 
Członków oraz wszystkich dobrze myśl,eych Ro 
maj,cych chęć pr2ył,cz~1ć do naszego grona a.by w• 
ur2"dzać '\Jllycieczkt. prosimy o liczny udział. Wy 

członkowi Tow. iw .• Ja.na Chrzc. w Ueckeod • 
i jego żome 

Jnlłannłe 
w dniu srebrneco wesela dnia 28 h=. 
życzymy z;drowia, szczescia, wiele dobN>go i do
czekania wei!ela. iłotego. Szanovrni Jubilac nieh 
żyj~ I 

~~~r! 
.,, . Naszemu wiernemu czło~kowi 

Antoniemu Bojdzlńskiemu 
i jego godnej narzeczonej 

.p. Maryannie Niedzelskiej 
zasyłamy w dzieil. &łubu dnio. 28 kwietnia jak 
najserdectoifjsze życzenia. Młoda para niecll 
żyje, niech zy.le, mech iyje, aż echo z Linden, 
ai do Krotoszyna i Ostrzeszowa głos zanieoie. 

Tow. św. Wacława w Linden. 

-------- -----------& Wychodźcom polskim,-1• 
:eaeznosć ! 

Szan. Towarzystwom polskim 
pGlecam się do V11ykonywania 

Zupe1n1· e darmo m~że odemnie każdy za odpowiedn~. 
ł. toeć dostfló towary. (Proszę tego 

nie władającym językiem niemieckim, polecam po naj
iańszrj eenie wszelkie . · 

artykuły aptęczne , i drogeryjne, 

1r1uzyki 
na rocznice, pochoey. zabawy ltd 
Zarazem oznajmiam, ii ka!>i'la moja 
składa się z samych Polaków do
brze wyćwiczonych podług nut. 

Z sv.acunkiem 

Maksymilian Lawieki 
Recklinahausen - Brueh, 

przy ul. Mnienstr.' nr. 351. 

000000000000000 

Uhlo pak, 
kt6ry ma chęć wyuczyć się pie
karstwa, moie się zaraz lub 
później zgłoai6 do mistrza piekar
skiego 

mięa~aó z kuponami albo z kwitami gwarancyjaymi). Proszo 
darmo katalogu na rok 1901 wraz z właiciwemi objainieai l. 
wiera on wielki wybór nowości towarów stalowych, broni, spre:ętó 
mowych, towarów złotych, srebrnych i akórzao.ych, zeprków 
parasoli lasek i t. d. 

Równor.ześui.e µdz!elam, aby sit kaźdy o dobroci mego 
(bez ryzyka) m6gł przekonać 6 Ja1; c•araneyi ! 

I.& dni na prób\' 1 br1ytew 
pi~n' wyilobion~ wraz z pochw• 
mr., nr. 29, nadzwyczaj wyżłobioo• 

rGiZJfló~;_. mr , nr. 38 najlepsza 2,60 m. Bn 
chronna ~nie motoa się ni„ skale • 

mr. Gdy efę co nfe podoba, zwracam należyt<Jsć . (Znaczki po 
przyjl!Juj~ jako zapłatę) 

Emil Jansen ra!is;~t!,!;m W ald Solingen f 

Piosennik Jutrzen 
ia wieraj4cy pieśni, piosnki i wiersze potępiaj4ce pij 
karciarstwo„ i socyalizm. Cena 30 fen., z pr.ses. 36 
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N 51 Bochuzn, sobota 27 k-w-ietnia 1901. r. . == Reda.key~ Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: \Viarus Polski, Bochum. === 

Numer dodatko,vy. 

Andrzej. Nowicki 
mistrz kra "·iec:Jłi 

Kastrop, ul. Ba.hnhofstr. 4a 
wykonywa 

*ubrania podług miary·~~ , 
pod gwarancyą .za dobre 1-eżenie. .~ 

Ceny tanie! ()eny tanie! 
Prócz tego mem na składzie i polecam p<> 

bardzo tanich cenach : 

Ubrania dla górników do pracy 
bard.:r.o mocne. 

Materye na suknie dla niewiast ~ 
najrozmaitszego rodzaju, od najzwyc~ajniejszych. , 

do najpiękniejszych. 
Materye na fartuchy i bluzki. 

~ Płótno do ko~zu1, flanele i barchany. ~: ~ 
Dalej polecam bieliP:ne, koszule, półkoszulki,, ; 

kołnierEyJd, mankiety, krawaty, r~c.zniki. : 

Materye na nasypy i powłoki. 
Kołdry do spania i do nakrywania łóżek. 
Piirze darte od 

2 '!:: r'!.°..~'30 m. ~ . 

Puch (kwap) biały po 5 i 5,5{) m. funt. 
Towar do bry! Ceny tanie I 

Szan. Rodaków proszę o popareie meg<> 
przedsiębiorstwa. 

Baezność! 
Rodakom 1na obczyiuie oznaj

miam, iż prz~ijmu,ję zamów ieoin. na 
oryginalne prawdziwe Si n g er a 

maszyily do szycia, 
damskie i rzemieślnicze wszelkiego 
rodz&JU. Stare przyjm\l~ę w za
mianę. 

Bezpłat111a nauka 8~.:ycia. 
Dogodne warunki spłaty. 
o Za gotśwkę rabat. o ' 
WacłZiw Funtowicz, 

Essen, Engelbertstr. 14. 
Baczność! Kto potrzebu,je 

maszynę do szycia, meeh mi do
niesie na karcie p0cztowej, a przy
będę do niego. 

Dosta.rcznm takie ~tęple rę
czne, kieszonkowe i do za wieszania 
w łailcuszki do zegarka, oraz me
ble wszelkiego rodzaju. 

I 4.,lll'tzt 
Podręezn.ik 

do d·omowej nauki 
Religii iw. 

·nymsko-katoliekiej. 
00000000 

~ Na nic twe szarpa
llie })iesku ! Tych spodni nie 
rozedrzesz, bo uszył je polski 
krawiec 

_Wawrzyn Franka, 
który mieszka 

w Boehnm. 
przy ul. Kortenpfad nr. 2, 

niedaleko klasztoru.:.:! 

Krótko. I Nauka I Łatwo. 
8 czytania. 

0000000 ooooog iiii.i.ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 8 Historya św. o , 
§ K&techizm. J · , Kto pali 
8ooooog ... r . nieelt pali znane i•ko najle;_az• 

ea1k;.iJ P1esru. 8 T•pfo. papierosy 
80000008 prawdziwe TU.r~·Cort 

CeJW 50 fenygów. nr. '40 z fabryki 

akład dentystyczny H łm ·:i::~::::::~::::::- ' F. Pol~~f.0,~!:!r.~aetępca 
Warszawa!' w Gelsenkirchen, &hnhofstr. 57 a. ·w.;;,~ 

Dostarezam 9 ~ Ili ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , sztuezDe szczęki za 
i wprawiam pojedyńcze zęby 

pod g~arancy~. =====-
ól zębów usuwam natychmiast bez bólu. 

U mnie można się po polsku ro7.m6wić ! 

Y ;; a najlepszej Najkorzystniejsze źró- lfl8 a 
, dło za.kupna na koła · Il - jakości 
· .. w Niemczech • biało się palące odlełałe 

D„ Lohmeyer, PoEoan. - 100 S t k 3 3 50 4 4 50 • r 
Katal.:?gi gratin. Ewentl. na od- -- Z U po t , , , , l <.1 ID. = 
płate. Sprężystych kole~ów spor- Prey zakupnie 500 a2tuk, prześyłka darmo i 6 procent rabatu. 
to wycli poszukuję we wsqstkich .i·~ Ga o-eł C bł ~ Q 
miełeeowościech ,jako zastępców. ~. 9!!9 • o enz lW• 
lOOOświadectw. Mod.1901-rr 105. vVysyłkowy dom cygar. 

Najwiekszy wybór i najlepszą nsłoge 
znajdzie ka~dy u 

Woje. Powalowskie;ro 
w :Bochum i Her11e. 

Ubrania dla~mężczyzn i ch1opców. -.a _.„ Ubrania do roboty w wielkim .wyborze. 
Nowości w· bieliźnie dla mężczyzn, krawatach, szelkach itd .. bardzo tanio.-· · 

W Bochum, 
ullca Alle es tr. 13. 

Najlepsze i najrzetelniejsze wykonanie ubrań.dla . ~ . . 
męzczyzn na zamow1en1e. 

w Derne; Vlestt 
Bahnhofstr. 107.J 
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~ Jedyna większa polska fabryka I Franciszek Chmielorz 
~; likworów i nalewek o_woeowyeh ;3 w ;~~~~=~=~eid 
a.,_,~ 'W' Poznaniu, ~ 8 przy ulicy Freiheitstr. nr. s, 
"'j -~ przy ulicy Berlińskiej nr. 14/15, ~ O (gdzio polski napis na oknie) 

~~: Marczyńskr:rK1óskowski ; I p~b~;J dPowd{~fr;iary, 
': ~ ~ poleca swe wyborne _ o pod gw.irnncyl\ za dobre leżenie, 
- .::: ~ d t 1 k' ...,,J o ~,.§ likwory deserowe, z rowo ne, na ew -1 o- CC o rrowardobry. Trwała robota. 

o i ~ wocowe, puncze, rumy, araki i koniaki ~ I Ceny tanie I Skora. usługa! 
8 ~ jako sp"cyalnoś~: W Mri 
8 a1 Botanik i Wiślanka. ----------

Sooo:,oooooooooooooooooooooooooooooooooooo8 Do bry zarobek I 
Baczność Rodacy w Essen i okolicy!! 
Swój do swego, ale na prawdę do swego, jeat htisłem każdego 

Polaka, któremu na sercu leży dobro przemysłu polskiego. 

Wykonywamy podług miary: 

nb1.•anła„ paletoty s odnie itd. 
podług życzenia po cenach UIRiarkowanych. 

Porz~dni mężl~zyźni, panny lub 
niewiasty każego stanu, mog~cy 
czytBć i pisać po nif.miecku i ma
jtł('Y cheć w ewoich okolicach z 
próbkami haftu (St.ickerei) podró
żować, niech nadeśl~ własnoręczne 
zgło"lzenia do ekspedycyi „ Wiaru
s~ Polskkiego" pod lit. J. \V. n 
odbiorq, bliżs~e wiadomości. 

Ktobykolwiek z Rodaków miał iakie życ~enia,. to prosimy donieś~ Fabryka maszyn i kołowców 
przez k:irtę korespondencyinfł, a za.rai przybę•lziemy l sprawę ~ał~twmy.t f poszukuje dla. obwodu przemy~ło· 

Mamy nadzieję, iż Rodacy _racz~ pop~zeć nasze przedsiębiorstwo w~go ruchliwych i rzetelnych 

kr••limyF;ancisz0k'r j(;~;f Parzysz podróżujących 
na. prowizyę. 

Grabenstr. 105. Essen - B uhr, 

Dyplomem honorowym 
i wielkim s111ebrJJym medalem 
zostały na codopiero zakończonej wystawie hy

giemczne,i w Poznaniu odznaczone 

papierosy i cygara 
fi,-my 

,Hawana" (S. K. Samoliński) 
' wysyłkowy dom cygar i fabryka papierosów 

lVąg1·owiec (W ongrowitz ). 

o otD"arte! 

Zgłoszenia z podaniem dotycb
cxasowego za.trudnienia. uprs.sza się 
nadsyłać do ekspedycyi „ \iV1arusu. 
Polskiego'\ w Bochum. 

00000000000000000000 

Bieliznę 
piorc i prasuje dobrze i tanio. 

M. Cybulslrn, praczka, 
w Herne, l)rzy. ul. Eckstr. 16. 

00000000000000000000 

Szanownym Rodakom w Bi· 
smarck i okolicy donoszę, iź 
mam 

kartofl.e 
do st>dzenia „świętDiańskie", „ce
anrakie", „magnum bonom~' i ione. 
Tanie ceny ! Skora usługa 

Franciszek Tata, 

Bracia Hirsch, 
(Gebriid.er :Eirsch) 

Bahnhofstr.62 Herne Bahnhofstr. 62. 

lVaj-w-iększy 

skład obuwia w miejscu. 
Mamy na składzie 

tylk~ najlepszy towar :oG 
i udzielamy na każdej u nas kupionej parze 
najdalej idącą gwarancyę. Skład nasz jest 
znany jako najtańsze i najlepsze źródło za
kupna dobrego i trwałego obuwia. 

Przy zakupnie od 10 mr. począwszy zwra
camy zamiejscowym koszta podróży. 

Skład artykułów spożywczy 
(Consum - Anstalt) 

S. indmiiłler 
w EERNE, l3ahnhofstr. nr. 2 , 

poleca: 
M~kę pszenną, funt 11 fen Ryż po 14:, 16 i 18 fen. 
1\Ij\ks. najlepaza. funt 16 fen. M~czka 14 fen. 
Uukier w kostkscb fuut 30 fen. Czernidło na buty wielkie pu 
Cukier miałki funt 29 fen. ł do 6 fen, 
Pf'tro_leum .litrw 17 fen, I Pomada. do czyszczenia pudełko 
Teldz1e tuzm 04: fen. Smarowidło do czyszczenia 3 
Stusts słon~na po 56 ~ sa fen. j'l szki 20 fen. 
~?uda słom na. po 63 1 68. fen, " \\. f vdło oszczędnościowe 18, 20, 
Kiełbasa (Mettwurst) 70 i 80 fen. I M~ilło ziarniste 14 fen. 
Sliwki po 16, 18, 20 fen. 

1 
P;oszek mydlany 8 paczek 50 

Szare mydło funt po 16 fen. 

1 
Groch po 12 i 14 fen funt. Lohna wyskok mydlany 4 p 
Bóo po 10- 12 i 15 fen. 50 fen. 
Soczewica. po 13. 16 i 20 fen. I Krą,łki jabłkowe 28 i 38 feu. 

Odbi•rcom zamiejscowym zwracam przy zs.kuptiie towarów 
naimniei za 10 marek, na. kosda. podr6źy 30 fen. 

Nowro otwarte! 

I 

' Bahnhofstr. 4:8. Bahnl1ofstr. 4:8, 
(Oszkl.one chodniki) Pa ter, I, II i III piętro. (Oszklone chodniki). 

+ • • 
z ·1 ń z m sprzedaż 

estCal·i w całej 
polecają 

+ Ubrania :z najlepszycłł materyj i tylko w najpielrni~jszch [koloraclt. 
: Spodnie, krój łydkowy i angielski, tylko własnej roboty. 
+ Ubrania do~roboty w jak n~większym wyborze. 

+- I Wszyscy, którzy nasz_ m skł~ sprzeda ają mówią po polsku. I 
Bracia (Gebr" der) o I ~ki lsenkirchen, ulica Bahnhofstr. 48. 

+ 



eyw1JizuL,Yi W~·;r,'1.-'tU. podział prttcy i współJzia.- cac SU~ mogą nawet J:~leko pofożonc sity wód 
łanio. Lie~ących, zwłas~czo, że siła tn, · przemieniona 

Bady i wskazówki. 
Osoba pobierająca rentę mut:i na żądanie 

władz podjqć się prłtcy oclpowiedniej1 jeżeli to 
według orzeczenia lt:ka.rzy przyczynie się może 
do r~ chlejszego wyzdrowienia. Wezwanie musi 
równocześnie podać okaz) ę do pracy i zagro
zić, iż w razie oporu może być renta odjęta. 
W wezwaniu należy td{że ~nznaczyć, jr;, mo
tna przeciw niemu się użalić. 

Górnikowj B. na kopalni „Selbecker Erz
bergwerk eH zgniotły kamienie pier3i i krzyż, 
liak, że otrzymywał rentę 7 5-procentową. Po 
pewnym czasie zawezwała go spółka ?.awodo
wa, aby podjął się odpowiedniej <lla niego 
pracy, bo to według orzeczenia lekarzy wyj:
dzle mu na zdrowie. Górnik schował wezwa
nie do kieszeni, za co mu rentę na 50 procent 
zniżono. 

Na. zażaleu,ie jego przyzJ?-ał mu nnjwyższy 
m·zfłd zabezpiec.zeniP dawniejszfł 7 5-pi·ocento
Wfł rentę. Uzasadnił to tein, że spółka .zawo
dowa była powinna wymienić pracę, jakiej 
minł górnik B. się podjąć, oraz zagrozić mu 

- w wezwaniu, że może w razie oporu stracić 
rentę. Tak samo powinna była spółka zawo
dowa w zawezwaniu powiedzieć, że przeciw 

na ent~rgię elektryczrn}, da się daleko prZ<'UO
sić. P. Bruusewett0r uwnżu jeclnnk, że w takim 
razie potrzebne są w Austryi zmiany w usta 
wie wodnej, która dotychczas szersze uiycie 
sił wodnych tamuje. 

B1•nksela. Pod prott ktoratem kardynału 
arcybiakujn z l\fo.lines odh) ł się \Y Brukseli 
unia 25 nnrca kongres w sprawie działalności 
chrr.eściańako- 8połcc.znf'j. Kongres ten b) ł po
dzielony na 7 sr.kcyj: o pracy religijnf'j i do
broczynnej, o propagandzit', o opiece nad mło
dzieiłl, o pracy ekonomicznej i rękodv.ielniczej, 
o pracy rolniczej, o pracy na polu oświaty, 
o pracy kobiet. 

Generalnym pi·e?.y<lnj!}cym uit kongreaie 
był minister Beernaert. Wzięli udział w kon -
gresie senatorowie, posłowie, urzędnicy, n.dwo
ka.ci, duchowni. wojskowi i wiele inuych osu
Listości, interesujących się ruchem społecznym. 

Stl'at.y skut.ldent bezrobocia. On
.zety francuskie obl1c~oją ~traty, jakie wskutek 
ostatnich strejków ponieślt strcjkują~y, praco
dawcy i lrn.ndel francuski. Straty robutników 
i praco<lawc6w w ~\Iarsylii s~ ogromne. Strrj
kowało tam ra9lem około l !'U100 robolników 
z wyjt}tki~m 4,000, którzy stt·<'jkowali pr~ez 2 
do 4 tygodni. Około JO proc robotników niH 
pracowało tylko przez tyd7..ień i str.:.wili na frm temu wolno mu wnieść za~alenie. 

Dla tego niesłusznie zniżono rent<, na 50 ~ miliony franków przez utratę zapłaty. 
St1ejk w Culais spowodował :30 milionów 

franków strat, z tego przypada ·na eamych ro
botników 10 milioców. Strejk w .UarsyJii 
miał wiel ~ie i bardzo ujemnie zrrnezenie dla. 

procent. 

Rozmaitości. 
Koszta siły wodnej. Przed kilku tygo- handlu i przemysłu marsylijskit'go. Straty, ju

<lniami miał inżynier ·wiktor Brausewetter kie handel w Marsylii prze?. strejk ponió:3ł, 
w niiszo-austryackim Zwitlzku przemysłowym są wprost nieobliczalne. Pochodzi to ztąd, że 
we Wiedniu wykład, w którym obUczał koszta okręty, przeżdżające do portu z towarami, dl~ 
siły wodnej w porównaniu z parową. Oblicze- braku robotników, którzyby towary wyładowali, 
nia oparł on na przykładzie motoru o sile 6000 odjeźdżały do portów V1.łoskich i tam sw6j 
koni i porównał je z takimiż kosztami motoru ładunek zostawiały. 
parowego. Otóż koazta zakładowe w obu wy- Rozmaite składy przemysłowe i fabryki, 
padkach są mniej więcej takie same, lecz w ko- nie mog~c wykonać zamówień, oddały swe ro
sztach utrzymania są . różnice na korzyść insta- boty fabrykom angielskim. 
lacyi wodnej bardzo znaczne. Przyjmujt\C za \V Hiszpanii w Irun urzędnik policyj
podstawę 320 dni roboczy~h: 2.4 go~zinnych ny rewidownł zapaay dynamitu i otworz)ł nie
w roku i 4- procentowe obc1lłzeme kapitału za- ostrożnie pudło z dynamitem, wskutek czego 
kładowego, ko3ztuje sih jednego konia na go- nast,pił wybuch. \V składach było 34 pudeł z 
dzine 0)348 hel. w instalacyi wodnej, a 2)532 310Q kilo dynamitu a 7 pudeł z G30 kilo pro -
hel. w instalacyi parowej. Pow~tałe ztą'1 za- chu. Wskutek wybuchu straciło 10 ludzi ży-

. oszczędzenie 2,184 hel. na konia i godzinę, de, a 20 jest rannych, pomiędzy nimi 5 ciężko. 
daje przy motorz~ 6000 koni mili~n .koron za- Budził~ dla kopal:\ zbudowała berlińska 
oszczędzenia na rok I vVyprowadzd ztąd pre- firma Siemens i Halske. Skoro, grozi niebez
legcnt wnioski, że wobec dzisiejszeg~ udosko- pieczeństwo można, dzwoniąc nim, osti·zedz 
nnlenia technicznego motorów wodnych, opla- górników lub robotników fa.bryki. 

l~eda.ktor odpowiedzioJny Antom Brejski w BocAun.&. - Drukiem i 11.udaaem Wydf1.wn. „ Wia1:usa Pol&kicgo". 

1r-~,,...,.J~,....._~,.........;,.....J~..J~~-J~·~~,...,.,..~f 

,\ Nr. 8. Bochum, dnia 80 kwietnia 1901. Rok li. '-'I 
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11 Głos górników i hutników. ·- ·~ 
&I O O ~ O O e 

,~ I I Osobno „Głosu górników ł butni- l "Wiarus Polski", pismo polityczne l ~ 
ltl

1 
khw" abonować nie motna. Kto go dla Polaków na obczytnie z 3 do-
ch~e otrzymywań, niech sobie !I.Lpi- datkami, wychodzi a razy tygodnio- , 

IJI ó~~- na poczcie • WiMUBA Polskiego". o Szczęść Boże I wo l kosztuje 1.~o mr. •• _·kw~".'"· r 

łi ~~~Z!~~t-~~ _~od.~ ~e~ ~:o _ ~~-i-~0!~ ~~~fl-1!~~~-~ ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~y.~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Odświeżanie powietrza w kopalniach. 
Wt~dług nowyeh pr7.t•pi5Ć'w poli~yjnych Jiu 

g6mictwa nio wolno roLotnikom snmowolnie 
pr:1.y urnąuzcnin.eh, słu7ą<'JCh do sprowudzenin 
~~ieżrgo po\1\ietva (·o3 zmienia<''., Nic ''o!no 
też Utm wnć urz1'dzeń o;r.nnczają'~ych gtrnki ;r.a
gro.żone. lJ czynić to mogą ł) lko na wezwilnie 
ur:t.t~dników nadzorczyeh. O w:zelkich uszli:odzt -
niach przy urną<ly;eni~ch służących do wpro
wadznnin. świeicgo powietrza po\vjnni robotni
cy natychmiast najbliż~zcmu urzt~cln:Jrnwi tlo
ni<1ŚĆ. 

Pnr,ynfljnmi<'j trzy godziny przed wjazdem 
górników mus2ą być ganki, na których w po
przedni{·j SZ)Chcie nie pracowano, .zbadane 
przez osobnych urzc.,dników lampką bezpie
czną, czy tt'.Ż nie ma tam gazów niebezpie
cznych. 'I'en eam obowiązek mają starsi na 
gankach przy zaczęciu pracy i po jej przerwie 
co. do ich ganków. Urzędoicy muszą, skoro 
stwierdzili, iż się zbierają gazy niebezpieczne, 
wszelkie weiścia oznaczyć drewnianemi krzy· 
farni i donieść o tern sztygarowi u góry przed 
nowym wjazdt:im. Okręgi, któr~ urzędnicy mu
siq badać, nie powinny być za wielkie, aby 
zbadanie nie było utrudnione. Za nieregula1-
ności odpowiada wyższy kierownik kopalni. Na 
oznaczone krzyżami drewnianemi miejsca nie 
wolno wchodzić. 

Skoro robotnicy zauważa, iż zbierają się 
gazy niebezpieczne, powinni zara:.i.: zaprzestać 
pracować, oznaczyć ganki krzj·żami drewnia
nemi i sweml,\ · sztygarowi lub jego zastępcy 
o tern donieść. 

Do kopalni musi b)'Ć tyle świeżego powie
trza wprowadzor1ego, aby nie było za ciepło 
i gazy niebezpieczne ile możności nie mogły 

,-
sit: tw11r1yć. { :elem kont.roli nde7.y r1'~ularnie 
s~ybkn .~<\ 7. .i • iką. powietr1.~ y, kopalni przepły· 
wa, rnif!12yć. C rzęd nik re wirowy musi ilo3ć 
powietrrn co l l dni ruierny1~ o3obnemi apara
tillll:, or117. 1no;•c on każ·łttgo cia~u stan po
wietrza w kopalni ba1]ać na ko8~t włuś ·i(· ie li 
kopalni. 

Jaki wpływ wywiera praca . w fabrykach 
na zamężne kobiety pod względem zdro· 

wia i moralności? 
\V sprawozdaniu inspektorów przenysło „ 

wycli dla Berlina i Charlottenburga czytamy 
między innemi: 

Co się tyczy szkodliwego wpływu pracy 
po fabrykach na zdrowie kobiety i ich dzieci, 
to nie można tu robić wcale różnicy między 
kobietami zam~żnemi a dziewczynami. Atoli co 
się tyczy pracy, to trzeba rou6żniać między 
zdrową kobietą kobietę brzemienn~ i kobietę 
po połogu. 

Kobiety same na pytanie nie mogły dać 
dokładnych odpowiedzi i tylko w jednym obwo
dzie inspekcyjnym or?.ekło 12 procent kobiet, 
iż poniosły m:zkodzenia wskutek pracy we fa
brykach. Lecz nie można tt'go wcale stwierdzić, 
czy tu był zwiqzek międ7.iy pracą fabryczną 
a słabością. 

Tak sarno nie mogli inspektorzy nic stwier
dzić co do wpływu pracy we fabrykach na 
kobiety brzemienne i kobiety po połogach. 
Atoli nie ulega Włltpliwości, co lekarze po
twierdzają, iż praca przy wy1·obach z nutterya
łów trujących nietylko na matkę lecz także 
i na dziecko ujemnie wpływa. Tu nie powinny 
kobiety zamężne mianowicie pracować. Na 
szczęście w Berlinie jest mało podobnych fa-



hryk W Berlinie nic występują choroby u ko
biet. pnu-;ują'··ych w fohrykaBh rntgle i w gwał
towny sposób, nio, przeciwnie następuje u nich 
powolne ogólne osłabieni<', w~kutek czrgo wy
twarza się blednica, brak krwi 1 choroby płu
cne, a mianowicie cho:-oby orga116w płciowych 
zbyt często się objawilłją. Chor~by te powsta
ją przedew:l.zystkiem przy szyciu maszyn4 
i rzadko kiedy kobiety ich się pozbywają. prze
ważnie w braku ochrony. \Vieikie niebezpie
czeństwo leży i w tern, iż kobiety brzemienne 
do ostatnirj niemal chwili pracują a po połogu 
zbyt rycllło wstaj~, nabawiając sję prMz to 
rtżnych chorób. 

Praca ~ama u kobiet zdrowych nic wy
wiera ujemnych skutków, ale gdzie tkwi cho
roba, tam nawet przy lekkiej prac) u mns:r,yny 
do szycia trudno o wyle~zenie. 

Z matek bardzo mało tylko żywiły dzieci 
piersiami, niemal wył4cznie dawano dziec;.om 
szklanką. Wysoką śmiertelność dzied 1·obutni
ków powoduje w głównej mierze zaniedbane 
i nieoględne pielęgnowanie d;deci, mianowicie 
gdy matka chodzi do fabryki. Często braknie 
matkom odpowiedniej znajomości w pielęgno
waniu dzieci. Przekonały się o tern żłóbki dzie
cięce, których w Berlinie jeszcze zbyt mało. 
. ~obiety pracuj4ce w fabrykach były pilne 
1 sumienne, zdolne do wycbowywan:a dzieci 
i prowadzenia familii. Przedsiębiorcy nazywali 
je często najlopszcmi rracownicJ mi. Za to 
częM zdolności i zainteresowania do prowa
dzenia gospodarstwa domowt>go straciły kobie
ty pracujące w fabr)kuch, co się t.łómaczy sta
raniem o zarubek i stosunk11mi. Mało tylko 
kobiet oświadczyło, iż cl1ętnie by pozostały 
w. d~~u, lecz niemal tadnr, nie chciałaby ?.a
m1emc pracy w fabryce na prace w przemyśle 
domowym. 

Wskutek pracy w fabryce, która często 
wymaga znacznego wysiłku, nie miało w Ber
linie przeszło 10 procent kcbiet własnego do
mowego gospodarstwa, nie miały one też 
zwykle wcale fJ.milii. Dużo zaś matek dało swe 
dzieci na wychowanie. . 

Sprawozdanie powiada dalej, -że dużo oko
Jiczności przemawia za tern, aby pracę kobiet 
po fabrykach wykbczJć, lecz dla in11ych po
wodów nie można tego polecać. T1 u dno też 
ograniczyć pracę kQbiet brzemiennych, bo toby 
znaczyło ty le, co ich wy kluczenie. 

W ogóle według zdania lekarzy n„ bywają 
kobiety zamężne zarodków chorób jeszcze jako 
dziewczyny. Tu wi(c najpotrzebniejsza ochro
na, tak, że dziewczyny dJ 16 lat nie powinne 
być wcale do pracy we fabryce przypuszczone. 
Ażeby na poczf\tku nie odczuto tego zbyt 

ciQ!ko, nnlci;..tJol,y czaH ich p rncy ~hóci<': mt H 
g0<b~in. 

I >la wszy1ttkjcl1 kobiet pracy ~kracać je
dnakie nie można, bo wiele przedsiębiorców 
nie zatrudniałoby dh tego wcale kobiet. Atoli 
kobiety brzemienne powinny przynajmniej 4 
tygodnie przed połogiem zaprzestac pracować 
w fabryce, czeg) wymagaj" różne przyczyny. 
W t~ m czasie powinny one zwykły rnrohek 
i nadal otrzymywać. 

Zupełne wykluczenie kobi _t od pracy w fa
brykach odczułyby bard w ich rodziny. W sku
tek tego mniPj by też wychodziło za mqi, 
a więcej ży!oby w dzikiem małżeństwie. Fabry
kanci po części oświadezyli, że mogliby w ra
z'.e potrzeby kobiet nie zatrudniać, ale twier
dzili, że to najlepgze pracownice, ~ ywicraj4ce 
na dziewczyny jak najlepszy wpływ i najlepsze 
ich nauczycielki. 

Tyle sprawozdanie inspektorów przemy
słowych. 

Naszem zdaniem kobieta nie powinna cho
dzjć do fabryk, lecz aby to było możliwe, na
lrżałoby się stare.ć, aby ojcovde rodzin tyle 
zarabia1i, iżby to wystarczyło na utrzymanie 
ich rodzin. 

Zganić też należy, jeżoli kobietom za tę 
samlł robotę mniej płacą, co robotnikom mę
skim. Należałoby raczt>j skrócić ich czas pra
cy, a płacić tyle, co dottad pobierają. To by
łoby sprawiedliwie! 

Warunki wydajności pracy. 
Już na pierw3zy rzut oka widzimy, te praca 

ludzka jest barrlzo niejednako\Va pod względem 
szybkości, skutec:ności i dokładno3ci. Zalety 
jej zalt ż~ od bardzo wielu przyczyn, z których 
jedne wynikają z samej natury pracy, z wła
ściwości organizmu ludzkiego, a więc są przy
czynami wewnętrznemi, inne zależą od układu 
warunków zewnętrznych, od otoczenia. Naj • 
ważoirj m\ rolę odgrywa oczywiście siła mię
śniowa i umiejętność robotnika. Człowiek pra
cujący musi należycie odżywiać sie i wysypiać, 
musi b)'Ć zdrowym i wytrzymałym. Kla~yczne 
porównanie robotnika ang:elskiego z irlancłzkim 
wakazujP,, co warta praca cdowieka, opycha· 
j&cego sie kartoflami lub postną kapust,. Bie
głość i u:r.i jętność nabywane są przez wpra
wę. lecz stokroć bardziej przez systematyczne 
wykształcenie, teoretyczne i praktyczne, przez 
naukę, której nie zastąpi nigdy t zw. termino
wanie lub praktyka w fabryce. Ilość szkół za
wodowych w Królestwie nie jest w;vstarcEajłł
ca. Szkołę zawodową wyższą mamy jedną, 
szkół średnich ledwo kilka, niiszych nie więcej, 
niż kilbnaście. Jedynie obcem pochodzeniem 

pb.cn1yt1łowców łłornnezyć !\ohi' UlOlna ich niejako pracę, przy wsp6dziaio.niu z ożoMii' 
obojQtność na potrzeby B\\ ych spccyalności; właśnio rozdzielamy siły roboczo, rozkładamy 
inaczr.j ~<lobyliby się hczwąt.picnia na własne pracę. Taki odwrotny proces produkcyjny o· 
B?.k< ły przy fabrykach. kazuje siQ jeszcze bardziej korzystnym. Podział 

Silny nawet i biegły robotnik nie pracuje pracy bowiem pozwtt.la rozło~y ~ czynność tru~ 
wciąż jednakowo, gdyż po pewnym przeciągu dn14 i za.wiłt} na cały szereg ruchów drobnych 
c;,,mm męczy się i słabnie. Dla tego czns trwa· i prostych, a więc łatwych do wykonania. Ro
nia prttcy ma og1·omne znacy,enie przy wytwa- bf.ltnik nietylko bez zb~tnich mo2ołów ... potrafi 
rzaniu. Człowiek nie jeot maszyną, a żaden nauczyć się daaej prostej czynności, lecz przez 
wysiłek woli nie usunie zmęczenia, nie zast4pi ciągłe jej powtarzanie dochodzi do nadzwyczaj
sił utraconych. Normą długości dnia roboczego nej wprawy i doskonałości ogromnej Ani ry
mnsi być naturalna granica, poza któr~ za1..zy- so wnik, ani hafciarka nie zrobiliby nic, gdyby 
na sie zm~czenle i wydajność pracy zmniejsza pierwazemu lub drugiej wypadło wykonać cał4 
s1ą; dlatego też żt}danie skrócenia czasu pracy robotę; lecz jeśli podzielą prace między sob4, 
posiada znaczcn~e nictylko cywilizacyjnr, lecz jeśli rysownik zajmie się wyłącznie układaniem 
i ekonomic~ne. To samo powiedzieć można o i rysowai:1iem wzorów, hafciarka zaś wyszywa
wypoczynku świątecznym; o zwolnieniu od niem ich, mog4 stworzyć dzieła doskonałe. Ani 
pracy kobiet w okresie przed- i po- połogo- inżynierowie, ani odlewacze, ~ni ślusarze, ani 
wym i t. d. Nadto długość dnia roboczego po- tokarze, ani kowale, ani lakiernicy i t. d. nie 
winna b) ć rozmaita, zależnie od trudności potrafią sami zrobić lokomotywy; dopiero przy 
pracy w różnych zawodach, oraz od jej jedno- wzajemnej pomocy, po roi;dzieleniu między sobfł 
stajności. Skutkiem podziału pracy, robotnik, różnych szczegółów pracy, przygotuj'ł wszystko, 
zapu.ęgnięty do pewnej czynności, wykonywa co należy, i zbuduj1e ma:Jzynę. Nie trzeba 
wcU.ż jednostajne J;uchy i zachowuje jedną po- przytem zapominać, że nie każdy posiada zdol
stawę cia!a, przez to łatwo si~ m~czy i naraża ności wszechstronne, że doskonały rysownik 
sie na choroby organiczne. może być niedołężnym .fizycznie, że dzielny 

Siła mięśniowa, biegłość i czas trwania tkacz może być najniezręczniejszym w przf)
pracy określają jej natężenie, a więc i wydaj- c.izeniu, że słowem, tylko podział pracy pozwa
ność Wszystkie te warunki są ściśle wewn~- la zużytkować i wyzyskać zdolności osobiste 
trzne, albowiem wynikają z właściwości orga- ludzi. Cóż dopiero mówić o stracie czasu, ko
nizmu lu:izkiego i nie zależfł bezpośrednio od niecznej przy przechodzeniu od jednej robaty 
natury stosunków społecznych, istnieją n11wet do drugiej, usuniętej zaś zupełnie przez przy
przy pracy zupełnie odosobnionej. 1'akiej pra- wiązanie człowieka do jednego zaj~cia? W sza.k
ey nie::na prawie wcale w społeczeństwach cy- że posłaniec równie szybko zaniesie na pocztę 
wJiaowanych, trzeba wi~c uwzględnić jeszcze 20 listów, jak jeden. 
wpływ współdziałania i podziału zajęć. Zł4 stroną podziału pracy jest to, że robo· 

'V spółdziała.oie, albo połączenie eił wielu toik, biegły w danej czynności, może stać sio 
robotników w cel 1 wykonania jednej pra~y, zupełnie niezdolnym do zarobkowania przy innej 
nie jest prostem dodawaniem lub mno ~eniem. pracy, oraz że jednostajność zajęcia źle wpły
Są zadania, których uskutecznienie przechodzi wa na jego zdrowie. Podział pracy nie ogra.
siły jednoatki; zadania. te mogą być roz\-viązane nicza się do wnętrza fabryki, lecz rozwija sio 
jedynie przez solidarn' prasę wiolu. Jeden w calem społe~zeństwie, a nawet w całej ludJS
człowiek nie dźwignie nigdy ciężaru, waż,cego kości. Tworzą się całe klasy i warstwy, 
1000 pudów, choćby mozolił się przez całe oddane wyłłlcznie wytwarzaniu albo wymianie 
życie; nic podołają tomu nawet siły 10 ludzi, i przewozowi towarów, pracy umysłowej, usłu
jeśli ci ludzie będą dzialac katdy na swą rękę; gom osobistym, obronie społeczeń:3twa od wro
skutecznem okaże t>ię dopiero eolidarne i jedno- gów i t. d. W prawa i zdolności zawodowo 
czesne w~półdziała.nie. A wi~c wprowadza ono przechodził na potomstwo, utrwalajfłc w rodach 
zupełnie nowy pierwiastek produkcyjny, sile lub warstwach zamiłowanie i biegłość w swym 
mas, która jest spoleczr.ym czynnikiem wytwa· zawodzie. Pośród narodów jedne ktad4 ezcae
rzania., bo jest możliwa tylko w towarlystwie, gólny naci~k na pracę około roli; inne na prze
w społeczenstwie. To sidtirne, społeczne wapół- mysł przetwórc;Zy w fabrykach i warsztatach, 
działanie okazuje się szczególni o doniosłem i inne z.J.ów - jak żydzi - monopo 1izujlł han
pożytecznem w zas osowaniu do robót, których 1· del, dochodz4c aż do zwyrodnienia przez zupeł
trudność polega nie na ogromnym oporze me- n~ nirndolno3ć w innych dziedzinach pracy; 
chnnicznym, albo na obszerności, lecz na zło- bywali i tacy, np. Normandowie lub Tatarzy, 
żoności i drobiazgowości. Gdy przy współ- I którzy robili sobie rEemiosło z wojny i grabie
~iałaniu prostem jednoczymy siły, skupiamy · ży. Wogóle powiedzieć można, że z rot6WOjem 



W"f<'b<>dł.i x;.a wtorek, czwartek i sobot~ z dod tkiem 
?ellgijnym p. t. : „ ... Ta-oka Katoliclra", z dwutygodoi
kłem ep6łecznym p. t.: nGłos górników i hutników", 
OJ1Ul piM~mkiem liten.ckiem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi I mr. 
tiO le:D„ a z oonosteniem d.o domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia
J'H Polskiu zapisa.ny jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty: płaci się 2a. mieji'ce rz~uka drobnego druku 
15 fen , a. za ogłoezenia zamieszczol!e prze<l inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma. odpowietini opuet 
czyli rabat. Za tłómaczenia. z obcych języków na pol
aki nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Dru1rarni 
i Księgarni należy opłacie i pod6 r1 w nich dokładny 
adres piB~f\cego. Rękopisów się 1 .e zwraca. Nazwisk 
korespondentów be~ ich upoważnienia nie w:ykazuje się. 

Booliv"', -wrtorek 30 k~iet:n.ia .1901. Rok 11. == Redakcya, Drukarnia i Księgarnia zn~jduje się przy Malthesemtrasse 17 a na dole. - Adres: ~ia.rus Polski, Bochum. == 
odzice polse ! . Uczcie dzie i swe 

•wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
ett Polakiem, kto potomstwu swemu 

• emezyć ~ię pozwoli! 

•li 
Na maj I ezerwłec 

pisać można 

„Wia1·nsa Polskiego'' 
raz z trzema bezpłatnymi dodatkami, na ka
rlej poczcie. Prenumerata wynosi na te dwa 
'esiące 

Mt tylko 1 markę 
z odnoszeniem do domu P!Zez listowego 
fen. więcej. 
Bodae1 ! Rozszerzajcie „Wiarusa 

olskłego'', bo to pismo Wasze, Heze
oh~kie i katolickie, broniące praw 

da! 

na obczyźnie. 
Berlin. Z powodu, że ks. Fa ber Pol~-

om wprzód pozwolił śpiewać w kościele pie
ni nabożne polskie, a potem im śpiewać za
azał, zagroziwszy jm policyą, po8tanowili Po
cy do tego kościoła · częszczać. Słusznie, 
ościołów jest wi~cej, a modlić się można tam, 
dzie keiądz nie jeEt germanizatorem. .Aposto
sche Gemeinde (sekta apostolska) korzystać 
ce z tych zatargów i zaprowadziła u siebie 

azania polskie. Naturalnie Polacy na leo ten 
e pójdą. • 

Blum~nthal w Hannower8kitm. Sprawozdanie 
&'Dllosci Tow. ipiewu „ Weeołość" w Blumenthalu za 

.u.s cd dnia 14 p:i.ździerrih ltll O r. B.ż do 8 kwietnia 
901 r. Posit.du>il. zwJcujoj'Cb odbj'ło Tow. 6 i 1 "alne 
eb1anie. Pos!ed2enia oób)\'I a Tow. raz w mieslł\CU i to 
pierwczą niedzielę miesiąca, a lekcye śpiewu cdbywajf\ 

i~ co 14 rlni i 1o co cnurak i co drugi\ niedzielę. Dy
ygen1em iest p. St. KaJwacl!.i. Tow. urifldziło zabn ę 

iaidkolHł, w której i geście uclział brali, i 4 'Wieczotki 
mu2yluh które się tylko odb~ły dla członków. W uro

zy~tości1ieb e"siednich Tow. brało nasze Tow. tsliże u
iał . .Abonujtmy ta) że guety polskie i zakładamy w:ła-
2' hibliotekę. Na jtj powięlmenie uchwalono 10 mrk. 
kasy, z dobrowolnej zaś składki 19pł,nęło 2:68 mrk. 
ochodu w ubiegłem półroczu miało Tow. 57,35 mrk., 
rozcbodu 76,50 m. W kasie jest 82,27 mik. Tow. liczy 

zło11kó.v stałych 41, w ttm 31 c2.ynn~ch a 10 niEczyn• 
ycł:. Do zarrfldn 20stali wybrani : Leon Stybaniewkz 
1e2esem, W. Grobarek zast„ Fr. Małueuk stkntarzero, 
.... Hubrych z~st., P. Laudo,~ict lu.syerfm, St Bubner 
st., St. K-wintkkwicz biblioteka1zem, H. .łbczuJa i St. 

omecz.ny rewilorami kasy. 
Fr. Małus2ek, sekretarz. 

Blumt'nthal w Hanowerekitm. Sprawozdanie pół
Oe&Le z cz~nnc,ści 'l'ow. pcleko-Ju:.t. „Sobieski"'. Tow. Ji
z'ło w pu.eułtm plłroczu 68 ezfonków, 24 wyjechało 
P<>wdlu 2mia11y pucy, 3 -wystin>iło doeroVto1nie, 5 v.y
hu.·z~Lo .z po111odu ulfgłych skłs.ctk mifl!ięcznych, po
o~taJe Vt1ęc 36 r.z~nLych c!lłonków. Ztbuń odbJło Tow. 
a, 1 ~·J>h.e i 12 .11."W~cuj1.Jch. Na zebrania uc~ęFzczało 
loło 30 rzłCllHw. Xei~dza polekiego mieliśmy dwa ra2y. 
s2e 'w. I!a intenc~~ Tc,w. odpn'\'\'ic·no 2 razy. Tow. od· 
;y:ło w ubiegłem JlÓłroczu dVtie zaba-wy fcłł\CZOLe 
te&tum. l3:ibliottla ddada eię z 82 keifl.Żtlr. Dochoda 

~ło ci7,!>2 m., rozchocu 268,68 m., pozutsje dol'hc.du 
13.12 m. Na ~idę w Czestocbowie dtbro~olnfJ eldadki 

• 1o2yło Ttw. 13,rn m., a 15 m. dołj\c2y:ła kasa Tow. 
111~ nbrnie cdbyło efę oLia n :k"Wietnia 19(1 r. Do 

ar2J\uu Ecetali "~luni raetn ~iąry TP·: 'V\'a-wn)n Baria. }lne.11cdnk2ącJ1r, P. Witcz<rtk ust., W. Kupcz&k 
l retDJHm, Er. Mi.chik :zHt., A. lHgd<.11 ski, ih1bDi• 

ki• m. J. Zawiozki 2ast, Alo,fay Prokop bibliotekarzem, 
:Ant< rii Prokop zau„ Miclie.ł Konieczny chorąż~m, Syl"' e
Pter Dcroia)s)j i .Att<ini Januezkiewicz asyt'tent11mi, W(lj
ciccb Zucn.ba i Józef Winiewiez re\\izuami kaey. Po
siedzenia odb~wajłł 8ię 2 rs1y )Y mieai,cu w lokalu pana 

Floeke. , 
Wsrelkie listy t~ cz~ce sJę Tc,w. prosimy nads~łtć na 

ręce prze-w od nie~ I\ CE' go lub sekretarza. 
Waw. Badr:yan, pruw. 'W• jcicch Kupczak, sekr. 

Odpust św. Wojciecha w Gnieźnie. 
Dzień św. 'Wojciecha, patrona archidyece

zyi, którego szczątki w naszej spoczywają ka
tedr.ze, zwykł corocznie do Gniezna ściągać 
wielkie tłumy wiernych, nie tylko z okolicy 
najbliższej, ale przy ułatwionej teraz komuni
kacyi także ze stron dalszych. Najprzew. ks. 
Arcy biskup Stablewski, idąc w ślady swoiąh 
poprzedników, uroczystoeć św. 'Vojciecha wła
sną pospolicie uświetniał osobą. Po CiE!żkiej 
chorobie nie omiesz1'ał i tym razem znów przy
być do Gnie2na, aby oddać hołd narodu nasze
go apost-0łowi. Zjechaws,r,y tu w poniedziałek, 
zawitał najdostojniejszy Arcypaste1·z nazajutrz 
do kościoła katedralnego i powitany był u wrót 
spiżowych przez kapitułę i duchowieństwo, po
czem udał się przed ołtarz św. 'Voiciecha, 
gd.v.ie mu ks. oficyał Kwiatkowski głowę św. 
WojciP.cha na ten hicń ze :::>karbca wyjmowa
n~, podał do ucałowania. Zająws:q po p ·~lce
syi miejsce na tronie, asystował Najprzewiel. 
Arcypasterz nabożenstwu uroczygtemu, celebro
wanemu przez ks. bi1:kupa sufragana Andrzeje
wicza, śród którego wetąpił na kazalnicę wika
ryusz generalny, ks. kanonik dr. Dziedziński. 
W sponmia,Yszy na wstępie o patronie dnia i 
tej okoliczności jego życia, że po wygnaniu 
go z Pragi przez niewdzięczn;ych Czechów wstą
pił do Benedykt)lnów i u nich z .zakonnego 
żyda zaczerpnął zapału i gorliwcści do póżniej
E.zJCh swdch apostoh:kich "ędrówek, a .z&koń· 
czył męczeństwem, przeszedł czcigodny mówca 
do właściwego tematu swego przemówienia: 
o potrzebie i pożytkach zakonów w kościele 
katolickim. 

Smętne przyszły słuchaczom na myśl wspo
mnienia. Chociaż Gniezno dawniej małem było 
miastem i od wieków straciło dziejowe swe 
.znaczenie, mieliśmy tu kilka k1afztor6w, z któ
r~·~h bżdy \\·łaściwe Eobie 1?pe1niał w duchu 
Bożym pof\łannictwo. Byli tu przy starożytnym 
kościółku św. Jana Bożogrobcy CZ)'li 1\liecho
wlCl, .byli OO . .F'rancis.zkanie, były panny Kla
ryski, strzegące grobu bł. Jolenty, w pó.źniej
s.zych czasach Siostry miłosierne św. Wincen· 
tego a Paulo i przez krótki czas PP. Francisz
kanki od ustawic.znrj adoracyi ... "!". Sakramentu. 
Sladu z nich wszystkich nie pozostało, gmach 
po pp. KlaryEkach zburzono do szczętu i po
stawiono na jego miejscu sąd wrnz z więzie
niem. A po iluż innych miejscach Wielkopolski 
·wepaniałe zabytki, które wieki przetrwały, od
jęte swoim prawym właścicielom i z ich opie
ki wyzute, w grniy się obróciły lub, co gorsza, 
na cele woli fundatorów przeciwne zostały 
przeznaczone 1 Po nabożeństwie wstąpił Naj· 
przewielebniej~zy Arcypasterz sam na ambonę 
i podziękowawszy za gorące motllHwy, .zaEO· 
szone podczas jego choroby przez d1ecezyan 
do Boga o jego wyzdrowienie, wzniósł ręce 
w górę i udzielił wszystkjm zgromadzonym 
swego błogosławieństwa. Nje mo2na b)ło bez 
wzruszenia być Ś\"\· iadkiem tej chwili, gdy zwierzch
njk ducho\rny, na któugo oblir.zu widać jeszcze 
ślady przc:b:ytJch cierpień, błogosławił, podniósł
Hy w górę r\ce, jako nastuica apostoli:ki 

rzeszę wiernych, najbliższą swemu 8ercu du· 
chowną rodzinę. Może w takiej chwili każdy 
zrozumieć, że biskup katoliclii jest coś więcej, 
aniżeli urzędnik i jak ścisłe go z jego trzodą 
łączą węzły. 

Nie potrzebuję dodawać, że w dzień ś,v. 
Wojciecha nie brakło w katedrze gnieinieńskiej 
"Bogarodzicy", tej pieśni, tak drogiej ojcom 
naszym, która gdzieindziej zamilkła, a tu bez 
przerwy rozb1·zmiewa. Idąc w ślad za kawale
rem N owodwor8kim, który na początku wieku 
XVII starał się tę pieśń zachować od zapo
mnienia, pozostawił ks. Franciszek Raczyński, 
kanonik gnieźnieński i poznański, zmarły roku 
1707 i pochowany przed ołtarzem św. \:Vojcie· 
cha w Gnieźnie, zapis dla prcbendarzy kaplicy 
Łubieńskich, co dzień pieśń ··w ojciechowi przy„ 
pisywaną przed jego grobem mających powin
ność śpiewać. Teraz obowiązku tego dopełnia ... 
jl\ w niedzielę i .święta tylko alumni semina· 
ryum. Słyszeliśmy Bogarodzicę śpiewaną przez 
nich przed sumą i drugi raz na chórze, pod· 
czas uroczystego nabożeństwa. 

Mo~a 
gospodarza Franciszka Ciszew_icza z Lipia 

na wiecu w Gostyniu. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

5.zanmvni wiecowni~y ! Cz tamy w historyi bi· 
blijnej, że kiedy po potop.i J potomkowie N ocgo 
rozmnożyli się tak, że już dłużej w jednej krainie 
mieszkać nie mogli, postańowili się rozejść na 
cały świat. ·wtenczas Pan Bóg dał im różne 
języki tj. różną mow(!, aby przez to uczynić 
różne narody, a więc nieludzkie to dzieło, ale 
Boże, którego człowiek nie ma prawa zniszczyć. 

I,. taJr odtąd były narody, był i naród pol· 
ski, a był to naród sławny, mający mężnych 
wodzów, waleczne rycerstwo, zamożnych oby
wateli i uczciwy lud i było w Polsce bardzo 
dobrze, ale jak to zawsze b:„wa, że nie każdy 
przy dobrym bycie potrafi żyć uczciwie, tak 
też się stało i w Polsce i stał się upadek mo· 
ralny, a kiedy Pan Bóg za grzechy narodu 
zsyłał grom po gromie, zostało powalone o 
ziemię ono drzewo, pod którego osłoną dawniej 
obcy szukali w czasie burzy schronienia, i prze· 
stała Polska istnieć jako Królestwo samodziel· 
ne, lecz nie przestała istnieć jako naród. 

Tak wi~c podzielono Polskę na trzy czę· 
ści, pomiędzy sąsiednie państwa. Część, w któ· 
rej my żyjemy, dostała się za dopuszczeniem 
Bożem pod panowanie króla pruskiego, który 
przyrzekł poezanowa~ie jt:z)ka i narodowości 
(glosy : a gdzie te przyrzeczenia !) i równuu· 
prawnienie z poddanymi niemieckimi, jednem 
słowem mówiąc, sprawiedliwość. 

I~ecz niestety owa sprawiedliwość nie do
czekała naszych czasów, bo oto powstały usta
wy krzywdzące nasz naród, a pomiędzy wielu 
bardzo dotkliwemi ono najboleśniej8ze rozpo· 
rządzenie, znoszące naukę polską w szkołach 
ludowych, które wyczerpuje najniezbędniejsze 
siły narodu, bo cóż jest człowiekowi najpotrze
bniejsze i najdroższe, jeśli nie mowa ojczysta 
i gdzież ma się jej wyucz)=ć dokładnie, jeżeli 
nie w ~zkole, lecz szkoła odmówiła dzieciom 
onego najpotrzebniejszego pokarmu, więc pocóż 
ono O.i'.iecko chodzi do szkoły, z której prawie 
.żadnej nie wynosi korzyści, bo cóż się można 
nauczyć bez pomocy ojczystego języka; ja to 
utrzymuję, że to jest cel chybiony, a mamy na 
to dowody na opuszczających ezkołę dzieciach, 
które w polskim języku nic a w niemieckim 
bardzo mało się nauczyły, bo co w polskim 



mogły się nauczyć przez one okruszyny czasu, 
który z łaski rządu dla polskiej nauki przezna
czony został? 

Ale pójdźmy dalej, bo to cośmy dotąd 
mówili, jest to mniejszej wagi, bo to się ty
czy nauczania, ale gdzież jest wychowanie, 
gdzież jest religi~ jak onemu dziecku idzie 
trudno, które czytać nie umie, ile tam mozołu, 
ile trudu, aż się . coś osiągnie. 

Ale pójdźmy dalej, a jeszcze zobaczymy 
coś dziwniejszego. Pomyśli sobie może niejeden 
tu z obecnych: co tam takiego, oto znowu wy
chodzą nowe rozporządzenia, nakazuj-ące pol· 
skim dzieciom udzielać .nauki religii w języku 
niemieckim, którego nie · rozumieją, nie pytając 
o zdanie tego, w którego ręku ona władza sp.o
czywa, a którą mu dał przez swego namiestni
ka prawodawca Pan Jezua mówiąc: "nauczaj· 
cie wszystkie narody, ale nie w obcym, lecz 
w ich właściwym języku, który im . dał przy 
zesłaniu Ducha św.", tak więc nie do rządu 
należy nauczanie ·prawd wiary świętej, lecz do 
biskupów i kapłanów a oni nowocześni prawo· 
dawcy przywłaszczając sobie oną władzę~ znie· 
ważaJą n.asz Kościół św., a narodowi naszemu 
zadają ciężkie rany, bo cóż to będzie za czło
wiek bez wiary, bo jako to ziarno rzucone na 
wierzch ziemi nie przyniesie rolnikowi żadnego 
owoct1, bo je ptacy zjedią, tak i oną naukę, 
która tylko chwilowo zajmuje umysł dziecka, 
nie zakorzeni się w sercu, żadnej nie przynie· 
sie dla duszy korzyści i będzie to człowiek 
bez żadnej wiary, bez bojaźni Bożej i bez mi· 
łości Bo"a i bliźniego i niech owi prawodawcy 
nie myślą, że siejąc oset, zbierać będą ~gi, ale 
niech pewni będą, że co zasieją, tern później 
żyć będą, my przynajmniej nie bierzemy na się 
odpowiedzialności, ale co w nas.zej mocy, to 
czyńmy. 

Więc pomyśli sobie niejeden, cóż my tu 
mamy za sposób, - toc to wprawdzie nam się 
dzieje wielka krzywda i niesprawiedliwość, aleć 
tam dla nas nie ma miłosierdzia ; o miłosierdzie 
nie wołajmy, bośmy nie niewolnicy, aleśmy na
rodem z woli Boga, który należy szanować, 
bośmy obywatelami . w państwie ucywilizowa
nem, płacimy podatki z krwi i mienia, a więc 
nam się należy sprawiedliwość, a więc po trzy
kroć z całej piersi zawołajmy: sprawiedliwości ? 
,.._ i nasz głos niecK idzie na świadectwo na 
cały świat. 
(Wszyscy wiecownfoy zawołali : Sprawiedliwo· 

·ści ! sprawiedliwości! sprawiedliwości ! tak po· 
tężnym głosem, że szyby drżały.) 

Toć pewnie już wszystko spełniliśmy, co 
było w naszej mocy; o nie, jeszcze jest inne 

Jerzy Jaszczur Bażeński. 
POWIEŚĆ Z XV WIEKU. 

(C14g dalszy.) 

XVI. N a zamku bielskim. 

U starosty bielskiego od owej niezwykłej 
ucieczki, jakoby zmarłego a zmartwychwstałe· 
go Jaszczura, straszne działy się rzeczy. 

Lubochna, która wybiegła za uciekającym, 
przemocą przyniesiona do zamku z za bramy, 
ciężko zaniemogła. Stroskani rodzice sprowa· 
dzali ze wszech stron znachorów i lekarki, roz
syłali na nabożeństwa do bliższych i dalszych 
kościołów ; odprawiano na intencyę dzieweczki 
nowenny i posty, rozdawano jałmużnę, ale nie 
mogli jakoś u Boga uprosić wyzdrowienia je
dynaczki, a znachorzy i znachorki poili ją 
lekarstwami, kiwali głową szeptali wy
razy zaklęcia i modlitwy, lecz dziewczę leżało 
bezwładne, lub zrywając się, wypowiadało wy
razy bez związku, wzywając ciągle Jaszczura. 

Zasłyszał o tej przygodzie i zmartwieniu 
starosty Czort, który, włócząc się bezprzestan· 
nie po okolicznych włościach, na wszystko 
miał baczne oko i ucho. · 

- Możeby wysłać Ciopę ?... - pomyślał 
sobie. 

- Czarownica ona, jak i drugie, a może 
zarwie języka o chłopaku, więc łatwiej na jego 
ślad trafię - rozważał sobie. 

A jak myślał, tak i uczynił. 
Sam został przy Jaszczurze, Ciopie zaś, 

jeEeli się dobrze sprawi, obiecał sutą nagrodę, 
pełną bańkę gorzały i barwistą szatę, na któ· 
rą oddawna wiedźma miała wielką ochotę. 

I oto po okolicznych wsiach ·i około zam-

WIA.RUS POLSKI. 

lekarstwo na owe rany, które nam zadano, tyl
ko zapis~my sobie na sercu dobrze receptę. 

Oto najpierw w górę serca i zawołajmy 
w pokornej prośbie do· Boga: Panie, zachowaj 
nas, bo giniemy! - i błagajmy Go o pomoc 
i ducha wytrwałości, a potem trzymajmy się 
silnie wiary przodków naszych, naszego Ko· 
ścioła świętego, tej naszej najlepszej Matki, 
szanujmy nasze duchowieństwo, a dziatki nasze 
uczmy pacierza, uczmy je czytać i pisać po 
polsku, uczmy je prawd świętej wiary i boja
źni Bożej, miłości Boga i bliźniego, czystości 
obyczajów, miłości mowy ojczystej, nauczmy 
je pracowitości, trzeźwości i oszczędności, a 
tak, gdy na takim gruncie zasadzimy owe mło
de latorośle, to miejmy nadzieję, że przy bło· 
gosławieństwie Bożem wyrosną w potężne drze· 
wo, a żadne wichry ani burze go nie wywrócĄ. 
(Mowę zacnego włościanina nagrodzono grzmo· 

tern oklasków.) 

ZieZD.ie polskie. 
• Z Prus ZacJ1.. Warmii ł Bazar. 

Hakatyzlll pocztowy. vV jednym z 
pism naszych codziennych prowincyalnych zna
lazła się w numerze z 15 października 1898 
wiadomość następująca, którą dosłownie po· 
wtarzamy: 

„Grudziądz. Kupiec tutejszy pan Za
wadzki chciał przed kilkunastu dniami po· 
słać do Pleszewa pieniądze przekazem po
cztowym, adresowanym wyraźnie po pol
sku. Urzędnik pocztowy nie przyjął je· 
dnakże przekazu dla tego, że był na nim 
polski adres. Na zażalenie do naddyrekcyi 
w Gdańi3ku nadeszła teraz odpowiedź, że 
urzędnik ten niewłaściwie sobie postąpił 
i że tak pnekazy, jak i listy z polskiemi 
adresami, jak dotąd, tak i nadal mają być 
przez poczt.ę przyjmowane. Tylko adresy 
mają być dokładne i bliższe szczegóły, 
o ile być może, po niemiecku podane, aby 
dostawienie bez trudności mogło nastąpić 
- inaczej poczta za nie nie odpowiada." 
Przed dwoma laty zatem urzędownie o· 

świadczono, że polskie adresy są dozwolone, a 
dzisiaj za rządów tęgo samego jenernła Pod
bielskiego, herbu Trzaska, czego nam przyszło 
doczekać się ? Niech to zrozumie, kto może. 

Lubawa. 19-go bm. odbywała się w Har
towcu kontrolka wojskowa. Gdy rezerwiści 
stanęli. w szeregu, ale zakomenderowano "Riihrt 
Euch", zdarzyło się, że proboszcz parafii, do 
której Hartowiec należy, przejeżdżał tam z Naj· 
świętszym Sakramentem do chorego. Wszyscy 

ku zaczęła się ukazywać kobieta schludnie, 
chociaż dwuznacznie ubrana, obwieszona krzy
żykami i paciorkami, które wiecznie całowała i 
przesuwała, nibyto w wielkiej poboźności i po
szanowania dla tych rzeczy poświęcanych, któ
re 'na sobie nosiła. 

Oprócz tych rzeczy poświęcanych miała 
na głowie wieniec z liści zielonych, pt·zepa.sa
na była bylicą splecioną z wielkimi liśćmi pa
proci, co wszystko zdawało się dziwnern, że 
ledwo mrozy zelżały, i śnieg trochę tajać za
czął, a ona już tyle zieloności skądciś zebrała. 

Stawała zwykle przy drodze, nie prosiła o 
jamużnę, przesuwała tylko paciorki, a zapyta
na, wymawiała wyrazy dziwaczne, dając je~ 
dnak poznać, iż dla wielkiej pobożności Stwór
ca zesłał jej moc uzdrawiania ludzi i zwierzat 
i czynienia rzeczy nadzwyczajnych, a naw~t 
wypędzania złego ducha, gdy ten uweźmie się 
grzesznego człowieka nawiedzić. 

Ludzie starościńscy zasłyszeli wkrótce o 
niej, a Łupa, który wziął do serca chorobe 
ukochanej przez wszystkich starościanki i n~ 
wszystkie strony polował i dowiadywał się o 
znachorów i lekarki, sprowadził ją daia jedne· 
go tło zamku. 

Wiedźma bud.ziła wstręt swoją ohydną 
twarzą i kociem wejrzeniem, że jedną.k powi„ 
tała mieszkańców zamku w imię Boga, wzy
~ała Go bezustan~e, modliła się na swych pa· 
c1orkach, które me byle kto wtedy posiadał 
oszuk~ła więc ~oboż~ą st~rościnę i chwytające~ 
go s1ę wszelkich srodkow dla uzdrowienia 
córki starostę. 

Po~azywał~. przytem jakieś przedmioty 
w płatki pozawiJane, które jakoby miały być 
relikwiami ze świętych miejsc przywie.zionemi 
do których z wielką pobożnością, jakoby piel~ 
grzymki odbywała. 

katolicy uklękli. Podobno kapitan okręgo"y~ 
zganił ich postępowanie, a po jego odej~r: 
miał feldfebel rezerwistom zagrozić, że gdy~ -
coś podobnego drugi raz uczynili, wszyscy zostallk, 
aresztem u~ara.ni. Tak piszą do" Westpr.Volksb~cn 
Zapewne poruszą tę sprawę w sejmie, boć ~je 
znania swej wiary nie wolno przełożonemu ga 
nić, owszem powinien 'to pochwalić, choć j~y 
innowiercą. W Prusach jest wolność wyznaniiic 
konstytucyą poręczona. :rd 

Wystrue. Zwrotniczy Pawłowski w N01 
kitten upadł przed nadchodzącym pociągie~ż 
Tenże uciął mu obie nogi. Ciężko okaleczałe~ż~ 
zawieziono do \Vystrucia, gdzie jednakże wskaw 
t.ek ubiegu krwi wyzionął ducha. P. pozosta~ 
wdowę i pięć dzieci. !:Y 

Ostroda. Pan dr. Bovensch~, płatny je 
neralny ajent hakatystów przybędzie dnia 8-g 
maja, aby członków Ostmarkenvereinu uozca 
śli wić odczytem, poniewd polski żywiół w ~ 
okolicy rośnie i Niemcom dokucza. Do kł~ 
stwa i podjudzań przeciwko ludności polskif,xc 
już się przygotowuje, by poszło gładko, mi 
o ścisłe trzyma.nie się prawdy niechodzi. 

Zamortlowanie lekarza. W Tylży 1P 
Prusach W ijchodnich zamor<iowano i obre.h 
wano dr. Heidenreicha. "\Vyśledziono już zbrt1 
dniarza. w osobie tapicera F oermera z W yst~ 
cia, który do zbrodni się przyznał. W mtI 
szkaniu jego znilleziono ukryty w piecu zega 
zamordowanego i 800 marek. ;or 

• Z Wiei. Ks. Poznauklege. 
·poznaó. Referendaryusz policyj ny 

Augustiui mianowany został, -jak donosi 
„Pos. Tagebl.", asesorem policyjnym. 

lh 

Charakterystycznym jest ten awans o tyle 
że nastąpił w 3 dni po rozwiązaniu wieca g~,i 
styńskiego przez tegoż p. Augustiniego. 1 

Racot pod Kościanem. Przed 8 la~za 
dwóch nauczycieli uczyło ewangielickich dziełsz 
80 do 90, - teraz tylko pięćdziesiąt kilka w· 
dzieci katolickich liczy nowowybudowana szkole\ 
220. Tak ze żalem sięga ,;Gese liger" z Grm 
dziądza aż w Kościańskie. Powini.enby „Gesel 
liger" postarać się o ukaz, aby dzieci ew a 
gielickich więcej się rodziło. n 

Kiszkowo. Wiec w Kiszkowie polic~is 
rozwiązała! Co raz lepiej ! v. 

Szamotuły. \Yiec, j aki się tu w zeszłk 
niedzielę odbył, nosił charakter bardzo poważn:kt 
i nacechowany spokojem, a że się przy wynul 
rzanych przez mówców skargach słowa obu 
r4enia z ust słuchacz wyrywały, to j est rzittd 
czą bardzo naturalną. \Vynik całego zebran~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!sz 

- Nie trzeba patrzyć na pozory - usp?e 
kajała swój wstr~t starościna - ho j ak śwlfY 
tobliwi ludzie nauczają, często w mizerne0 

stworzeniu miłosierny Bóg łaski swoje skład~: 
- A no, niechaj ! - dodał starosta. ~~ 
I wprowadzono ją do chorej. t: 
- Jaszczur ! Jaszczur! - wołała L ubi 

1 chnB w gorączce. .e 
Ciopa pilnie nadstawiła ucha. 
- Oho, można tu, j ak widzę, 

cy Czorta dużo zarobić ! 
Nie dała jednak poznać otaczającym, i~ 

ją wyrazy Lubochny bardzo zajęły i że w ifC 
kach swoich trzyma nić tej zagadki, której zd1n 
wało się staroście, że nikt prócz rodziców nt 
rozumie. 

Nachyliła się więc tylko nad chorą, atl~ 
się upewnić, czy rzeczywiście słuch jej nl1ll 
myli i czy oprócz wyrazu "Jaszczur" inneg t 
jeszcze jakiego nie posłyszy. > 

Udawała zaś, że na głowie chorej kł~ 
owe poobszywane w płatki świętości, któren 
się przed ludźmi chwaliła. · . 

Do siebie zaś dodała: '1 

- Oj, głupia Ciopa, głupia ! wszak ·~ 
Czort mówił, że pod zamkiem chłopaka .zni.1n 
lazł, o niego to widać chodzi.. . ~a, 

- Ba, i o nim to znać Czort chce si~ cPt' 
dowiedzieć - myślała dalej, kładąc wiellia 
paciorki na piersiach chorej . ow 

Ale pierwej cię piekło pochłonie, alb(\ 
ja . cię uśmiercę, niż się prawdy dowiesz eł~ 
mm~„: Gdy wylękuję chłopaka, przywiodę ,f ł 
tutaJ 1 sama wezmę okup; bez twoich czorcicę 
obi~tnic się obejdę t - myślała dalej, pr.zYf'i 
dzaJąc przy kominie napój dla chorej . S 

(Uiąg dalszy .aas~pL) 
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•"Wywarst>ardzo dodatnie wrażenie na wszystkich, 
śclórzy w wiecu tym udział brali: . 
yb - Bydgot1zcz. ·wieża na kościele Klary
ank, zabranym nam przez Prusaków~ gilzie o
bl..cnie straż pożarna sikawki swe mieści, ... zo
WJtje na nowo odbudowaną. 
g1 Go-łańez. , Przy pożarze, który w ze
je(ym tygodniu wybuchł w dominium Lasko
illll1ica, poparzyła się robotnica Grabowska tak 

. rdzo, że z powodu odniesionych ran uma1·ła. 
~01 Buk. Gospodarzowi Nowakowi y, Do
l6~żyna skradJ1Jiono w czasie niedzielnego na
eg1żeństw a, gdy się ten w kościele ?.najdo\vał\ 
~kawózkę z parą koni. Dotychczas nie ma 
~wii.du o złodzieju. Przed kilku mie~iącami 

~ytrafił si.ę taki sam przypadek pewnemu 
'f jerncowi z okolicy. 

~! • Ze Slązka czyli _ Starej PolskL 
· tt Bytont. Za skuteczne nauczanie niemczy
tany otrzymali po 100 mr. nagrody rządowej 
dti~czyeiele Rother z Brzezinki pod Mysłowi· 

.ni i główny nauczyciel Skiba z Chebzia, 60 
. glówny na.uczyciel Kasigrnch z Miejsca 

~ 
1
powiecie Kozielskim. 

·ab W \ł'alb1•zycli.U (W aldenburg) na Slą· 
·bnl rn górników spadło na dół, przy spuszcza
~trt do zagłębia. Czternastu z nich na śmierć 
mia.l ecr,ało. 
a:ri Zgorzcłiee. Na karę śmierci skazano w 
' ;orzelicach. krawca Emmricha za to, że w ce-

~h grabieży zamordował swą ciotkę Traut
,nnowę. 

X:W-11ulomośeł ze świata. 
Berlin. Z Bre '.Ily donoszą, że okręt „ Hal· 

tyle poddan'J po prnybyciu do przystani ścisłej 
, g'rizyi wskutek donie5ienia, iż znaj iują się na 

1 an.a.rchiś'Ci przygotowujący zamach na ce· 
la~za Wilhelma. J edne~o Włocha, jak słychać, 
zietaztowano. - Wiadomość ta jest w sprie· 
ka tości z zaprzeczeniem półurzędowem, które 
~kolewało, iż wszelkie pogłoski o projektowa.
Gm zamachu na cesarza są tylko wymy:dem. 
·esel \V Ełbe1•ieldzie toczy się od kilku dni 
wmsacyjny proces przeciwko lekarzowi wojsko· 

n11 dr. Schimmlowi o uwalnian ie od służby 
lic}iskowej. Przesłuchano już mnóstwo świad-

v. On·egdaj zeznawał jeneralny lekarz dr. 
esz~cker. Oświadczył on, że, jak oię przekonał 
rażmkt, dr. Schimmel w ostatnich dziesięciu la
ryn~1 w obrębie siódmego korpuau armii zwol-
obn o.J wojskowoaci 602 rekrutów z powodu 
rz~du se ·ca". 

ran~ Finanse rzeszy. Pod tym tytułem za· 
~szcza ddś Eugeniuaz H.ichter w swoim or· 
usprie, „Freis. Ztg. ", sarkastyczny artykuł, w 
świlym zarzuca sekretarzowi skarbowości ba
:.rn~owi Thiel mannowi, że nie dotrzymał danego 
:ładwa. Niespełna rok temu bowiem zapewnia,!, 
~ ~tan finansów jest świetny i o nowych po-

kach marzyć nie potrzeba. Tymczasem dziś 
l.Jub(tać rzeczy się zmieniła, a ten sam pan 

.elmann .zapowiada niedobór 30 milionów 
·ek. Pocóż tedy - \Voła p. Richter - wy· 

0
rJuje rząd co eh wila z nowemi ciężarami, 

? óż ńaprzykład chce wyrzucić znowu 24 mi· 
rY marek na budowę kolei w wschodniej 

n, ł_ce, skoro co tylko trzeba było zapożyczyć 
,"! zd1pa 300 milionów. Ciężary i ciężary bez koń
~ n'• krzywdą ludności ubogiej. 

Po:i•tugalia ma już swoję walkę kultur· 
at Król zdobył się na krok, którego po nim 

~j n)nie spodziewano: nakazał osobnym dekre· 
lnneg tłumić i rozwięzywać zakony, - i w moc 

> rozporządzenia władze zamknęły już zna· 
~ładfi liczbę klasztorów .. 
tóren Zanim dekret ów antyzakonny się ukazał, 

· ~arlos udzielił posłuchania deputacyi du
~v1eństwa z kardynałem-patryarcltą lizboń„ 

~ak na czele i przyrzekł jej, że sprawę kla· 
z~:·ną przedłoży gabinetowi do bliższego zba· 

ta, a jako władzca kraju, w którym religią 
:iię cetwo.wą jest wyznanie katolickie, nie za· 
N'ielkta .s1ę życzeń duchowieństwa spełnić. Ta 

ow1edź była zgodną z przepisami konstytu-
aID Król zapomniał jednak już wkrótce i o 

~z 0,m swem przyrzeczeniu i o konstytucyi -
> dę ~ydał powyższy dekret, który, jak rzeczy 
i!ł oroieęły, katolików musiał w najwyższym sto
ir.z~l oburzyć i nawet samych liberałów nie 

zo mógł .z budować. _ 
.Sprall'a chińska. ~ddzial w sile 800 
,1 różnych · narodowości wyruszył pod wo· 
)pułkownika Radford z Szanhaikwanu prze· 

ciw opryszkom, z którymi major Browning miał 
przed śmiercią ostatnią potyczkę. Radford u
tracił w wyprawie 6 Anglików, 2 Japończyków 
i 1 Francuza; oprys?.ków pokonał i rozpędził 
d.7..ił w gót·y. Ci~.ło Browninga znaleziono. 

W o.jna.angielsko-transwalska. Ogó· 
łem zabrano burom w ostatnim czasie 355 jeń· 

I ców, 37() strzelb, 1 armatę i 15,000 paczek z 
nabojami m::tłego kalibru. Poległo 6 burów i 11 Anglik~ a 5 Anglików odniosło rany . 

i 
l 

Z róilza.yoh stron. 
BoeJnun. W sobotę 'yieczorem spadł tu 

deszcz, który został poprzedzony przez grzmot 
i pioruny. 

Boelntm. Ks. wikary Nunnemann od 
kościoła św. Piotra i Pawła, . został mianowany 
duszpasterzem misyjnym w 'Vildungen, a jego 
mie,jsce zajrrne ks. Schulte. Ks. wikary Schreve 
od kościoła proboszczowskiego .został przesie· 
dlony do Fernrahrbach, a jego miejsce zajmie 
ks. Killing z Llttmarsen. .K~. wikary Droll 
od kościoła Panny Maryi został przesiedlony do 
Meinkenbracht, n. jego miejdce zajmie ks. Buch
binder. Prócz tego ks. Meyer został mianowa
ny wikarym przy kościele Panny Maryi. Jak 
już pisaliśmy, to na miejsce ks. wikarego Klein, 
przyjdzie do kościoła św. Józefa ks. I.1udmann 
z Gelsenkirchen. Jak widzimy, nastąpiły w sze
regach duchowienstwa w Bochum wielkie 
zmiany. 

Dę•rtmund. Ks. kapelan Goke od ko
ścioła proboszczO\vskiego został przesiedlony do 
vVickede, a jego miejsce zajmie k~. Boehme. 
Ks. Pott został zaś mianowany kapelanem przy 
kościele Trójcy Przen. w Dortmundzie. 

Banka.u. Tutej -izy filialny kościół m.a nie· 
bawem zostać parafialnym, po odłączeniu Bau
kau od pat"afii Herne. Czy Polacy, którzy two
rzą większość parafian, będą mieli z tego jaką 
korzyść? Czyby nie było sprawiedliwie, gdyby 
drugi kapłan płynnie władał językiem polskim? 

lVanne. vV niedzielę umarł po krótkiej 
chorobie proboszcz tutejszy ś. p. ks. H. Hert· 
kens. Zmarły był bardzo lubiany przez swych 
polskich parafian, gdyż chętnie pr7iyznawał im 
prawo do opieki duchownej w języku ojczy· 
stym, a postarał się też o urządzenie misyi 
p0lskiej, której niestety -sam nie doczekał. vVie· 
czny odpoczynek racz mu dać Panie! 

W Rotthausen i Katernbergu zostać 
mają otwarte . drugie apteki. 

Hiillen. Mularz Meyer spadł z ruszto
wania i pokaleczył się niebezpiecznie. 

W Wanne odbyć się ma 28 lipca tego
roczny zjazd kółek śpiewu z Westfalii i Nad
renii. 

Pożyteczne wiadomości. 
Podatek od kontraktu najmu i podwyż· 

szenie najmu (komornego, płatu). Obliczenie 
podatku od kontraktu najmu w razie pod wyż
szenia komornego właściciele domów nieraz 
rozmaicie pojmują. Z tego powodu jeden z 
związków właścicieli domów i gruntów w W ro· 
cławiu wrócił się z prośbą o pouczenie w tym 
względzie do głównego urzędu po borowego w 
\Vrocławiu. Na to otrzymał od tegoż urzędu 
następującą odpowiedź: "Jeżeli wypowiedzenie 
kontraktu najmu w ciągu roku kalendarzowego 
nastąpiło i jeżeli nowy kontrakt zawarto, w 
którym komorne podwyższono, natenczas są 
dwa kontrakty, które jeżeli komorne przekra
cza kwotę 300 marek - w spisie kontraktu 
najmu należy umieścić i stosownie do czasu, 
na jaki się rozściągają, osobno opodatkować. 
Jeżeli natomiast istniejący kontrakt najmu w 
ciągu roku pod względem komornego zmienio
no, a zresztą stary kontrakt po~wstaje ważny, 
natenczas, - jeżeli zmiany tejże obie strony 
wyraźnie nie zaznaczyły - ostęplowaniu pod
lega tylko dawniejsza kwota, zaznaczona w kon
trakcie. 

Dla myiliwyel1 ważny wyrok wydala 
tutejsza izba karna w procesie młynarza p. 
Rabbowa, właściciela łącznego młyna. W dniu 
18 stycznia rb. spotkał go z przyborami my
śliwskiemi urzędnik wojskowy w pobliżu rejo
nu. Ponieważ nie wolno tam polować, wyto
czono mu proces, a sąd ławniczy go uwolnił. 
Prokuratorya założyła rewizyę, cofnęła ją je· 
dnak, tak, że izba karna. wyrok pierwszej in· 
stancyi zatwierdziła. Wyrok to ważny dla ne„ 

mrodów poznańskich, którzy często muszą 'prz.ea 
rejon przechodzić. 

Bozmałtośel. 
Berlłn. P. Podbielski, naczelnik pocz~ 

dowiedział się, że różni, mianowicie młodzi, 
urzędniczy pocztowi, nie oddają niższym urzę
dnikom należytego szacunku, tytułując ich "wy" 
itp. Wydał przeto p. Podbielski rozporządzenie, 
aby odnośnych urz~dników tytułowano nie "wy", 
„ty", lecz „pan", a prócz tego wzywa urzędni
ków wyższych, aby nie dawali niższym powo
du do skarg na złe obchodzenie się. 

Urzędowe sprawozdanie o stanie zasie
wów zimowych wypadło hArdzo niepomy~lnie. 
W calem królestwie pruskiem obszar roli, jak, 
trzeba zaorać i na nowo obsiać wynosi 25 
procent teraz, a w maju procent ten. ieszcze. 
większym się okaże, gdyż wielu rolników. wstrzy„ 
muje się jeazcze od zaorania, myśląc, że maj 
rośliny ożywi. N aj starsi wiekiem . rolnicy nie 
pamiętają podobnej klęski. N aj więcej ucierpiały 
pszenice i koniczyny od suchego mrozu. , 

Niechęć do żydów w Australii. Towa-
rzystwo barona Hiracha „Ica" wysto<Jowało 
zapytanie do gmin żydowskich w Australii i 
na N owej Zelandyi, czy można tam posyłać 
emigrujących z Europy żydów. Gminy odpisały, 
że nie można, gdyż władza miejscowa wpuszcza 
tylko poddanych angielskich, od innych zai 
wymaga opisu i biegu życia, a nadto posiada
nia pewnej sumy w gotowiźnie. Z tych prz-y
czyn koszt osiedlenia tam ży ió w będzie bar
dzo znacz ny, a rezultat go nie wynagrodzi. 

N a d. e s ł a xa. o. 
Zwracamy uwagę na. ogłos~enie p. Depy, który w 

Ma.rxloh otworzył warsztat krawiecki. Spodziewać sio na
leży, iż Rodacy tamte,jsi gorliwie nowe to przedaiebic>ratwe> 
swego ziomka będ~ popierali. A więc: Swój do swego. 

Nabożeństwo ipolslide. 
\V Hontrop spowiedź św. w pi't"k dnia 3 maja 

i w sobotę rano. Kazanie w p~tek po poł„ o 1/ 26 
\Ve Wattensclteid spowiedź św . od soboty 4. 

maja po poł. aż do poniedziałku rano. Kazanie w niedzielo 
5 maia po poł. o 4. 

\V Giinnit:feld spowiedź św. w poniedziałek 5 
maja po poł. i we wtorek rano. Ka.za.nie w voniedziałek 
po poł. o 6. Ks. Meissner. 

Itiłsya polska w Wanne 
odprawiona. zostanie od li do 12 maja przez misyo
na.rzy poli>kich przew. kai~ży prcb.: Jaua Beisert& z Ce
rekwicy, Kacpra Pasztalskiego z 0Jtrowa. nad Gopłem. 

i ka. Michalskiego z P oznauia. 
Porz,dek misyi : 

W niedziel~ dnia 5 maja ·z rana o godz. 10 suma, 
po której kazanie wstępne, po poł. o godz. 6 kazanie. 

Od poniedziałku 6 maja do soboty 11 maja co dzieł. 
trzy ka.zania: Pierwsze kazanie o 9 godz., drugie po poł. 
o 4 godz. 4, trzecie wie~zorem o 8 godz. 

W niedziel~ dnia 12. maja z rana o godz. 10 suma, 
. po której kazanie, po poł. o godz. 4 kazanie pożegnalne 
i „Te Deum". 

Przed kazaniem porannem będzie co dzień o godz. 81/a 
Msza sw. ; kwadrans przed drugiem i- trzeciem kazaniem 
róźaniec; po obu ktu;aniach krótkie nabożeństwo. 

Po kazaniu wieczornem za1zwoui8' dzwonem poku
tnym, i podczas tego wszyscy wierni maj~ po cichu odl" 
mówić na cześć pięciu rrui Chryatusowy pięć „Ojcse 
nasz" i „Zdrewaś Marya" o nawr6eenie.grzeaznlk6w. 

Wsr.yscy wierni chrzeficianie mogą, odpust zupełny 
pozyskać (kt6ry i za duize zmarłych ofhrować wolno), 
jeśli po godnem przyjęciu Sakranent6w Ś\V, przez niejaki 
cza.a się modl~ na intencyę Ojca św. i pilhie na. kasania 
misyjne uczęszcza.i1'· 

Od środy 8 maj11o do soboty 10 maja codziennie spo
sobność do spowiedzi i Kom11nii św. 

Wszystko na. więksr;~ Boga chwałę I 
Ks. Hertkens, prob. Ks. Keiter, wikary. 

Księza misyonarze z Polski ! 
Od 28 kwietnia po południu do 5 

maja będzie 2 księży w Essen, jeden w Obe:r· 
hausen. 

Dnia 5 maja w Es.en i Oberhaa• 
sen po południu nabożeństwo z kazaniem. 
ltlisya we Wan e od 5 do 12 maja• 

Ks. J. B ei s er t. 

Naboteństwo polskie w Essen. 
Ksi~za proboszczowie Beisert i Michalski przybęd, 

słuchać spowiedzi św. wielkanocnej i będt\ w kościele iw. 
Gertrudy słuchać spowiedzi św. od środy dnia 1 maja d<> 
niedzieli 6 m~ja wł~cznie, dla tego się uprasza o liczny 
udział i nie c~ekać aż do soboty tylko zaraz w pierwsze 
dni. się stawić. Bra.ctwo róża.ńca. św. niewia.st przystępuje 
wspólnie do Komunii św. w p~tek 3 maja o 7 god.alnte 
z rana. Tow. „Jedność~ w niedzielo dnia. 5 majo. o go
dzinie 7 rano. Chorzy powinni siQ zgłosló do ka. pro.b. 
Bornewasser lub do mnie; upraszam aby chorzy przed. 
czasem się zgłosili. · 

W medZielę dnia ó maja o godz. S' / 4 po ?_>ołudni11 
b~zie naboieńi:itwo polskie z kazaniem.. O liczny udda.ł 
uprasza sto. 

Fr. Karlikows.ld w Essen Beust.str. 82. 



Członkom towarzystw polskich w W anne oraz wszystkim naszym współparafia.nom donosimy mmeJszem 
z wielkim bólem serca, i.Z podobało się Panu Bogu zabrac z · teg·o świata naszeg·o kochanego proboszcza 

śp. ksi~dza Hermanna Hertkensa, 
gorliwie starającego się o nasze potrzeby relig·ijne. 

Śp. ksiądz Hertkens umarł w przeszłą niedzielę, posilony na drogę do wieczności Sakramentami hriętymi,. 
zaledwie po trzydniowej chorobie, skończywszy lat 40. 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 2 maja o godz. 9 rano. Członkowie zechcą~ się stawić w swych loka
lach posiedzeń w czapkach i oznakach o godz. 8 rano. Wszyscy inni Rodacy i Rodaczki zechcą także . w2iąć· 
udział w pogrzebie. Polecamy duszę zmarłego księdza proboszcza pobożnym modłom Rodaków. 

\V smutku pogni,żone: 

Towarzystwo św. Walentego. Towarzystwo św. Józefa. Towarzystwo św. Stanisława. 

Pielgrzymka z dekanatu esseńskiego 
do Nevlges. 

odbędzie się w drugie święto Zielonych Swią,tek. Do· 
1lOszę przewodniCZl\C'ym całego dekanatu iż karty prowi· 
~ryo2ne będfł nadesłane z drukarni w Bochum. Rodacy 
JJgłosić się powinni do l''WOjego miejscowego przewodni
CZłłCE'go a. tam odbiorą, kartę prowizorycfilą, jako bilet do 
Nevjgee. Bliższe szszczegóły będfl w „Wiarusie Polskim" 
.Dgło.szone. Anioni w,rwa. 

Pielgrzymka do Neviges 
z dekanatu Bochum i Wattenscheid 

odbędzie się w pierwsze swi~to Zielonych §wią• 
te:k. Wszystkie 'l'owsrzystwa proszę, aby zaraz do
nios1y czy pojad4 do Neviges, czy odjeżdzać chcą, z Bo
cbum. ze Stef'le czy z Biemark, oraz ile kart prowizory
~znych mieó pragną. ZgłoPzenia prcs2ę posyłać do reda
kcyi „ Wiarusa Polskif go" w Bochum. Bliższe szczegóły 
póżnif;j. W imieniu komitetu 

J{. Kozłows:ki , w Hamme, Schmecbtingstr. 17. 

Koło śpiewu „Harfa". 

D o 1.• t m n n d. 
Zwyczajne zebranie Towarzystwa polskich Przemy

słowców w Dortmundzie odbędzie się dni& 2 maja 190t 
punktualnie o godz. 9 wieczorem w sali posiedzeń przy 
ul. West-Wall, na. które się członków Jak najliczniej u-
prasza. - Goście mile widziani. Z ar z ą, d. 

Baczność! Baeznoie! 

- Rodacy z parafii Koźmińskiej! 
Aby pokazać, że jeezc2e wiara przodków naszych w 

nas nie zgasła. i narod<>wy duch z na.a nie uleciał, że jak 
z dzieciństwa tak i teraz jeszcze, choć tu na obczyźnie 
daleko od ojczyste.i ziemi, zawsze jej wiernymi .syoamf 
byliśmy i nadal b~ć pragniemy, zwołujemy drugie zebra
nie na 5 maja o god~. 1/ 24 po południu w Bochum u 
sali pana .Ba.lkenchola naprzeciw klasztoru, w celu spra
wienia chorfigwi dla naszego kościoła parafialnelo. Na 
zebraniu b~di\ ważne sprawy omawiane, dla tego te.ł 
o liczny udział prosi komitet. 

Fr. Janicki. .Jan Maciejewski. Jan Kactmarek. 

• 

Ktoby wiedzia.ł gdzie się znaj-
duje mój 15 lat liCZfłCY syn 

*~-*~~~~~*~-/ 
~ iid 
~ Tow. św. Wojciecha w Hochlarmarl 
~ życzy członkowi * Ludwikowi Strycho fit i iego narzec~onej 
~ p. Katarzynie Piechockiej 
~ w dzień Ślubu 30 bm., zdrowi.a. szczę~ 
~ oraz błogosławieństwa Bożego. Młoda. para n!ee 
~ żyje, niech żyje, niech ży,je ! 
~ W imieni Tow. J. Dybizbańeki. Z 

~~*~~~~-~: , rI• 
KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIE 

w Boclntm 
m1l na składzie wielki wybór ksil\Żek do nfi hoże 
książek powieściowych, Śpiewników, ksi~tek tresci ~ 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi Dl 
polskimi itd. Dalej: wielki wybór figur Swiętych, · C 
filtsów. róża:ilcy i innych dewocyonalij. p 

?•O CT G+•tw•~i 
Szanownej Publiczności miejilcowej i okolicy donoszę, 

uprzejmie, że osiedliłem się 

Franciszek Wojciechowski Hurtownie. 

w Marxloh przy ul. Marienstr. nr. 5 
jako 

mistrz krawleeki, 
polecam się zatem do wszelkich robót w zakres krawie
ctwa wchod2ą,cych. Długoletnia praktyka w pierwszom;
dnych warsztatach w kraju i zagranicy, może b~·ć rękoj
mi~, że wszelkie dane mi zlecenia będą, jak najakuratniej 
wykonane. -- Mater,e najnowszej mo<ly posia
d»m na składzie. - Zwracam uwagę, ze uwzgl~dniajitc 
ciężkie czasy stawiam ceny jak najtańsze. 

szę w razie potrzeby zaszczycić mnie swemi za-
mówieniami. Pełen poważania. 

Michał Depa. 

z Horsthausen - można go poznać 
bo nie ma. dwóch zębów na p1·zod
ku u góry - 7.echce .mi donieść ile 
możności do soboty. 

Ia;nacy Wojciechowski, 
H o r a t h a u s e n ulica N ordstr. 2 

pod Herne. 

00000000000000000000 

łJhlopak, 
który ma. chęć wyuczyć się pie• 
łlarsiwa, może się zaraz lub 
później zgł.,osić do mistrza piekar
skiego 

Tomasza Bzyla. 
DORTMUND, ul. Alterastr. nr. 8. 

. Skład mebli w Oberhausen 
pod firm~ 

„Oberhausene1.• :Uobelhans" 

H. Th. Polznan w Oberhauser f 
przy ul. Kii'chweg nr. 13 i Neumark, róg ul. Sedanstr. w 

Deble własnego wyrobu 00 
dobrze i gustownie ·wykonane pod włMnem kierownictwei . 
Dostarczam całe wyprawy jako też pojedyńcze: w każdy 
styla i z każdego drzewa.. 

. Równor2eśnie polecam mój skład trumien. 'Vyrabia 
urzfłdzenia składowe jako specyalność. Własna stolarn; 
warsztat tapicerski i malarski. - Tanie ceny 1 Rzetelna usług. 

Zakład dentyst.yczny Ha·1m . wojsk~~:f!!o :~zpanii. Ob~e~~rfen~::.. z ~:~~~~~hl 
Cena 1 markę, z przes. 1,10 m. Aurea: „Wiarus Polski", Bochum. 
-:::--:-:::--::--=--:::--=:--::--=-~~~~~~~~~__:.:.:__~~~~~~_::.~~~~~~-: I 

w Gelsenkirehen, Bahnhofstr. 57a. 1••••••••••••••••••• •••••• • 
'44D• ez»i. 00000000000000000000 

• n°.tarc.... • • Wszystko tak tanio jak w Polsce! 
ta sztu~zne sz~zęk1 t.a - Polskie win!' Hf'H10De, iółtt>, pobłlie micldy, polskie tolrnjeli · • • d ń b - peo~e, wiua "~;ienkie? mouhLie, 1 fDf!Lie, hiHpan~kie orłlZ wszelkie ltl 

1 wprawiam poje y cze zę y - DapOJe z filmy Jf. _Haspro111eza z Gniezna e4 do nabycia 

-=~ pod gwarancyą. • w składzie Ignacego Kwaśniewskiego w Bochum, 
Ból zębów usuwam natyehmiast bez bólu. - Kaiser-Friedrithplatz 2. -- ~,,zaraz p1,zy kJasztoIZt 

U · · . l k Ó • , 1 - Szczególną, uwagę zwracam na tokaj lipeow1. który jest bardzo dobry dla chor~c 
mme mozna SH~ po po s u rozm wie. - Wielki w„ bór 

Gl S l • - cygar, papiercsćw, tabaki do palenia i do zdywania. 
OS l'~O~ar. ICY , "' 100 sztuk cygar od 2.50 mr. do 15 marek. 

na pustyni świata tego jęcz4cej, to jest: duszy chrześci- et Dobra. sposo?ność dla. tych, którzy wyprawiaj~ wesoła, ehrzdny i t. d. bo JllCI 
--1.. ki · ·1 · d p B „ wszystko Umio kupić. 
ous eJ rozmys an1a, o ana oga, wiecznego oblubieńca fil' I . 

1 1 

wzdychania, w chrześciańskiej doskonałości ćwiczenia. - gna c 'Y K 'W' a ś D :L e ~ s - J.' ' 
Cena 1 markę, .z przesyłk4 1 ·mr. 10 fen. "" generalny zastępca firmy B. Kasprowicz w Gnieźnie, na Westfalię i .r.,.adrenil 

Adres: „Wiarus Polski'", Bechum. ----------------------------/ Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny· An toni B · kl B eh ł ~ 
· · roJe w o um. - Nak adem i czcionka.mi Wyda.wnictwa „Wiaru~a P,ohkiego'' w BldlUll· 



Wyehod!I na wtorek, czwartek i sobotę z dodatkiem 
l!clł.głjnym p. t. : ,,Nauka Katolicka", z dwutygodai
kłem epółecmym p. t. : „Głos górników i hutników", 
oru pisemkiem literaolriem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płaila kwartalna na· poczcie l u listowych wynosi 1 mr. 
60 fen.. a z ednoneniem do domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia
nu Polaki" zapisany jest w cenniku pocztowym pod 

. nr. 188, na stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaci się za miej"ce rv.ą,dka drnbnego druku 
l 6 fen a za ogłoszenia ~:e.mieszczoLd przed inseratami 
40 fen.' Kto Cz4'sto o~łaeza, otrzyma odpowiedni opuet 
czyli rabat. Za tłómaczenla z obcych jęz.y~6w na pol
ski nic się· nie płsci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Księgarni nale.ży opłacić i podt1 ~ w nich dokła~ny 
adres pis2j\cego. Rękopisów się Li~ z~1·aca. Na.~wU!k 
korespondentów bez ich upowa!niema me w,bzuJe sto. 

Bool:l.1.1"', oz-w-arteli: 2 %11.aja 1901. Rok 11. 
=: Redakcya, Drukarnia i Ks1~arnia znĄiduje się przy Maltheserstrasse 17a na dole. - Adres: Wiarus Polf!ki, Bochu~--~ 

Rodzice polscy! Uczeie dzieci swe 
6wić. czytać i pisać . po polsku! Nie 

est Polakiem, kto potomstwu swemu 
emezyć !lię pozwoli! 

Na maj I ezerwłee 
~ 

olskicgo'' 
•łatnymi dodatkami, na ka
·:nerata wynosi na te dwa 

obczyźnie. 

SzkodaJ doprawdy miejsca na ogłaszanie, 
podobnych niedorY-ec.zności, nie \varto też tego 
tłomaczyć na polskie, a jeżeli jednak list ten 
zamieszczamy, to tylko na to, aby czytelnikom 
pokazać~ czego to chwytnją się poka?ercy w 
celu d, kuczenia Polakom. 

„Blatt" możemy zapewnił, że gdybyśmy 
niejeden list pisany przez Niemca ogłosili, jaki 
mieliśmy w ręku, wtedyby Bię w nim może 
jeszcze więcej dziwolągów znalazło. Czy w 
ohec takiego postępowania jeszcze znajdą się 
Polacy, którzy takie piśmidła w swym domu 
cierpieć będą? Z domów polskich trzeba wy· 
rzucić takie śmiecie. 

Dla Polaków powinno to zaś posłużyć za 
przestrogę, aby sobie Niemek za żony nje 
brali, bo wiedzą, że przez to się nawet wobec 
Niemców ośmieszają. Dosyć jest dziewcząt 
polskich, wi~c między temi trzeba sobie żony 
poszukać. 

Szał polakożerczy 
coraz gwałtowniejszy i co raz przewrot•iejszy 
się staj~. Oto co znów pisze antypolska 
„Deutsche Zeitung" : 

„Dość już często wykazywaliśmy - tak 
pisze w swojem waryactwie „D. Ztg." - że 
dawniejsze państwo polskie samo zawiniło u-

·.11. Gl'·.-.•wŻ re e ,,blatty" tratę niezależności swojej, że Prusy dla swego 
czeprnJ:\ się ltażdej spo~obności, aby tylko bezpieczeństwa potrzebują bezwarunkowo tych 
przypiąć .łatkę P olakom, a czynią to nietylko ongi polskich dzielnic, które posiadają obecnie, 
niemieckie pisma sońsko-luterskie, ale też że Polacy nigdy nie dotrzymali przyrzeczonej 
kat.olicko· niemiec ie. W ostatnim czasie po· wierności poddanych, że :im łagodność odpła

ie wtarzają niemal w zystkie szwabskie piśmidła, cali się coraz większą niewdzięcznością i zdradą, 
list, pisany rzekomo przez Polaka, pochodzą- . że wh~c teraz chodzi o to, aby politykę Fry· 
eego z Mazur, do swej narzeczonej. Celem deryka Wielkiego, Flottwella i Bismarcka po· 
ogłaszania takich listów może być tylko za- prowadzić dalej i wzmocnić. Aby wreszcie za
miar ośmieszania polskiego ludu. Prócz innych prowadzić spekój, trzeba na seryo wziąć się 
.gazet, także znana polakożercza, choć niby do zgermanizowania kraju Bolesławów, .Jagiel-

r katolicka "Bottroper Volkszeitung", zamieściła lon6w i Liberum veto. Niejednokrotnie już na-
wspomniany list. W "Bottroperce" czytamy legaliśmy na wydanie ustaw wyjątkowych od-

' co następuje: · nośnie do polityki ziemi i granic, gazet i ze-
~ · · "Ba u ka u, 20. April. Ein verliebter brań, szkoły i prawa · stowarzyszeń. 
' Polensohn sandte der Auserwahlten seines Dzisiaj, gdy swawola Polaków znowu w 
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Herzens folgenden Brief: tych dniach podniosła głowę, udzielamy, roz-
B 1 u m k e, den - _- - . przestrzeniając to, co powiedziano dotychczas, 

Lieber Greetchen ! . głosu jetinemu . z· narodowych publicystów, 
Das hab ich die Briefe was hast Du który obszerniej rozwodzi si~ nad żądaniem 

geschrieben an Karl im abgenehmen und ·osobnych przepisów administracyjnych. Kore
gelesen, das der Karl Dich nicht lieb sein.: . spondencya, która ma służyć głównie za bodź
wird, hab ich schon gewusst und da thllt ca d0 radykalnego przetrawienia sprawy pol-
mir sehr . leid .das der Karl ist frech auf . s~iej, opiewa: . 
Dir. Aber lieber Greetchen, da kann ich 

h Już nie można powstrzymać poloniz~1:1 na sich schon lange das bin ich auc von k d d 
nln•ke aber Dn kannst sich schon lange ist zwy łej dro ze 8 ministracyjnej, przez wzmo-
aui elektrizibanne hat er immer andere Mett- cnienie nięmczyzny. Tutaj pomogą tylko jeszcze 
chen und das ist doch nicht gutt. Lieb~r środki gwałtctwne; a ,tych doprawdy nie po
Greetehen wenn Du willst kannst Du meine trzebuje 8ię wzbraniać użyć rząd przeciwko 
Frau sein bin sich auch g'anz gutte Mann mieszkańcom państwa, którzy głoszą gwałt 
hat sich gedient bei Kaffelerie und mein przeeiw germanizmowi. 
Fatter ist sich grosser Bauer hat sich drei· Nasamprzód zalecałoby się, aby na miejsce 
zehm. Kuhe und ein Kuhfatter. Lieber Greet· naczelnego prezesa w Poznaniu ustanowiono 
chen das bin ich wohl ein Ostpreusse aber niezwłocznie jenerał·gubernatora z władzą dy
das schad ihm nicht wenn ich mal werd ktatori:iką i pozostawiono go w urzędzie dopó· 
immer sein bei Dir und werd ich inuner mit ty, dopóki nie nastąpi nowe uregulowanie st6-
Dir sprechen Daisch dann kann sich keiner sunków na wschodzie. Do tego. uregulowania ' 
mii.r horen das ich bin ein Polak. Lieber Greet- rzeczy zaliczam głównie pod.iiał dzielnicy po· 
chen das will ich heute Abend nicht mehr ;;mańskiej, gdyż oddawna już uważałem to za 
schreiben das will ich schlif ssen mein lieber grzech zaniedbania, że ochraniając polskie tra-
Brief bis auf anner mal schreib ich doch dycye, pozostawiono Poznańskie w dawnych 
mal wieder auf .Antwort. rozmiarach. Przed 1807 rokiem posiadano przy. 

Ad P P naJ· mniei' tyle i:ozumu, że kraJ· nazw n no połu-resse: • ., · „ 
W agenfuhrer auf ele ktrische Baanne, dniowemi Prusami". 

Gelsenkirchen." Następnie radzi „Deutsche Ztg." roze1rać 

dzielrucę poznańską przez utworzenie nowych 
obwodów rejencyjnych a następnie pisze tak: 

Tutaj zauważyć należy krótko, że dla ogra-
. niczonego w przestrzeni, na wskroś polskiego 
obwodu poznańskiego, któryby si~ oddało nie 
pod rzDtdy naczelnego prezesa, tylko do ko
menderującego jenerała V korpusu wojska, 
musiałyby pozostać ustawy wyjątkowe. 

Jakkolwiek pod każdym warunkiem jene
ralna komendantura V korpusu wojska pozo
stałaby w Poznaniu, to jednakże mogą tylko 
mimo mniej korzystnego położenia, bogate 
i czysto niemieckie Zgorzelice zostać stolic.:\ 
prowincyonalną. Tu dotł\d musiałby także o 
ile możności, przenieść Arcybiskup gnieźnień· 
ski swoją stolicę! Nadto Zgorzelice miałyby 
także pewien pociąg dla. niemieckich mieszkan· 
ców Czech. Przez · to w razie Niemcom wro
giego powikłania w Austryi stwo:rzyłoby się 
niemiecki Kraków, któryby pewnym okręgom 
cislitawskim mógł się stać piekielnie fatalnym, 
gdyby przeciwko nam nurtowały i pracowały 
w skrytości. 

Oprócz teryt-Oryalnych , .zmian należałoby 
jeszcze dla. stłumienia polonizmu zwrócić uwa
gę na nast~pujące punkta: 

Do armii pruskiej należy wielu oficerów 
czynnych, jako też oficerów rezerwy i land,ve
ry. którzy pochodzĄc z fanatycznie polskich 
rodzin, nie tają wcale sweg-o ducha polskiego, 
przynajmniej po za służbą. Uważam to .za bł:vł 
tego rodzaju żywioły przyjmować do ciała ofi„ 
cerskiego, lub je znosić w jego łonie. -,"'Vielce 
charakterystycznemi i wprost typowemi dla 
polskiego ducha pruskich oficerów' były słowa 
porucznika Znanieckiego, który na początku 70 
roku służył czynnie w I. pułku hr1zarów w 
Gdańsku: 

„Nie z miłości dla Prus, lecz z miłości 
dla Polaków. zostajemy pruskimi oficerami. Je-
8teśmy filarami wojska polskiego!" To, co na
stąpiło w r. 1806/7, powtórz„ .oby się przy naj
pierwszej nieszczęśliwej wojnie: polscy ofice
rowie przechodzili gromadnie do obozu nie
przyjacielskiego. Potrzeba tylko jednego

1 
ski

nienia najwyższego wodza, aby dla Polaków 
zamknąc kary erę oficerskil, przyczem należało by 
się postarać o to, aby przypadkiem inne pan
stwo zwiążkowe, np. Saksonia, w której kor
pusie oficerskim znajduJe się prawdziwy wzór 
żywiołów antypruskicb - zwłaszcza W elfów -
nie przyszło im w pomoc. 

Dalej, pożądanem byłoby, aby Polakom 
prowadzącym propagandę znacznie utrudnić 
przystęp do karyery panstwowej, a umiarko
wanych Polaków przyj.n ować oo służby pań
stwowej dopiero po podpisanJu ~astrzeżenia, 
na mocy którego zobowiązaliby się trzymać 
zdała od jawnej i tajnej agitacyi, w przeci
wnym razie mogliby się spodziewać natych
miastowego złożenia z nrzędu bez emerytury. 
Studentów i gimnazyastów, którzy pod wzglę
dem narodowym dają powód do skarg i są 
podejrzani o należenie do tajnych stowar.zy· 
szeń, trzeba niezwłocznie wydalić z uniwersy
tetów i szkół pod utratą wszystkic:h praw, u~ 
zyskanych przez egzamina i t. d., np. upra.
wnienia do jednorocznej służby . . Zadnemu J>o
lakowi nie wolno piastować urzędu sołtysa 
i patrona kościoła. Gazet, książek, broszur itp. 
w j~zyku polskim zakazać w obr~bie Rzeszy 
niemieckiej; nabożeństwa i nauka mają się od· 
bywać tylko po niemiecku. Ale dosyć o tern ! 

'N szyscy znawcy ('?) są silnie przekonani, 
że dopiero, gdy Polacy spostrzegą, iż rząd nie 



żartuje i nie zatrzymuje się w połowie drogi~ 
dość szybko po pierwszym krzyku okropnym 
w~yją się w nowe stósunki. Jeżeli Polacy na
gle czują się szczęśliwi pod berłem rosyjskiem, 
jak o tern zapewniają bezustannie gazety war
szawskie, to jest to dla nas najlepszym dowo
dem, że nic się tak nie przyczynia do ich szczę
ścia i zadowolenia, jak - "twarda dłoń". W 
ataku na. polonizm leży nasza najlepsza obrona!" 

Nie wiadomo, nad cżem tu bardziej zdu
miewać się, nad waryactwem czy łajdactwem? 

W śród walki z alkoholizmem 
. ożywionej obradami międzynarodowego kon· 

gresu wiedeńskiego, niejedno się odsłania z po· 
mocą statystyki, na co dawniej nie zwracano 
nwagi, a co uzasadnia nietylko przeciwdziała· 
nie opilstwu lecz nawet zwykłemu używaniu 
alkoholicznych napojów. Jakkolwiek uchwały 
na kongresie antyalkoholicznym n~ie mają siły 
obowiązującej, to jednak spodzie~ać sję po 
nich należy takiego skutku, że władze i społe· 
czeństwa zniewolone są poniekąd do obostrzeń 
i ostróżności z alkoholem, tym rzegzywistym 
wrogiem zdrowia, majątku i moralności. 

Ze pijaństwo rujnuje w istocie człowieka, 
o tern jest każdy przekonany. Z obrad at6li 
kongresu, a mianowicie z referatu Hileniusza 
z Helsingfors dowiedziano się, że nawet umiar· 
kowane używanie alkoholu wpływa szkodliwie 
na zdrowie, i to w takim stosąn:ku, iż niepi
jący w trzydziestu wypadkach· na sto żyli dłu
żej, niż na podstawie wszelkieh da~ych można 
było przypuszczać, używający zaś miernie al· 
koholu tylko w 4 wypadkach na sto okazali 
większą żywotność: _ 

Z referatu znowu dra Lofflera "o zwjązku 
między alkoholem a zbrodnią" dowiadujemy się, 
że u pijaków najwięcej spotykamy takie zbro· 
dnie jak: gwałtowny opór władzy, ciężkie u· 
szkodzenie ciała, występki przeciw moralności, 
obraza majestatu, bluźnierstwo, złośliwe uszko
dzenie cudzej własności, ograniczenie wolności 
-0so bis tej, wymuszenie, niebezpieczne pogróżki 
-i rabunek. · 

W przeważnej liczbie wypadków tacy pi-
jani przestępcy liczyli 20 do 30 lat, przyczem 
kobiet było zaledwie 2 proc. Więk!:>zość prze
stępców stanowili kawalerowie. Najczęściej 
.przestępstwu popdniane po pijanemu zdarzyły 
się w niedzielę, święto lub poniedziałek, trze· 
ba pr.zyznać, iż tak ustawy państwowe w pra· 
ktyce jako też i władze bard~o mało przyczy· 
niały się dotąd do rugowania alkoholizmu czyli 
pijaństwa. 

Jerzy Jaszczur Bażef1ski. 
POWIEŚĆ Z XV WIEKU. 

(Cią,g dalszy.) 
Chłopaka przywiodę wkrótce, toć ju~ 

sie wzmaga, a tę chuch~łkę może mi się ~da 
jako na nogi postawić - szepnęła, poda;ąc 
oqwar ziół przez siebie przyniesionych. 

I nagle, jakby jej jakaś nowa. myśl przy
szła, szepnęła do ucha chorej ~ 

- Jaszczur ... 
- Jaszczur! Jaszczur 1 - powtórzyła spie-

czonemi usty Lubochna. 
- Przywiodę Jaszczura, pij ! - rzekła 

Ciopa po cichu, i wlała trochę zimnego odwa· 
ru w usta dziewczęcia. 

I nachylając się nad nią, uparcie poczęła· · 
powtarzać: 

- Jaszczur żyje, żyje! Jaszczur jest tutajt 
Starościna, starosta i wszyscy, co byli ""!' 

komnacie, stali zdała na żądanie znachorki. 
a słysząc te szepty, szanowali je i nie przery
wali milczenia. Myślano bowiem, że szeptane 
przez nią wsrazy są to wyrazy zaklęcia, po~ 
trzebne koniecznie dla większej skuteczności 
leków i praktyk przez lekarkę czynionych. 

Zasiadła też Ciopa przy chorej, prosząc, 
żeby ją samą tylko przy niej zostawiono. 

I wciąż swoje, zrazu przyciszonym gło~ 
sem, pote·m coraz głośniej powtarzała: 

- Jaszczur żyje, żyje 1 
- Jaszczur jest - tutaj ... 
Pod wieczór, ukołysana jakoś dzieweczka, 

ęoniasa snem spokojniejszym, wiedźma zaś, 
zchoażł ją starościna zatrzymywała, odeszła, 
obiecując przybyć nazajutrz. 

Odeszła obdarowana kilkoma motkami 
cienkich nici, półką bielonego płótna, kawałem 

·w l A H. U S P O l.d~ K 1. 

Jest wprawdzie ustawa o pijaństwie, ale 
szynki rosną jak na drożdżach, oczywiśeie nie 
nie dla trzeźwych, a koncesye na te szynki 
nie kto inny daje, tyiko ta sama w~adza, któ
ra ma czuwać nad wykonaniem ustawy o pi- . 
jaństwie. , 

. Jeżeli znowu zważymy, jaką nieogranicz<>· 
ną wolne ścią cieszą się owe szynki otwarte na 
roścież we święta, gdy to każdy ma stosunko
wo najwięcej grosza, a więc i najwięcej oka„ 
zyi do nadużycia, to musimy przyjść do prze
konania, że państwo dotychczas nie myślało 
na prawdę zaradzic, zapobiedz zubożeniu i zwy· 
rodnieniu ludności wskutek alkoholizmu a prze· 
cież ma obowiązek zapobiegać złemu. 

wszej klasy pro Eccleaia et Pontifice (za Io~ 
ściół i Papieża. w 

Olsztyn. Ks. kapelan Antoni Krause :e_r. ·, 
niesiony z Nytycha jako trzeci kapelan do 1f ' 
lewca a ks. kapelan Emil Wolff z Layss ~ 
Ny~ycha. l 2 

Nowemłasto. W środę 24 kwietnia t d· 
był się pogrzeb śp. Romanowskiego z 4rc 
byłego organisty przy dawniej istniejącym bto 
sztorze w Łąkacłi. Nieboszczyk liczył ok1„l 
80 lat. N. o. w p. 1uc 

• Z Wiei. Ks. Pozaai.skieco. 
łni 

Poznań. Jako następców ś. p. kaMnilw< 
ks. Pędzińskiego, wymieniają teraz ks. propi 
szcza Jaskulskiego z Biezdrowa i ks. prob. • 

Zien1.ie polskie. Lew:!~:~ń. Szykany pocztowe mają tp 
• Z Prus ~ach., Warmii i Jlazu.r. swoją wesołą .strm:1ę i są powodem dowcipłit 

Pelplin. Procesya w dniu św. Marcina w swoim rodzaju. Podług „ Postępu" bi~ 
dla niepogody ograniczyła się tu na wnętrze tłomaczeń otrzymało list z · takim napisei 
wspaniałego kościoła katedralnego. Przy tej "-Wielmożny i kochany mój cukrem posyprurz 
sposobności podnosimy, że procesya ta odbyła najlepezy Poznańczyk N. N., Poznań, W.~ 
się po raz pierwszy w Rzymie r. 551 za Pa- bary · ... (' Napis ten tak przetłómaczo1 
pieża św. Grzegorza Wielkiego za odwrócenie "W ohlgeborem und mein lieber mit Zucker ~k 
różnych klęsk mianowicie moru, a więc przed streuter und hester Posener N. N. Posen, (Z 
1310 l~ty. .Gerberstrasse nr .... " - Sławetny "Gesellig 

Jiatctliey i „Kriegerverełny". Zna- gdy to przeczyta, zapłacze nad uciskiem i kllr 
· mienny wypadek, wykazujący, jak lekceważąco niem z niemczyzny po swojemu, radzimy r/' . 
traktuje · się duchowieństwo katolickie, wydarzył żeby na N owy Rok z Niemiec wyjech-ał, I 
się w 'rucboli w Prusach Zachodnich. Odbył wtenczas takie listy do biura tłomaczeń nł;W 
się tam pogrzeb pewnego członka "Kriegerver- chodzić będą, niby z rogu obfitości. Ze bit S 
einu", który naturalnie w komplecie z chorą· tłomaczeń jednak i z polskiemi nazwiskami 11 
gwią wziął udział w pogrzebie. Prowadzący żartuje, dowodem to, ze przetłumaczo o adrgf 
kondukt żałobny ksiądz wikary Kiedrowski, W. P. Szewczyk w Poznani na „Ferrn Klo z 
stosownie do przepisów władzy kościelnej i schuster in Poaen !! !" Jota "fi j ot~ to samfu 
ministerstwa wojny - zabronił "Kriegerverei· co się zdar7.a w urzędach .' lnych. ie 
nowi" wstępu ua cmentarz, gdyż to miejsce nie \V Sulmierzycaeh · ' stacie uchwo 
nadaje się do wojskowych i świeckich egzer- lono nie pobierać podatków. :miejskich, gdiL 
cycyi. Komendant „Vereinu", porucznik rezer- tal{owe pokryte bywają z d c ~dów posiadłyl 
wy Liiderssen nie respektował jednakże tego ści należących do tychże it t. S almierz;lp 
zakazu, lecz samowolnie na. czele oddziału wkro- np. posiadają przeszło 30 ~órg bardzo p~ 
czył na cmentarz, co wywołało wielkie zgor· knego lasu. 
szenie wśród obecnych. '\Viadomo, że władza Wągrówlee. an nt i oszczemK 
wojskowa zgodnie z przepisami władzy kościel· sprzedał Strzeszkowo w po iec .e wągrowieclii 
nej r•'zporządziła, iż "Kriegervereiny" mają komisyi kolonizacyjnej za 200,00f mr. .i 

_ się przy pogrzebach ściśle stosować do woli i W Sokolnikae od Kłeckiem l 
decyzyi kapłanów. Porucznik Liiderssen albo. mku 1889 utworzyła k misya · kolonizacyt 
więc nie znał przepisu odnośnego, albo też osadę kolonistów . elAC ·katolików, któngł 
rozmyślnie go przekroczył. I tam przybyli ze Sląska, esyi i innych pne, 

W Wąbrzeźnie zabrano ~ię już ~~ I wincyj. i na lat .12 ;k ntrakt z kom.isyą z~~ar\>o 
rozszerzenia kościoła. Koszta maJą wynoSłc · Obecme czas dzierz wy płynął a kolomsci Dl 

12 500 mr. Aby nabożeństwo się mogło odpra- mając do tyla Wf wi.t, aby zgerma.nizowa 
wi~ć stanie tymczasowy dom Boży z desek. okoliczny lud polsk1, us+ę ują a m.iejsce bę 

Królewiec. Ks. prob. Szadowski otrzy- tolików zajmą prawdopodobnie protestanci. ~z 
mal złocony krzyż orderu papiezkiego pier- kawość, czy szkoła katolicka, którą ~ząd W) 

wędzonki i obietnicą sutej nagrody pieniężnej,, 
gdy Lubochnę do zdrowia przywróci. 

Wzbraniała się ona przyjąć te dary, utr21y
m'Ując, że czyni to wszystko dla miłości Pana 
Boga, nie dla zysku - zabrała jednak. a po
wróciwszy do pieczary, rzekła do Czorta: 

-- Miałeś mnie po co posyłać. Czorcie 
przeklęty, sam z , piekła rodem... Dziewucha 
ledwo dycha, a o niczem też nie mówią, jeno 
o jej chorobie; żeby wśród tych modłów pie· 
kł0 się nie rozgniewało, a na mnie nie uderzyło ! 

- Wszak żeś : ty z najstarszym z czortów 
setnie pokumana, nie bój się, on swojej kumie 
nic złego nie zrobi! - zaśmiał się Czort. 

- Chyba 9:e t;f, piekielniku, dasz za mną 
orędzie! - odcięła się wiedźma. 

- No, no, udobruchaj się, Ciopa, masz 
oto gorzałkę! - rzekł Czort-. i na zgodę podał 
jej bańkę. 

Ciopa pochwyciła pożądliwie napój, zale. 
dwie jednak nachyliła ją od ust, zawołała: 

- To ty myślis;ilj tak płacić ? Toć w bań
ce ledwo kilka łyków! dawaj więcej! 

Czort jednak nie był skorym do tego da
tku, Ciopa zaś udając, że się tymi kilkoma ły„ 
kami upiła, nibyto drzemać poczęła, rzeczywi
ście zaś rozmyślała, co dalej robić, by jak 
najprędzej Czorta oszukać, a Jaszczura do zam· 
ku odprowadzić. 

Gorliwie też do niego przez całą noc za„ 
glądała ; ten spał i spał, przychodząc wśród 
tego snu do siebie. 

Na drugi dzień nie wybierała się do wyj
ścia. ale Czort naglił ją, aby się zbierała, obie„ 
cując nowe podarki. 

Około południa zjawiła się pod bramą bie„ 
leckiego zamku, obwieszczona jak i w przed· 
dzień, paciórkami i zielonemi liśćmi, .na któ· 

rych przechowywanie w świeżości i ziel 
miała sekret, sobie tylko wiadomy. 

Straż wpuściła wiedźm~ bez pytania, c~r 
ciaź z pewnym strachem, a stojący przy fu 
mie przeżegnał się na jej widok trzykrotnie. li 

Starosta chodził po podwórcu, wzdychaj 
i wypytywał znachorki, starościna czekała ia 
niecierpliwie, siedz~c przy chorej i modląc ~~ 
gorąco. 

. Lubochna miotała si~ jako i wczoraj, 
wtarzając beaprzestannie: 

- Jaszczur 1 Jaszczur! z 
Wiedźma rozpoczęła swoje praktyki, si. 

pcąc po swojemu chorej do uszu: 
- Jaszczur żyje, wróci, przyprowadzę Jl 11 

szczura! 1 

Lubochna z początku niewiele rozumiah~. 
co do niejCiopamówiła, po kilku dniach jed~e 
gdy stara na przemian posilała ją ziołami i wcilr. 
szeptała pocieszające wyrazy, zaczęła si~ w 
wsh1chi wać. 

W reszcie spytała : 
- Jaszczur żyw? n 
- "yw, żyw gołąbko moja 1 odpo\łfl 

działa Ciopa uradowana. 
- Nie pogrzebali go? - pytała Luboc~ 
- Gdzie zaś, Jaszczur żyw, mieczyskiell 

wywija, na koniu hasa - o~powiedziała ~'t 
dźma. to 

- Przywiodę ci go, jeno bądź zdro"U. 
a trzeba też na to czasu - dodała. ,:> 

I rzeczywiście - jakeśmy widzieli, milę· 
ten zamiar, że wyprowadzi Jaszczura, węź!Ą;n 
zań nagrodę, oszuka Czorta i skryje się J!Ce 
opi~kę możnego starosty, w którego do# r 
smakowały jej dobrze omaszczone kąski •. ~ 

Lubochna tymczasem przyszła powoli 
zdrowia. til 

(C1'g dalszy aaatąpi). 
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pozostanie i nadal do użytku kato- gdzie zmarły był dłuższy czas członkiem w za· 
rządzie proszę, ażeby nie zapomnieli o swoim 

P w. • p i kL towarzyszu w modlitwach swoich. Zarazem er. z„ Sln.zka ezyli Sta:reJ o 11 h R d kó Ir " -. proszę wszystkich rozproszonyc 9 a w, 
z Król. Huty piszą do „Katolika", iż którzy się błąkają po obcej ziemi, ażeby przy. 

l zamierza tam urządzić teatr germanizator· stępowali do towarzyatw, bacząc na słowa: 

1 
dzięki staraniom burmistrza ~t~lleg~ i ~~ Czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie dnia 

twcześniej. Po gazetach rozpisują się, iz ani god.ziny. 
hto będzie budowało teatr. Na to nadmie: Zmarłemu niech Bóg dać ·raczy- wieczny 

okt Konigohiitterka", iż tam trzebaby raczej odpóczynek. M. M. ~~ 
1~tfować dom dla ubogich. Paderborn. Ks. wikary Schulte i ks. 
Kamień. Górnik Franciszek ~fań~a\ kt?· I wikary Miltiz zostali przesiedleni do Gelsen-

Jnia 15 lutego br. uratował siedmioletnią kirchen-Nem;tadt. Ks. wikary Kerating do Gel· 
niJwczynkę Maryę Poledniok z stawu prz.y senkirchen. Ks. konrektor W eskamp z Gelsen· 
ropie otrzymał 30 marek nagrody z kasy pan- kirchen został kapelanem przy tamtejszym do-
. ,wej. . . . mu sierot; ks. kapelan Humpert został z Liiden-

Zabrze. Na kopa~ni króloweJ Lu?~1~1 scheid do Rotthausen przesiedlony, a ks. dr. 
tpały węgle 7 górmków, lecz szc~ęsh~ie Jacobs z Rotthausen do Brilon; ks. kapelan 

ipłł.towano ich; górnik Mańczyk odniósł J8· Schmeck został posłany . z U eckendorfu do 
bi~ złamanie kości pacierzowej. Hoerde, a księża Dave i Kerspe do Linden, 
sei Wołezyn. W środę wieczoro~ z~o~załf ks. Konig zaś jako kapelan do Bochum. Ks. 
anztery posiadłości. Kościół katohck1 i bo· Bartholome zajął miejsce ks. Schultego w Wit· 
~ były w niebezpie~ze~st~ie. ten, który został mianowany repetentem 

01 Borsygwerk. Krajanie zwłok zmarłej konwiktu studentów teologii „I,eoconvikt" w 
r ~kowej wykazało, że ją zabito. Paderbornie. Ks. kape~an Habbe został miano-

( Złoczyńcę spotka ostra kara. wany wikarym w Liittmarsen. 

k'7'1adomośel ze świata. 
1Lwów. Ks. arcybiskup Issakowicz umarł · 

m'iwietnia o godzinie 11 z rana. N. o. w p. 
lbh Sprawa chińska. Banda bokserów w 
• 11000 ludzi, zebrała się na południe od Pa
drgfu, złupiwszy 3 osady. Chrześcianie, któ
le zagrożono ~zezią, schronili się do Pao

amfu. Inne bandy bokserskie odgrażają się 

W Jlona.ehium liczą 12 towarzystw 
katolickich robotników 4794 członków. W ro~ 
ku 19 wypłacono 18,770 marek wspomogi dla 
chorych. Domy towarzystw z 100 mieszkaniami 
mają wartość 2 milionów marek. Oszczędności 
w roku 1900 wynosiły 17 4,226 marek. 

Wiedeń. 'Wykoleił się pociąg, który wy~ 
szedł z Wiednia do Krakowa. Kierownik loko
motywy zabity, ciężko rannych jest U podró· 
2nych i 4 urzędników kolejowych. 

W \Viedniu skończył się proces w spra
wie zbrodni, popełnionej na Hruzównie z Pol-

ieniem miasta .Mauczeng. W Paotingfu, 
b,oconem z wojska, panuje wielkie wzbuFze· 
gd

1
Ludzie kompetentni .twierdzą, że Chińczy· 

adłvlko czekają wycofania wojsk obcych, by 
zyipić do reszty swych rodaków chrześcian. 
p~ 23 i 24 kwietnia odbyło się kilka poty-

pod murem chińskim między generałem 
mKettler i Chińczykami pod wodzą generała 
clii Chińczycy pomimo zaciętego oporu po

i klęskę i cofnęli się aż poza Kukuan. 
\l'ojna angielsko-transwalska. 400 

i 
nej przez żyda Hilsnera. Dwa razy skazany na 
śmierć wniósł rewizye, ale najwyższy sąd ka
sacyjny ją odrzucił. Hilsner zostanie więc stra
cony przez powieszenie. 

ii/w napadło na 2ń żołnierzy kolonialnych w 
órgłości 15 mil od Kroonstad. Po długiej 
pne, . w którtj zginęło 14 burów~ żołnie-
ar!>oddali się, ~ecz odzyskali wolność, odda
i n) burom broń i odzież .. 
waW ostatnich ~wó~h dobach zapadło na 
kf,ę 16 osób, w ~em 8 europejczyków. Do· 
~zas zachorowało na dżumę ogółem 5 rn 
w1 z nich umarło 21 7. 

el~ różnych stro:L~ 
a maj i cze1•wlec można zapisać 

~\rusa Polskiego" na każdej poczcie. Pro· 
. ~ czytelników, aby starali się o pozyskanie 
C: licznych nowych abonentów. 
aJ. o~tmnnd. Ho botnik zatrudniony przy 
a ~acy1 drutów kolei elektrycznej spadł i nie
c si.~cznie się pokaleczył. 

Herten. Klasztor OO. Franciszkanów 
Ptuckenbusch już ukończony i za 14 dni 
wadzą się do niego 00. FrancisZkanie i to 
zasowo 3 Ojcowie i 9 braciszków zakon

s.s. Pfzełożonym klasztoru będzie O. Albert. 
l~els.enkirchen. "Gels. Ztg." donosi, iż 

ę rólmcza Prus vV schodni eh aa zamiar u-·i robotn.i~om nie mającym pracy powrót 
~t·on rodz~nny?h, zapewniając im po po
~~ pracę i daJąc pożyczkę na koszta po-

OSDO\\ ice pod Moskalem. Zarządzono 
łme aresztowania, a sąsiednie gminy za
bzacy. Odkryto podobno spisek nihili
,ny. 

0 isburg P.od Hanowerem. W niedzielę 
~ 28 _kw1etma rb. odprowadziliśmy tu na 

~eJJ e ~~1ec:1.n~go spoczynku zwłoki ś. p. Ro
. ab1sza. Zmarły przybył tu dopiero na 

~'tku marca i·. b. z Kolonii i był tu za· 
tony w ogrodnictwie w Lerthe. Na po

o~ kwietnia ciężko zaniemógł i był prze· 
. . :>~y. ~o l~om? c~orych do Hanoweru, gdzie 
ź ~z~ich .cierpieniach opatrzony św. Sakra-
11\nu drua. 25 kwietnia życie zakończył. Na 
P'eb p~zybyło trzer.-h jego braci, jeden ze 
od rodzinnych a dwóch z Westfalii z Ka-
li~ Z~arły, o ileśmy go tutaj poznali był 
~ 1 gorliwym Polakiem. Szanownych 
t w Tow. polskiego "Jedność" w Kolonii, 

.Rozmaitośeł. 
Kury nios~ce kolorowe jaja. Amerykanie 

na wazystko maJą sposób! Pewnemu farmerowi 
z Kanzas, Lirpowi, słynnemu hodowcy drobiu 
udało się wynaleść sposób, ażeby kury na świę~ 
ta Wielkanocne niosły jaja kolorowe: W tygo· 
dniu „Magazin for elevtion of chichen" obja• 
śnił on, w jaki sposób przyszedł na tę myśl. 
Przypomniał sobie, iż indyjscy chodowcy kur 
dla zwiększenia produkcyi jaj, powiększenia 
ich żółtka i ściemnienia jego koloru, mieszają 
kurom do pokarmu tłuczone skorupki gotowa
nych raków. Połączył więc szereg barwników 
roślinnych, których extrakt przygotowany na 
sposób indyjski, dodawał do przygotowanego 
dla kur pokarmu, jak Ginistra germanica Gen· 
tiana verne i Sambuccus. Taką mieszani~ę da
wał kurom i już po trzech dniach kury niosły 
jaja ogromne, w skorupkach o ślicznych bar
wach i połysku. Jaja podobne na rynkach Chi
cago, San Francisco i New Yorku przed świę· 
tarni wielkanocnemi cieszą się ogromnem po· 
wodzeniem, a obecnie otwarto w N ew.Yorku 
specyalny ich skład. 

~z.a~la Bat~rego. Su~tan turecki otrzy
mał swiezo od ma.Jora Szachma Geraja zbiór 
starej broni, w której znajduje się szabla~ be~ 
dąca niegdyś własnością Stefana Batoreg~. 
Jest to cenny zabytek przeszłości. Na rękojeści 
znajduje się ręcznej roboty portret króla Ste~ 
fana, tudzież napis, że szabla była jego wła· 
snością. Przypuszczają, że Batory darował tę 
szablę któremuś z chanów tatarskich. Przypu· 
szczenia powyższe uzasadnia to, że dotychcza. 
sowy posiadacz szabli, Szachin Geraj, pochodzi 
z tatarskiego rodu chanów, który w roku 1787 
wypędzony był z Krymu i schronił się do Tur. 
cyi. 

OD REDAKCYI. 
Wszystkie Towarzystwa, które w nie

dziel~ 1.9 maja, zalllierzają. urzą.~bić ohehód 
rocznicy lob poświęcenia chorą1wt, zechcą. 
nam zaraz o tem donieść • 

Tow. św. A.. w Dortmundde. Sprawozda
nie na życzenie w przyszłości tylko wtedy zamieścimy, 
jeżeli cały zarzl\d się pod uiem podpisze. 

Towarzystwo św. Aloizego w Kottenburgu 
donosi swym członkom, i.i w niedzielę dnia 5 maja, po
południu o godz. S-ciej odh~dzie się kwartalne walne 
zebraaie. O liczny udział w zebrania~ gdyi BI\ bardzo 
waine sprawy 4o datwi~nia, prosi Z ar Zfł d. 

Od Ekapedycyi. 
W Dortmundzie objęll ajencyę „ Wiarusa Pol

skiego" pp. Staniała.w Bana.siak i Ka.rol llen.rioh, u nich 
więc każdeg() czasu Roda.cy z Dortmundu gdetę za.pisat 
mog~. Spodziewamy się, it wszyscy Rodacy e. ezCH
g6lnie zarz\dy i członkowie towarzystw poprfii te staraniai 
aby .9- ile możności w każdym domu poli!kim znajdował 
się „ Wia.ras Polski". , 

1'Ilsya polska ~ Wanne 
odprawiona zostanie od li do 12 maja przez mlltyo
·narzy polskich przew. księży prob.: ,Ja.na Beiserta z Ce
rekwicy, Kacpra Pasztalskiego z 0dtrowa na.d Gopłem 

i ks. Michalskiego z Poznania. 
Porzf!idek misy! : 

W niedzielę dnia. 6 maja z rana o godz. 10 nma, 
po której ka"M>nie wstępne, po poł. o godz. 5 kazanie. 

Od poniedziałku 6 maja do soboty . 11 maja co dzid 
trzy kazania: Pierwsze kazanie o 9 godz., drugie po pot 
o 4 godz. 4, trzecie wiMzorem o 8 godz. 

W niedzielę dnia 12 maja z rana o godz. 10 sums,, 
po której kazanie, :flO poł. o godz. 4 kazanie potegnalne: 
i Te Deum~~. „ Przed kazaniem porannem będzie co dzień o godz. 81-/1 
Msza św. ; ;kwadrans przed drugiem i trzeciem kmumiem. 
r6źaniec; po obu kazaniach krótkie nabożeństwo. 

Po kaza.niu wieezornem zaizwoni' dzwonem p<>b:
tnym, i podczas tego wszyscy wierni maj, po cichu oi• 
m6wió na cześo pięciu ran Chrystusowych pi~ „OjOls 
nasz" i „Zdrawaś Marya." o na.wrócenie grzee1ników. 

Ws.,,yscy wierni chrześcianie mogił odpust zupełn1 
pozyskać (który i za du9ze zmarłych ofi.a.rować wolno), 
jeśli po godnem przyjęciu Sakramentów św. przez niejaki 
czas się modli:,. na. iutencn Ojca św. i pilnie na lcaa.ałłł 
misyjne uczęs~czajl\• · 

Od środy 8 maja do soboty 10 maja codziennie spo
sobnośó do spowiedzi i Komunii św.· 

Wszystko nt1. większfł Boga. chwałę t 
Ks. Hertkena, prob. K3. Keiter, wikary. 

Księża misyonarze z Polski! 
Od 28 kwietnia po południu do 5. 

maja będzie 2 księży w Essen, jeden w Ober
hausen. 

Dnia 5 maja w Essen i Oberha•· 
sen po południu nabożeństwo z kazaniem. 
Hisya we \Van.ne ed 3 do 12 mfłda. 

Ks. J. Beisert. 

Pielgrzymka do Neviges 
z dekaoatóiv Bochum i Wattenseheid. 

Karty prowizo!'yczne mogą pp. prezesi towarzystw 
odebrać już teraz z kdięg:i.rni „ Wiar1Jsa PJlskiego·'. K1» 
o nie napisze, niech doda., czy z Bochum też ze Steela 
Tow. fwyjed:r.ie. T{. Kozłowski. 

Parafianie Kobylińscy 
zechefl się w niedzielę 5 maja zaraz po polakiem nabo
żeństwie zebrać u p. Schema.nna. przy klasztorze w Bo
chum w celu sprawienia chorągwi. 
Hiedziń ski. ,Jarczyński. Miedziński. · 

Bractwo Różańcowe Polek w Bochum. 
W niedzielę 5 maja. o godz. 3 zebranie u p. Sche

~anna. przy klasztorze O godz. 4 Różaniec w koŚMele 
św Józefa. Spodaie\Vamy s1~, że nie tylko w3zystlde 
Siostry, lecz też inne H.udaczki się zbiorll>. Przełożona. 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława Bisk~ 
w Essen 

donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia o msja obcho
dzimy uroczystoeió naszego Patrona. Rano o g:}dz. 7 bo
dzie Msza św. na inteacyę rozwoju naszego towarzystvva. 
Na tejże Msry św. priystępujl\ ·Członkowie wspólnie do 
Komuuii św . , gdzie także b~dzie asystować chorągiew to
warzystwa, a członkowie zechct\ się z oznakami sta.wió o 
godz. 1 ;.~7 rana, prny loka.lu posiedzeń u p. Mo lera, ulica. 
S~biitzenbahnstr. nr. 58, z kf\d się ud.$my do kościołl\ iw. 
Gertrudy. - Po pułudniu o godz. 33/4 odbedzie się n&bo
żeństwo polskie, aa którem jeden z Czcigodnych ksi~y 
-pro o. z polski wygło:ii pol:ik7e kr.zaeie. - Po aaboień
stwie odbędzie się uroczy!te zebranie. n.a as.li posiedeń, DA 

które ?rzybędt\ polscy księża, ora.~ m.iejsoowy proboszer a 
n~sz honor:)wy tJrezes ks. Boraewa..~(Jer od kościoła iw. 
Gertrudy. Progratn zebra.niu, będzie ba.rdzo urozmaicony. 
O liczny udział we M3Zy św. ja.ko i też w zebraniu upr~-
sza w imieniu zarz~du R. ~rólak, przewodn. 

?Tow. św. ~..,ranciszka S. w Hofstede-Riemke. 
W niedzielę dnia 5 maja na rannej Mszy św. przy

stępuje toJwarzystwo wspólnie do Vomunii sw. Członko
wie zechct\ się stawić w czapkach i oznakach. Sposo
bność do soowiedzi sw. jest w sobotę po południu w ko
ściele klaaztornym w Bochum. - O 4- tej godzinie 
po południu odb~dzie się ze branie P )nieważ mamy wa
żne sprawy do załatwienia, proszę o liczne pr•.ybyciet 

Jan Korpus, prźewodnicqcy • 

Tow. blog. Bronisławy w Wiemelhausen 
donosi szao.ownym cdonkom i wszystkim Roda.kom i Ro
daczkom w Wiemelhausen i okolicy, iż dnia. 12 majA ob
r.bodfilmy 6 roeznicę p••Świ~ce.ua chorą.,;wi, ml 

sali p. Seiera. Wazystkie te sza.n. · '110 warzyst-iva i Kob 
Śpie.wackie, któreby nas chciały odwieazió, jak najuprzej
mieJ zaprasza.my. Program: Od 3 do 4 godz. przyjmo
wanie towarzystw na aa.li p. Scbmitda. O godz. 4 naoo
leństwa., a po nabożeństwie dt&lszQ uroczystość. · O zmro
ku rozpocznie się teatr: „Wet za wet", ceyli urzii,d 
krośeieniecki w beczce". Kapelę pofokąi dostawi n~• p. 
ilawicki z Bruo.iu. Członkowie oboych tow~rzystw pła~ 
wstępnego ao fen., nieezłonkowio 60 fen., przy kasie 76 
fen. O liczny udział prosi Z & r a ' d. 



Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeek 
i<>Dosi swym członkom, ii dnia ó maja obchodzi nasp;e to· 
-warzystwo uroer.oez:ystosć poświ~eenia ehorą.
awi. Szan. Towarz;ystwa, które zaproazenia odebrały i 
t.e które dla braku adresów zaproszenia nie odebrały; zo
stu, mile przyjęte. ' Program uroczy~tości: Od godz. 1/ 22 
do 4. przyjmowanie Tow. na sali p. Hestermanua. w Di
Bteln, przy kopalni „Scblegel & Eisen"'. S1an. rrow. me• 
g" preybyó z pałaszami. O godz. 1/ 2 r> wymarsz z muzykłł 
do koacioła. Poświęcenia chorągwi dokcna miejscowy ka. 
rektor Brocker. Z kościoła. wymarsz do Hertt>n na salę p. 
lłrickmanna, gdzie uroczystość otworzy przewodniczł\ey. 
Potem :naetf\pi2' mowy i deklamacye, a w końcu zostanie 
teav odegrany pt. „Łobzowianie"'. Detiutacye będ~ ol\Ze
kiwaó na szan. Tow. na dworcu w RecklingbatSan i na 
przystanku kolei elektrycznej w , Recklioghusen. Jeżeli 
zostanie kolej eleldryezna wykońezona z Wanne do Her
ten i Distfln, to wyślf my także deputa~y~ do Wanne. 
Dla szan. Tow. najst6sownieja0a drol!a z Wanne ko1ej!ł .że-
'Jun„ do Reoklinghausen. Spodziewamy się, że Szanowne 
Tow. HOZ" nas po raz plerwazy odwiedzić, ' dodajl\c otu· 
cby tym Rodakom, którzy jeszcze pozostaja poza towarzy
stwem, aby się dali do tow. zapisać. Niewypłatni człon
kowie naszego tow. płacfł wstępne przed czasem 50 fen , 
przy kasie 75 fen., członkowie obcych tow. płac, ao fen. 
Do miłego zo'ba.czenia. Z a r z ~ d. 

Uwag a: Szan. Tow, które p.rzybęd~ do miasta 
Recklinghausen nie powinne iść z choręgwl lł otwartfł, ani 
w rzędzie, a.by potem jakie nieporozumienia nie zaszły z 
poliCYl\• L Gbic• rcz~k, przewodni&Zf\<1y. 

Koło śpiewaków ,,Sokół" w Ueckendorfie 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom, iź w nie
dzielę dnia 5 ma.ja urzĄdzamy zamknjętą zah&D'\' z 
tańeem na sali p. Baukma.nna.. Po~zątek o godz. 6tej. 
Członkowie majfł wstęp wolny. Nieczłonkowie mustj\ się 
daó przedtem na zebrs.niu na cz1onków zapisać, inaczej nie 
majfł prawa brać udtiału w zabawie. - Posiedzenie od
będtie się o godz. 21; 2 na sali p. Baukma.nna. O liczny 
udział upras.zs. 7, a ~ z ą d. 

Koło śpiewu „ K ościnszko" w Aistaden 
donosi sw;ym członkom, iż zebrania nie bętlą się odbywały 
co drugą, niedziel~ jak dot!ld, lecz co pierlł'BZI\ nied~ielę 
każdego miesifle&, a więc pierwsze zebranie odbędzie eię 
już dnia 5 maja zaraz po wielkiem xiaboże:bstwie. 

Taksamo lekcye spiewu będit się odbywały 2 ritzy w 
mieSifłCU tj . co 1 i 3 nied~i el ę. każdf:'go miesi14en. Upra
·sza się -więc członków, ateby al~ licznie z bier11 li. 

Zarzj\d 

Koło śpiewu „Mickiewicz" w Oberhausen 
donosi swym członkom oraz Rodakom w OberhausP.n i o
kolicy, iż ·w Cłnia 12 maja urzfiicłzamy zaba. wę wiosen
ną na ssli „Drei-KaiseraaaJ. Pocz11rtek o gont. 4 po po
łudniu. B~diie koncert w ogrodzie, &. wieczorem taniec. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 
donosi swym członkom, lż w niedzielę duia 5 majo. o go
d~.inie 1 po poł. odbędzie się zwyczajne 2ebranie. - Za
razem donosimy, że bierzemy udział w uroczystości po
święeenis. chorągwi Towarzystwa sw. Ludwika w Dist.eln. 
Od,iazd z dworca o godz. 2 po poł. O jak najliczniejszy 
udział uprasza Z ar fl ą. d. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
donosi swym członkom, iż w nied_,zielę dnia. ó ma,ia. o go
diinie 5 po południu na. sali w „Alfredusbaus" przy ulicy 
Frohnhs.user St,r. 19 z&raz po polskiem nabożeń~twie od
będzie się walne zebranie w celu o boru nov. ego se
kretarza jako i innych spraw tyczłlcyeh się towarzystw&, 
a poniew&Z na tem zebraniu będą obecni polscy księża, 
zatem jest liczny udział członków pożąidany. - Goście . 
mile widziani . Z a r z \ d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Ueckendorf. 
W niedzielę dnia. 5 maja po południu odbędzie sio 

wah1e z~romadzenie o godz. 4 po poJudniu. O li-
czny udział prosi .J. Grab iwski, przywodo. 

~~~~~~~~~~~~··~·~~·~· Baeznose % 
Rod~kom na obczyźnie oznaj

miam, iż przyjmuję zamówienia na 
oryginalne prawdziwe Singera · O;rloszenie. 

maszyny do szycia, 

Tow. św. Ignacego w Oberhaust 
don0si. iż na diień ó maja w niedzielę zaraz po eu: 
prasza.my głowny zarz'd cztel'ech wwarzyetw sąa 
św. Ignacego, św. Barbary, św. Jerzegó z Alst.adt 
Stanisława z Styrum, na salę posiedzeń frow. św.] 
przy et.al'ym rynku u p. Helten w Oberhausen 

Z polecenia przewodnicu~cego Tow. św. Ignai 
Józef Szu 

Tow. św. ,Tana Chrzc. w Meideri 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom w M 
i okolicy, iż w niedziele dnia 5 maja odb~zie a~ 
ne kwartalne zebranie i to o godz. 4po 1 
na sali zwykłych posiedzet>. Członk'lwfe. którzy 

1 

wi~cej jak 3 mtesif\ce ze składkami miesięeznemi, 
przed cza'!em z niej uiścili, .a jeżeli to nie nas~p\ 
Df\ skreśleni. Z ar 1

1 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Bru 
W niedzielę dnia 5 maja o godz. 4 po połu~ 

będzie się walne zebranie. Ponieważ waine 
przyjdfł pod obrady, tycz,ce się Dl1t3Zej rocznicy, . 
liczny udział prosi , Z ar 1 

panu Stanisławowi Rogal( 
i jego godnej narzeczonej 

pannie Agnieszce Wiatr 
zasyłamy w dzień Ślubu 2 maja jak: 1 

serdeczniejsze życz~nia. Młoda. para niech 
je, niech !yje, ruech żyje, aż echo głos n11 
Lutgendortmnnd do Czelu1foiaa i Micht>łowa 
niesie! Tow. Kazi1tierza w C.iltgendorQ:tn 

• papierosy 
Szanownej Czeladzi, przyjtiłdżajf\cej z oj<.',zystych stron i takie 

mistrzom tutejszym prowadz~c~m rozmaite rzemiosła dpnosi się, że 
e1elada, która zamierza wyje ehć w strony tł.i te,jsze niEichaj, się 1głosi Jo 
prezesa Towarzystwa Przemysłowców w Bru~hu 
(Westfalia), a znajdzie zaraz lub tef: w krótkim C2asie zatrudnienie za 
jego posrednict.wem. 

damskie i rzemieślnicze WElzelkiego 
rodzaju. Stare przyjmuję w za
mianę . 

Bezpłatna nauka szycia. 
„o;odne warunki spłaty. prawdziwe Tnrc-fc 

Także tutejs1ym mistrzom rzemieslniczym, którzy prowadzą 
-warsztaty własne na obci~ źnie, donosi s:ę, aby w razie potrzebowania 
~ladm, zgłoszenia przysyłali pod niżaj podanym adresem, a. zapewne 
~d4 w krótkim cgaeie ob:iłużeni. Odpowiada. się t;ylito za nadesłaniem 
znaczka pocztowego lub karty zwrotnej. 

Adres: L. Kubiaczyk, Bruch (Westf.), Marienstr. 
..- Prosimy, aby powyższe ogłoszenie wszystkie polskie ga

o Za gotśwkę rabat. o 
Wacław Funtowicz, 

Essen, Engelbertstr. 14. 
Bacznoś~I Kto potrzebuje 

maszynę do szycia, niech mi do· 
niesie na karcie p0czt-0wej, a przy
będę do niego • 

ety powtórzyły. Dostarczam także stępie rę
............. A..A..A .A.A.A..&.. ..A ..6..A.A.. A..A.A.A csme, :kieszonkowe i do zawieszania 
T ..,. VV'"V'9'YV'9"..,.'9' ..,.,.....,„,....,. w łańcuszki do zegarka, oraz me• 

ble wszelkiego rodzaju. 

Zakład dentystyczny Haim Francisze~ Chmielorz 
krawiec mę11k1 

w Gelsenkirehen, Bahnhofstr. 57 a. w Wattenscheid j 
Dostarczam przy ulicy Freiheitstr. nr. 8, 

t k • ( gdzio polski napis na oknie) 1 

·m SZ n"zne szczę I ta poleca si~ do wykonywa.n~ 
i wprawiam poiedyńcze zęby ubran podług nn~y! 

J pod gw11rancy~ za dobre lezeme, 
pod gwaia·ncyą. Towardobry. Trwałarobota. 

, , Ceny tanie t Skora usługa t 

Ból zębów usuwam natyebm1ast bez bolu. 
U mnie można się po polsku rozmówić! 

Fabryka maszyn i kołowców 
poszukuje dla. obwodu przemysło· 
wtgo ruchliwych i rzetelnych 

podróżujących 
na. prowizyę. 

Zgłoszenia z podaniem dotych
czasowego zatrudnienia uprs.~za się 
nadsyłać do ekspedycyi „ Wiarusa 
Polskiego~ w Bochum. 

nr. 40 z fabryki 

• 

F. Polakiewicz, naat9pca 
l w ł. w ~ s o w i c z) 

Warna.wa. Pozn8f • Na nic twe 
Tych sp-0 

ro2edr.zesz, ho uszył j1 

krawiec 

Wa wrżYii Fra 
który' mieszka. 

w Boehui 
przy uL Kortenpfaa 

niedaleko klasztor 

. ~Y:~r:;;~:<~f · 
-::%..:4-_-c- --- . -.__,.=- ,_ -~""· ?r-"f 

!~~Lł.~.:~~~7-~~ 
ir"'I Bracia Hirsch, ~~---~~~~------~~---~~~~---~~---------~---------~~---------~~~~- 1 

(Gebzi.id.e:r Eusch) 

Bahnhofstr. 62 Herne Bahnhofstr. 62. 
M'ajW'iększy 

skład obuwia w miejscu. 
Mamy . na składzie 

I 'f„ tylko najlepszy towar 
i udzielamy na każdej u nas kupionej parze 
najdalej idąc~ gwarancyę. Skład nasz jest 
znany jako najtańsze i najlepsze źródło za
kupna dobrego i trwałego obuwia. 

Przy zakupnie od 10 mr. począwszy zwra
camy zamiejscowym koszta podróży. 

' ' : ; '"' , .' ' ' ' .r • '• • ' . ' • r • •• ' ' ', ' :· '': •J• I ', '. .. : 

:············••8•„••••••••••i 
! Tapety · 
• w olbrzym.im. wyborze w najnowszych wzorach i kolor 
: . po cenach jak najtańszych. 

: . Farby ..-91 
~ suche, lub też gotowe z lakiem lub olej'd 
: Wskazówek, jak trzeba samemu malować podłogę, okna, dl 
~ szafy lub inne przedmioty każdemu na tyczenie ch~tnie udzielam. 

: Friedr. Schnettelke1· 
~ „ .... 

vv Kastropie. • • 

94>~~~~~4>'ł~·~~·~~8~~~~~~~··~~~ 
Za druk, nakład i reaa.ltcn odpowiedzia.Jlly: Antoni Br.ejakl w Boooum. - l'!fakładem i Rlf.llonbmi lfJdawuietwa „Wiaru,.aa P;olakiecGu.,, JJ:,;;; 
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sie opróżnienia Stolicy św. sprawuje ono 
w pewnym ściśle oznaczonym zakresie nie
które funkcye tymczasowego zarządu , Ko
icioła. Na czele tego kollegium stoi kardy
nał dziekan, którym jest biskup z Ostyi, 
a zarząd dochodów należy do kardynała
skarbnika (Camerarius Sacri Collegii). Ta
kowe wytworzyło się z dawnego preby
teryum, to jest z duchowieństwa, które 
znajdując się w otoczeniu biskupa rzym
skiego, służyło mu do pomocy w załatwia
niu licznych spraw z dziedziny administra
cyi i sądownictwa kościelnego, tudzież przy 
sprawowaniu funkcyi służby Bożej. 

Wśród owego prezbyteryum uwyda
t•iali się przedewszystkiem już w pierw
szych wiekach pod względem swego zna
czenia w Kościele prezbyterzy, którzy na
czelne zajmowali stanowiska (principales) 
nad klerem, przydzielonym do tak zwanych 

. tytułów, to jest kościołów głównych ( eccle
siae principales v. baptismales), położonych 
w obrębie miasta Rzymu (pierwotnie w 
liczbie od 25 do 28). Oni to później otrzy
mali nazwę kardynałów-pre~byterów, a ko
ścioły główne przybrały charakter tytułów, 
to jest kościołów kardynalskich, których 
liczba później znacznie pomnożona, odpo
wiada mniej więcej liczbie kardynalów
prezbyterów. Obok prezbyterów, w łonie 
duchowieństwa Kościoła rzymskiego, speł
niali ważne obowiązki dyakonowie, z'vla
szcza ci, którzy kierowali sprawowaniem · 
pieczy nad ubogimi w starodawnych okrę
gach (regiones), na które miasto Hzym 
było podzielone. \V każdym okręg·u znaj
dowała się tak zwana dyakonia, to jest 
zakład dobroczynny, która była niejako 
ogniskiem miłosierdzia chrześciańskiego w 
pierwszych wiekach Kościoła. 

(Dokończenie nastąpi). 

Tomasza a Kempis 
O naśadowaniu Chrystusa. 

Cena 1 markę, !I prze&yłk, 1,20 mr. 

Adres: „Wiarus Polski", Boehum. 

ŚwłttoJózafaełe 
azyll składka na ubogich etudent.ów btolieko„polaldeh. 

W kaefe (zob. nr. 17) 90,(8 m. 
Na chrzcłoach u J. Dąbrowskiego w Ltitgen• 

do1tmund: J. D4browskl z żonfl 1 n., P. 
Łakomy 60 r .• M. Paetusiak 60 f., Fr. Pa
zcła 50 J, J. Swit.alski 60 f, A.. Cioh;y 6 f. 
(nad. i porto zapł. J. Switaleki). • • . • 3,06 " 

l~nacy Maciejak z Brochu • • • . • • • 8,00 „ 
Ze skarbonki Tow. św. Wacł11ua w Linden 

(wrfczył .J6zef Klemczak). • . . • • • ,,40 Ił 
Tow. św. Wacława w Linden . • • • • • ~,OO „ 
Na zaręczynach u Ignacego Nadolnego w Hol• 

sterbausee: lgn. Nadolny 5 narzeozo111, t,50m., 
L. Nadolny 1 m., M. Szyszka z ionlł 1 m„ 
P. Fiblcz z 4on„ 1 m., St Ma.rofnfak z łom• 
1 m., W Szyszka l>O f., S. Szyszka f)Q f, 
T. Marciniak z łon" 50 f., I. D1iatkowiak 
60 f., St Ptaszyilski 25 f., Fr. Nadobny 
!>O f, W. Nadolny ISO f., A . Łuczak 60 f., 
(nad. St. Marciniak - porto 26 f.) . . • 9,00 " 

Ze skarbonki Tow. św. Wawrzyńca w Ka
strop w dniu: 13 stycznia 6, 17 m., 27 sty• 
cznia 2,70 m., JO lutego 6,52 m, 81 marca. 
3.00 m., 7 kwietnia 8,11 m., 14 kwietnia 
3,86 m. (nad. Kazimierz Antoniewicz - porto 
25 f) . . • . . . . . • . . . . . 29,10 " 

Przy spo6obności pohk'ego nabo.ieństwa w Bo
chum w dniu 28 kwietnia r. b. (wr~czyli: 
W. Matysiak~ St Swierczyk, P. Wypych, 
A. Wydorsk 1

, F. Słomianny, A Kozłow6ki) 9,64 „ 
Na chrzcinach u J. Piechowiaka w Ka~trop: 
· J. Piechowiak z żonlł 1 m., J. Hantke z żo

n, 1 m., A. Rant} e 1 O f .. J. lil.mtke 10 f, 
M. Hsntke IO f„ F lliDtke 10 f, W Grze
śkowiak z ż 'D' l m., F. Clszewicz óO f„ 
Julianna Grześkowiak 20 f. (oad. Wa.wrzy· 
niec Grzf'śkowia.k) • , • , • • . • 3,90 „ 

Na chrzcinach 11 Tomasza Król. ka w Wetter 
nad Rubrfł : T. Królak 1 m , .T Maciejewski 
!>O f. W. Poprawa 60 f •. S Cir.bimki t m. 
A. Wojtczak 1 m., P. Królak C>O f., J. Mi
chalski t,50 m. (nad. i porto za;>ł. Stefan 
Cicharskl) . • . . . , • . . • , . 6 OO „ 

Rasem 16J ób m. 
Ro schód: 

M. W. w E. atypeodyum . • • 8,50 m. 
Rasem 8,C>O m 8,6-0 „ 
Pozostaje w kasie: 105,05 m. 

B6g zapłaó I Św. Józafacie, módl sio za nami ł 
30. 4. 1901. pro: Ks. L J 88. 

Jan Bieliiląld, Bochum M'altbeserstr. 17a. 

Kalendarzyk tygodniowy. 
lłlaj. 

6. Niedziela. Moniki. 
6. Poniedziałek. Jana w Oleju. 
7. Wtorek. Domiceli p 
8. Sroda Stanil ława bisk. 
9. Czwartek. Grzegorza. 

10 Pi4tek I11ydora Oracza. 
11. Sobota. Mamerta b. 

lWadsylająe konspondeneye, ocloszenia, 
~amówienia ksią.żek i t. d. trzeba kaid)' ras 
podali tnweł dokładny adrefi. 

Redatt-0r odpowledalalny: b. Fra11ctuek Lisa w J:!.umfante, - Nakładem -I c.zcionkatni Wydawuictwa „ Wlaruaa!Pola.ldego" 

(POSŁANIEC.) 

,,Nauka Katolicka" wychodzi ao czwar
tek w Bochum w Westfalii jako bezpła-
tny dodatek do „Wiarusa Polskiego" 
Oaobno „Nauki Katolickiej" prenumero-· 
wa6 nie mo.t.na. Kto W1 oc chce j' otrzy~ 
mywa6, niech sobie zapis91e na poczele „ Wiarusa Polskiego". 

l ł 
O „ Wiarua Polaki", pfsmo polltyazne I 

wychodzi trzy razy tygodniowo z "Nauk-. 
Katolick11i", jako bezpłatnym dodatkiem, 
Prenumerata na poozeie wynosi 1 mark~ 
60 fenygów kwartalnie, a ł oduosf;eniern 

O·~~~~~~~~-
I 

do doaiu przes &t.owego 1 mai:-kt 7 6 I 
fenygów. 

............ ~.---o o o 

Mód.l ait i pracuj! 

Bezpłatny doda tek tygodn to wy do „w1 a rusa Połs kiego" 

1'11„ lS Boehom. duła 2 ma.Ja UłOt, Rok 10 

Na Niedzielę · 4~tą po Wielkiejnocy. 
Let.cya. ,Jak. I. 17-21. 

Najmil~i! Wszelki datek dobry i wszelki 
dar doskonały, z wysoka jest zstępnjl;\cy od 
Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, 
ani żarmienia przemiany. Dobrowolnie bowiem 
por':ldził nas słowem prawdy, żebyśmy byli 
niejakim początkiem stworzenia jego Wiecie 
Bracia moi najmilsi. A niech wszelki czło\\iek 
będzię prędki ku słuchaniu, a leni wy ku mó 
wieaiu. i leniwy ku gniewowi. Bo gniew mę· 
ża nie sprawuje sprawiedliwości Boż„j. Przeto 
odrzuciwszy wszelakie plugast~o i obfitość zło 
ści, przyjmijcie w cichości słowo wszrzepione, 
które może zbawić dusze wasze. . 

Ewaagielia. Jan XVI. 5-14. 
Onego czasu rzekł Pan Jezus uczniom 

swoim : Idę do tego, który mię posłał; · a ża· 
den z was nie pyta mię : dokąd idziesz? Ale 
iżem to wam powiedział, smutek napełnił serce 
wasze. Aleć ja prawdę wam powiadam: poży· 
teczno wam, abym ja odszedł. Bo jeśli nie 
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was; a 
jeśli odejdę, poślę go do was. A on gdy przyj· 
dzie, będzie karał świat z grzechu, i z spra
wiedliwości, i z sądu. Z grzechu, mówię, iż 
nie wierzą we mnie. A z sprawiedliwości, iż 

d-0 Ojca idę, a już mię nie ujrzyciP. A z sądu, 
iż ksią~ę tego świata już jest os~dzony. Je. 
szrze wam wiele mam mówić. ale teraz znieść 
nie moł.ecie. Lecz. gdy prz~jrlzie on Duch 
prawdy. nauczy was wszelkiej pra'\• dy. Bo nie 
ssm od siebie mówić będziP; a.le cokolwiek 
usłyszy mówić będzie; i co przyjść ma. oznaj 
mi wnm. On mnie uwielbi, bowirm z mego 
vreżmie, a wam opowie. 

K a z a. n I e. 
Dzisiejsza Ewangielia zamyka ~nowu 

w sobie słowa Zbawiciela, które mówił do 
Uczniów swoich, przebywając z niemi po 
zmartwychwstaniu i utwierdzając ich w 
wierze. Często Pa.n Jezus w tej swojej 
mowie nadmieniał, że się zbliża czas, w 
·którym opuści ten świat a pójdzie do Ojca, 
który go na ten świat posłał. 

Dla czego żalił się Chrystus na Apo
stołów, ze żaden .z nich nie zapytał , się, 

· dokąd idzie? Po wiele razy mówił Jezus 
do U czni6w swoich, że idzie do Ojca, i że 
óni niedługo za nim pójdą, i ze im wszy
stldm przygotuje miejsce w domu Ojca swego. 



Tymczasem oni na to milczeli, jakby ich 
to wcale nie obchodziło i nie tyczyło; nie 
pytali się o to wcale dalej ; a to martwiło 
Zbawiciela, że tak jeszcże byli obojętnymi 
na rzeczy niebieskie, i że świat doczesny 
jeszcze miał tak wiele dla nich ponęty. 
Niczego bardziej nie pragnęli, jak wiecznie 
żyć z Chrystusem, ale tylko na tej ziemi, 
na której rozumieli, że utworzy królestwo 
ziemskie, światowe. Zasmucili się więc 
bardzo, gdy im wspomniał o swojem odej
ściu, ale się nie pytali, dokąd On pójdzie. 

Jakże ich cieszył Pan Jezus? „Smu
tkiem się 11.apełniło serce wasze", mówił do 
nich, „żem wam powiedział, że odchodzę 
do ojca: lecz się nie smućcie, bo was zape
wniam, iż to dla was jest _bardzo dobrze, 
że ja od~hodzę. Jeżeli od was nie odejdę, 
będziecie zawsze takimi, jakimi dziś jeste
ście, słabowiernymi, i Pocieszyciel do was nie 
przyjdzie; a jak odejdę, to Go wam przyślę". 

Co to był za jeden ten Pocieszyciel, 
i co On to miał czynić? Pocieszyciel ten, 
jak Jezus wprzódy powiedział, i na końcu 
dzisiejszej Ewangielii powiada, był to Duch 
święty, Duch prawdy, pochodzący od Bog·a 
Ojca i od Boga Syna, trzecia osoba w bó
stwie, prawdziwy Bóg. Ten Duch święty 
miał dokonać w Apostołach i wszystkich 
wiernych to, co Zbawiciel zaczął. Duch 
św. miał oświecić rozum foh, aby poznali 
prawdziwe znaczenie nauki Jezusa; miał 
zapalić ich serca, aby tę naukę polubiwszy, 
wiernie ją wykonywali; miał ich cieszyć 
we wszelkich utrapieniach, i miał być w 
kościele Chrystusa na wieki i ten kościół 
oświecać, aby co do wiary i obyczajności 
nigdy nie błądził. 

Jak mamy rozumieć te słowa Zbawi
ciela o Duchu świętym, że On będzie świat 
karał z grzechu, iż w niego nie uwierzył, 
to jest, przekona go, że zgrzeszył, iż w 
niego nie uwierzył. Przez świat rozumieją 
się tu żydzi, nieprzyjaciele Zbawiciela, co 
nie przyjęli Jego świętej nauki i jeszcze 
go umęczęli na krzyżu. Gdy zaś ów Pocie
szyciel, ów Duch prawdy, wstąpił na Apo
stołów, tedy oświeceni tym Duchem Apa-

stołowie, tak jasno i tak gorliwie wysta· 
wiali żydom przed oczy ich niesprawiedli
wość i zapamiętałość, że wielu z nich 
uznało, iż zg-rzeszyli, nie przyjąwszy nauki 
Jezusa; uznali w sobie grzech niedowiar
stwa, pokutowali i przyjęli wiarę świętą, 
od Apostołów im podaną. Powtóre, Duch 
święty miał świat, to jest ludzi, karać i 
przekonać o sprawiedliwości. Wstąpiwszy 
Pan Jezus do nieba, nie mógł już sam 
nauczać ludzi tego wszystkiego, co czyni 
człowieka w oczach Boga prawdziwie do
brym, czyli jak pi~mo święte się wyraża, 
sprawiedliwym. To miał zdziałać w lu
dziach Duch św. przez swoje łaski, zlewane 
na nich, szczególniej przez nauki Apostołów 
przez Ducha św. oświeconych i przez nie
omylną naukę Kościoła katolickiego. Na
reszcie miał duch św. karać świat, czyli 
przekonać świat o sądzie, o sądzeniu księ
cia tego świata, to jest szatana. Szatan 
nabrał pewnego panowania, pewnej mocy 
nad ludźmi, gdy mu się udało skusić pier
wszych rodziców naszych ·Adama i Ewę. 
Chrystus zaś przez śmierć swoję zwalczył, 
zwyciężył go, skruszył tę moc i uwolnił 
ludzi od niewoli czartowskiej, w ktorej do
tąd dla grzechów zostawali. O tem zwy
cięztwie więc przekonać miał Duch święty 
ludzi przez nauki Apostołów, od niego 
oświeconych i przez cuda, które mocą tegoż 
Ducha św. miały być zdziałane. 

Co to było, co Pan Jezus miał jeszcze 
Uczniom swoim powiedzieć, a czego ich 
dopiero później miał Duch św. nauczyć? 
Słyszeliśmy już nieraz, że Apostołowie nie 
poznawali doskonale tego, na co to Pan 
Jezus przyszedł na ten świat i co za cel 
był jego nauki. Słuchali oni prawd, jakie 
Chrystus ogłaszał, ale ich dobrze nie rozu
mieli. Duch święty · miał ich tego dopiero 
nauczyć i przypomnieć im wszystko, co od 
Jezusa byli słyszeli. Bo nie miał Duch św. 
nowej dawać nauki Apostołom, różnej od 
nauki Zbawiciela, ale Jego nauki. Chrystus 
albowiem powiedział, że nie z siebie Duch 
św. mówić będzie. "On z mego weźmie~ a 
wam opowie!" 

dności patryarch6w i prymasów, lecz jest 
urzędem nadającym najdonioślejsze dla ca„ 
lego Kościoła atrybucye jurysdykcyjne, nad 
któremi góruje czynne prawo wyboru Pa
pieża, a faktycznie na podstawie kilkowie
kowej praktyki róvvnież obieralność na sta
nowisko Namiestnika Chrystusowego jest 
wyłącznym udziałem kardynałów. Tak więc 
w czasie opróżnienia Stolicy św. oni są jej 
elektorami, a w czasie jej obsadzenia two
rzą jej senat doradczy; oni jedynie ucze
stniczą z głosem stanowczym ·w tak zw. 
kougregacyach kardynalskich, to jest w naj
wyższych dla całego Kościob trybunałach 
papieskich i ~tałych wydziałach jurysdyk
cyjnych Kollegium kardynałów, tudzież są 
naczelnikami innyd1 władz kuryalnych w 
Rzymie, złożonych z prałatów, jak Dataryi 
Apostolskiej, Penitencyaryi Apostolskiej, 
Kancelaryi Apostolskiej, Sekretaryatu bre
viów· i t. d., funkcyonujących również jako 
organa prymatu papieskiego. Jako wysłań
cy Papieża w charakterze tak zw. legatów 
a latere wyposażeni byli, zwłaszcza w da
wniejszych czasach, całą nieomal jego wła
dzą w poruczonych im okręgach. Papieże 

zowią kardynałów członkami swego ciała 
(membra v. partes· corporis papae); clla 
tego też ich osoba jest otoczoną w Ko
ściele szczególną czcią, jest świetą i nie
tykalną (sacro sancta), wyposażoną naj
większemi po Papieżu prawami honorowe..! 
mi. Czynne znieważenie kardynała prawo 
kościelne poczytuje za zbrodnię (crimen 
laesae majestatis ). W hierarchii kościelnej 
kardynałowie zajmują bezpośrednie miejsce 
po Papieżu, przed patryarchami, arcybi
skupami i biskupami, mają godność Ksią
żąt Rzymskich i przysługujący im wyłą
cznie tytuł Eminencyi, jako „Eminentissi
mi Principes Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinales". Do tego tytułu jedynie człon
kowie cesarskich i królewskich rodów mo
gą dołączyć swoje świeckie tytuły książęce; 
w herbie zaś kapelusz kardynalski zastę
puje mitrę książęcą. Również pod wzglę
dem swego stopnia świeckiego kardynałowie 
według starodawnego ceremoniału stoją co 

ns.jmniej na równi z ksi~iętami rodzin pa
n ujących. W dawniejszych czasach często
kroć nawet królowie zwykli byli zasiadać 
pomiędzy kardynałami. Na dworze austry
ackim przyznaną im jest precedencya przed 
arcyksiążętami, tudzież niektóre honory 
wojskowe. 

Wysokie dostojeństwo kardynałów w 
Kościele, uwydatnia się na zewnątrz w in
sygniach, głównie zaś we wła'ściwym im 
ubiorze koloru purpurowego; dla tego też 
zowią ich purpuratami. Kolor czerwony 
ma - według niektórych autorów - przy„ 
pominać im obowiązek poświęcenia się zu„ 
pełnego Kościołowi aż do przelewu krwi; 
według innych oznacza ich jurysdykcyę, 
zarówno jak co do prałatów kolor fioleto
wy. Do insygniów należy już od XIlI w. 
czerwony . kapelusz (galerus cardinalitius), 
który kardynałowie kładą na czerwoną 

czapeczkę (berettino, zucchino v. zucchetto, 
zwaną także soli deo, ponieważ zdejmuje 
się tylko przed . N. Sakramentem), udzielo
ną im w XV w. przez papieża Pawła II 
wraz z czerwonym biretem (la beretta, 
pileolus, capitium), następnie mitra (mitra 
serica damasceni operis ), której używają 
przy najuroczystszych funkcyach kościel
nych, g·dy asystują Papieżowi. Przy innych 
uroczystościach występują przyobleczeni w 
kapy, to jest obszerne czerwone płaszcze 

( cappa magna), . w zwykłych okolicznościach 
używają innych szat purpurowych ; nadto 
mają .zarówno z bis~upami prawo używa
nia pontyfikaliów, noszą pierścień z szafi
rem (annulus cardinalitius), w swych ko„ 
ściołach tytularnych mają nad tronem bal· 
dachim; mały baldachim zaś, czyli t. zw. 
ombrellino sh1źył kardynałom wtedy, gdy 
wysiadłszy ze swych ekwipażów, z odkrytą 
głową, według dawnego zwyczaju, towa„ 
rzyszyli N. Sakramentowi, niesionemu do 
chorego. · 

Kardynałowie uważani jako ogół, two· 
rzą kollegium, zorganizowane korporacyj
nie na podobieństwo kapituł katedralnych, 
mające jako senat papieski w stosunku do 
Głowy Kościoła stanowisko doradcze; w cza-
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-. Biedna, . biedna Azachro ! Zginęłaś 
przezemnie tak haniebną i okropną śmier
cią! - wykrzyknął. 

Arab patrzał w milczeniu na rozpacz 
nieszczęśliwego; na twarzy jego malowała 
się litość. Wadha dobrym był dla mieszkań
ców Kordowy; kochali go ci wszyscy, któ
rzy zazdrościć mu nie mogli. 

- Wielkim i sprawiedliwym jest Ałłach 
- szepnął dozórca, chcąc rzucić promyk 
nadziei w serce więźnia. 

To powiedziawszy, oddalił się zwolna. 
Drzwi skrzypnęły, klucz w zamku zgrzy
tnął, W ad.ha sam pozostał; jęczał i wił się 
na posłaniu, powtarzając ciągle : 

- Biedna, biedna .Azachro ! 
Nareszcie zmęczony rozpaczą umilkł; 

leżał wszakże z otwartemi oczami i roz
myślał. 

Około południa zjawił się w celi wię
ziennej Hajran, który o hecnie urząd ha
dżiba w Kordowie sprawował; wszedł du
mny i tryumfujący. 

- Wielki kalif przez usta moje przy-
syła ci wyrok śmierci rzekł, patrząc 

z zadowoleniem na swą ofiarę. 

Wadha podniósł się spokojnie. 
- Prowadź mnie na plac smierci 

rzekł - . zasłużyłem na karę, powinienem 
ją znieść mężnie. 

Tegoż jeszcze dnia ogłoszonym był lu
dowi Kordowy wyrok, wydany przez wiel
kiego kalifa na swego dawnego ulubieńca. 
Lud tłumnie otoczył plac śmlerci, na któ
rym wyrok miał być spełniony i ponurem 
okiem spoglądał na pień fatalny, stojący 
w pośrodku placu; nikt jednakże nie śmiał 
objawić głośno swego niezadowolenia, gdyż 
każdy lękał się władcy. Milczeli wszyscy, 
chociaż kochali byłego hadżiba. 

Gdy W adha stanął w pośrodku placu, 
powiódł po zebranych wzrokiem, w którym 
tylko smutek głęboki się malował, bez za
wiści i gniewu ; następnie powiódl wzrok 
ku oknom pałacu. Hiszem nie mógł się o
przeć pragnieniu zobaczenia. przyjaciela 
młodości, w ostatniej godzinie jego życia. 

Stał na krużganku blady 1 wzruszony, 
spojrzenia ich spotkały się. 

- Hiszemie - za wolał W adha, tak 
głośno, iż wszyscy go usłyszeli - przy
sięg·am na Allacha, że nigdy czynem, sło
wem, ni myślą, względem ciebie nie prze
winiłem. Nigdy nie dopu~ciłem się zdra(ly 
wzg·lędem teg·o, który był moim panem i 
łaskami mnie obsypywał. 

To powiedziawszy ukląkł i gfowę na 
pniu położył. 

-. Chcę by żył hadżib \Vadha ! 
krzyknął Hiszem. 

Lecz rozkazu tego kat nie dosłyszał; 
ostry jego topór spadł na szyję więźnia i 
piękna głowa \Vadhy krwią z bryzgana spa
dła na ziemię. 

Hiszem oczy rękami zasłonił. 
- Straciłem przyjaciela, służalcy mi 

tylko zostali! - jęknął. 

KONIEC. 

O stanowisku kardynałów w kościele. 
Ojciec św. na ostatnim konsystorzu 

ogłosił kreacyę tT. E. Księcia Biskupa Pu
zyny Kardynałem sw. rzymskiego Kościoła. 
Na podstawie tego doniosłego aktu w cza
sach porozbiorowych, drugi z rzędu arcy
past.er.z dyecezyi krakowskiej uzyskał naj
większe w Kościele po Papieżu dostojeństwo. 

Dzieje Rzeczypospolitej z cza.sów jej 
świetności raz tylko wykazują podobny · 
fakt, kiedy po Kardynale Jerzym Radzi
wille bezpośredni jego nastę11ca na stolicy 
krakowskiej, Bernard Maciejowski, został 
zaszczycony purpurą. Następnie i10 dłuższej 
przerwie znowu był Kardynałem biskup 
krakowski, Jan Albert, syn króla Zygmun
ta III, a wreszcie po stn latach Jan Ale
ksander I..Jipski, ostatni z Kardynałów pol
skich z czasów Rzeczypospolitej, których 
szereg na krakowskiej stolicy tak świetnfo 
się rozpoczął od Zbigniewa Oleśnickiego. 

Kardynalat w Kościele nie ogranicza 
się jedynie do pewnych prerogatym hono
rowych, jak n. p. w dzisiejszy~ ustroju 
hierarchicznym po największej części go-

Perła enót. 
U w a g i i p r z y kła d y d I a m ł o d z i e ż y. 

\Viększa część ludzi, a zwłaszcza mło
dych, myślą tylko o chwili, w której żyją. 
Nie jest to roztropnie, a nawet jest nie
bezpiecznie. Czy sądzisż, że nie doczekasz 
wieku dojrzałeg·o, że nie dożyjesz starości? 
Jeżeli naprawdę sądzisz, ~e młodo umrzesz, 
a prowadzisz nieporządne życie, to jesteś 
więcej niż szalony, bo każdej chwili możesz 
potoczyć się. na dno przepaści, gdzie cię 
czekają niekończące się nigdy męczarnie. 
Jeżeli zaś spodziewasz się doczekać pó
źniejszych lat, tedy wiesz niewątpliwie, że 
wiek męski i starość budują się na pod
stawie młodości, że z niej wyrastaią jak 
roślina z korzenia. 

A czy wspomnienie grzesznej młodości 
można tak łatwo otrząsnąć z siebie, jak się 
zrzuca gniotące brzemię z pleców? Jakże 
dręczy niejednego w późniejszym wieku 
myśl, iż tak wcześnie utracił niewinność, 
iż grzechami splugawił dni dzieciństwa 
i młodości, że ptzemarnował ten nieosza
cowany czas, gdzie mogło zejść w duszy 
niejedno zdrowe ziarno, a nie zeszło. Posłu
chaj, jak się żali Augustyn, poruszony co
raz to g·łośniejszem wołaniem łaski Bożej, 
i dopiero w trzydziestym drugim roku ży
cia nawrócony: „ O jakże .późno zacząłem 
cię kochać, odwieczna a ciągle nowa pię
kności, jakże późno! Wewnątrz nmie by
łaś, a ja· byłem na zewnątrz i na zewnątrz 
cię szukałem, i w ten piękny świat zewnę
trzny, w to twoje dzieło, rzucałem się, ja 
tak szkaradny'~. 

Takich to jęków możesz sobie oszczę
dzić, przyjacielu, jeżeli b,ędziesz czuwał nad 
swoją niewinnością, jeżeHJej ~ędziesz strzegł 
jak perły kosztownej, : jeżeli sumiennie 
i wszelkiemi środkami pilnować jej będziesz, 
a utraconą natychmiast odzyskać się bę
dziesz starał. W takim razie obejrzysz się 
spokojnie, czy to w wieku męskim, czy 
w starości, na ubiegłe swoje lata; jasnym 
szlakiem uśmiechać się do ciebie będzie 
odbyta droga; jak wódz posiwiały w szla· 

chetnej walce, policzysz wygrane bitwy 
i zdobyte nieprzyjacielskie chorągwie, jak 
żeglarz przeciwnemi wiatry miotany, opły
nąwszy skały i ocaliwszy ładtmek przed 
drapieżnością rozbójników, wesoło wpły
niesz do portu. 

„ Wieniec godności sędziwość, kt6ra się 
znajduje w drogach sprawfodliwości" (Prov. 
XVI. 31 ), mówi Pismo św. 

Pr z y kład. Hrabia Eleazar Sabran, 
wielkiego rodu młodzieniec, wiódł życie bez 
skazy ; miał bardzo po bo żną matkę, która 
jak niegdyś Blanka, matka św. Ludwika, 
ofiarowała go zaraz po urodzeniu Panu 
Bogu, mówiąc: „ Gdyby to dziecię, o Pa
nie, miało kiedykolwiek porzucić drogę 
cnoty i oddać się życiu występnemu, to 
proszę Cię, weź je od meg·o łona zaraz po 
chrzcie świętym, póki jest jeszcze niewin
ne". I pozostał czystym Eleazar. Był 

słodki, uprzejmy, szczery w obejściu i po
zyskał sobie wszystkie serca. Nie było dla 
niego większej przyjemności, jak, stojąc 
w głównej bramie zamku, rozdawać jał
mużnę ; czynił to jeszcze będąc na ręku 
niańki. Gdy już był starszy, wynosił swój 
własny obiad na dziedziniec zamkowy i tam 
go jadł dzieląc się zwykle z jakim biednym 

· chłopakiem. Pewnemu pobożnemu kapłano
wi zwierzył się jednego razu, że niczego 
tak nie pragnie, jak aby mógł kiedy w 
pracy około nawracania niewiernych, mę

czeńską śmierć ponieść. Pan Bóg tymcza
sem czego inneg·o żądał od niego. N a roz
kaz króla sycylijskiego, Karola II, ożenił 
się bardzo młodo z Delfiną de Sinhas, ró
wnie pobożną, jak szlachetną dziewicą, 
i oboje uczynili, gdy jeszcze byli narze
czonymi, ślub uroczysty, iż świętą czystość 
do śmierci zachowają. Dom ich prowa
dzony był praw dziwie po chrzećcia:llsku 
i stawał się dla wszystkich podziwem i wzo
rem ; strzeżono w nim przedewszystkiem 
przykazań Boskich i kościelnych. Przytem, 
był Eleazar prawdziwyn ojcem swoich 
poddanych, a oprócz tego był panem i ry „ 
cerzem w calem znaczeniu tego słowa. 
Używał wielkiego poważania u dworu; król 



Robert powierzył mu w-ychowanie swego 
syna Karola, księcia Kalabryi, a w dalszym 
ciągu polecił mu pozyskać dla tegoż księ
cia Karola rękę francuskiej księżniczki. 
z domu Walezych. Umierając w 3 5 roku 
życia Eleazar, móg·ł słusznie przyglądać 
się przeszłości z spokojem. Zycie jego po
zostawało za nim jak wieniec najpiękniej
szych kwiatów, przeplatany najgęściej li
liami cżystości. 

Nie trzeba zanadto wpatrywac się w 
obecną chwilę! Może ci Bóg przeznaoza 
długą jeszcze drogę do przebyćia. Co wo
lisz, czy podobnym być raczej do roli, któ
rej zboże od grad~1 zbite, smutnie się ku 
ziemi nachyliło, czy do wozu, który z obfi..: 
tym plonem na pociechę swego pana wje
żdża do jego zagrody ? 

O powściągliwości języka. 
1. Nic do upadku skłonniejszego nad 

język. Wątpię, aby się kto znajdował te
raz z pośrodku ludzi tak doskonały, kt6-
ryby kiedy kol wiek językiem nie wykroczył. 
·wszyscy radzi i często mówią, ale ledwie 
kto wczas i pożytecznie. Trudno milczenie 
zachować, ale trudniej nierównie mówić, 
jak przystoi. Sami poganie, znając przy
rodzoną porywczość i świegotliwość języka, 
nim co mówić mieli, wprzód się go pytali: 
"dokąd idziesz?" a z chrześcian jestże ta
ki, któryby się zawsze wprzód rozumu i 
sumienia· doradził, nim co powie? · Jakby
śmy nie wiedzieli, co rzekł św. Jakób: "A 
jeśli kto mniema, że jest nabożnym, nie 
powściągając języka swego, ale zawodząc 
serce swoje; tego nabożeństwo próżne jest". 

2. Ostróżnie z językiem radzi zdrowa 
polityka, rozum, a bardziej sumienie. Słabe 
i wątłe to jest naczynie, a jeszcze w usta
wicznem używaniu. Malo mówić, ostr.óżnie 
mówić, jest to najpewniej zachować język 
od upadku. . "\V wielomówności nie będzie 
bez grzechu". Nie mieć ostrożności, jest to 
odrzucić szalę rozumu i oną wagę, pod 
kt6r~by wszystkie słowa nasze wychodzić 

powinny. „z każdego słowa prÓ~nego, kt6-
reby wyrzekli ludzie, dadzą liczbę w dzień 
sądny" 

3. Nic nie powinnoby być świ(\tobli
wszego ńad język i usta chrześcianina. 
S więte są ołtarze, że są poświęcone Bogu, 
alboż i usta chrześciańskie nie są także 
poświęcone? - Z nich nie powinnoby ża
dne wychodzić słowo, jedno posypane oną 
solą mądrości, którą przy chrzcie w usta 
nam kładziono, Swięte są ołtarze, że się 
na nich Ciało Chrystusa p'oświęca, alboż 
tego Ciała nie pożywają usta nasze? Co 
za profanacya, poświęcony kfwią Zbawi
ciela język, mazać złorzeczeńśtwem, obmo
wą, wszeteczeństwem, bluźnierstwem; nie 
jestże to Pańską świątnicę zamieniać w 
bóżnicę bałwochwalską, nie jestże to mia
sto arki stawić bałwan Dagona na ołtarzu? 

U szczytu i nad przepaśeh\. 
(Dokończenie ) 

Spoczywajcie tutaj spokojnie. 
Riszem rzucił ciche przekleństwo 

poczem rzekł: 
- Czarny niewolnik jako zdrajca ha

dżiba winien jest śmierci. Idź i ·dopilnuj, 
by wyrok ten spełnionym został bezzwło
cznie. 

Hajran zbladł, zląkł się o siebie. Któż 
mógł ręczyc, czy wielki kalif z kolei na 
niego takiego wyroku nie wyda: Oddalił 
się spiesznię zmięszany, złorzecząc w du
szy Wadzie. 

Tymczasem Hiszem, powróciwszy do 
pałacu, zamknął się z razu w swej sypialni 
i długo rozmyślał ną,d tem, co mu powie
dział Hajran; J),oczęm wezwał Abdalę do 
siebie i powtórzy~~zy mu wszystko, radził 
się, co ma czynić. · .A.bdala doradził, aby 
posłał rozkaz hadżibowi, by wracał do Kor-
dowy. . 

- Jeśli jest niewinnym, usprawiedliwi 
się przed tobą. panie - rzekł. 

Hiszem posłał rozkaz powrotu swemu 
ulubieńcowi i czekał go z razu niecierpliwie. 
Lecz nieprzyjaąiele Wadhy działad nie u„ 

stawali. Gdy oskadony stanął u bramy 
pałacu kalifa, jnż Hiszem uwierzył, że jest 
winnym. 

- Nie chcę na oczy go widzieć -
rzekł wezyrowi, który mu doniósł, iż W a
d ha prosi, by mógł mówić z wielkim kali
fem. 

vV istocie rządcy prowincyi Hiszpanii 
Arabskiej nie otrzymali listów kalifa -
nie był wszakże temu winien ·w adha ; rzecz 
się tak miała. Zazdrosni postanowili zgu
bić hadżiba : w tym celu przekupili jedne
go z zaufańszych jego niewolników, któ
remu hadżib polecił listy wysłJ,ć, i zdraj
ca wydał je im. Następnie, gdy Wadha po
dążył na wyprawę, niewolnik ów wpuścił 
Hajrana do mieszkania hadżiba i Hajran 
ukrył jeden list pod klepsydrą, a z dru
gim poszedł do kalifa. Przekupiony nie
wolnik przyrzekł milczenie. 

Hiszem uwierzył niestety na ten raz 
oszczerstwu. Pozory mówiły przeciw Wa
dzie. Mniemana jego zdrada zabolała go, 
bo kochał dawnego niewolnika; to też gniew 
jego był więlki. Nietylko hadżiba kazał 
uwięzić, lecz i siostrę jego. Szeptano na
wet na dworze kalifa, iż na oboje wyrok 
śmierci wydać zamierza. Wadha czując się 
niewinnym, spokojnie wyczekiwał zawsze 
ranka, pewny, że Hiszem, jeśli sam nie 
11rzyjdzie, to przyśle w końcu po niego. 

-· 'V sercu mem nie ma zdra(ly -
mówił sam clo siebie - Ałłach wie o tern 
·i strzedz mnie będzie. 

Pewnego wieczora znużony myślami, 
kto i o co oczernić go mógł, gdy kalif 
tak długo trwa w gniewie na niego, ·w a
dha usnął nareszcie: \V samotnem więzie
niu nic nie przerywało snu hadżiba; noc 

, zapadać poczęła, on spał spokojnie. Naraz 
drzwi lochu skrzypnęły i weszła A.zachra; 
w białe muśliny owinięta, szła lekko, cicho 
i zwolna zbliżała się do brata. ZdMvało 
się, że płynie w powietrzu, gdyż kroków 
idącej słychać całkiem nie było; twarz jej 
była blada, oczy smutne. Waclha dźwignął 
się z posłania i uśmiechnął się do siostry. 

- · Nie martw się Azaclu:o - rzekł 

łagodnie - to chwilowe nieporozumienie. 
Lada dzień wejdę na pokoje kalifa w try
umfie i wrócą dla nas dni szczęśliwe. 

Azachra zatrzymała się ; twarzy jej 
nie rozjaśniły te słowa. Nic nie odpowie
działa, tylko wyciągnęła rękę i w stronę 
północy wskazała. Hadżib powiódł w tym 
kierunku i zdumiał się. Czyj~sz siła obali
ła ścianę więzienia? Zamiast wilgotnych 
szarych murów, ujrzał szerokie łąk obsza
ry, na których kwitły : lilij owe dzwonki, 
ponsowe gwoździki i biały rumianek; 'za 
łąkami ujrzał rozległe pola, a na nich ży
to chyliło t>0gate kłosy ku ziemi. Za pola
mi ciągnął się bór czarny olbrzymi, a pod 
tym borem stała strzecha słomą kryta. 'V 
progu drzwi chaty widać było siwego star
ca- w białej szacie z srebrną długą brodą. 
Obejmował on ramieniem niewiastę, jak on 
ubraną w suknię z domowego płótna. Obok 
nich stało dwóch chłopców i dwie dzie„ 
wczyny także w lnianych szatach. 

\Vadha zwrócił się do siostry. 
- Toż rodzice nasi, toż bracia I sio

stry, Azachro - rzekł głosem wzruszonym. 
- Poznałeś ich - szepnęła Azachra 

głosem smutnym. 
W adha podniósł na nią oczy. 
Pocałowała go w czoło: pocałunek ten _ 

był zimny jak lód. vVadha zadrżał; z pier
si jego wyrwał się krzyk bolesny. Krzyk 
ten żbudzil go. Siadł na posłaniu, obejrzał 
się w około - Azachry przy nim nie by „ 
lo. Zamiast niej sta.ł stróż więzienia, który 
iwzyniósł mu dzban świeżej wody i chleba 
kawał. Wszystko, czego przed chwilą do„ 
świadczył, było snem, złudzeniem... Dzień 
już świtał na niebie i wkradał się przez 
zakratowane okna do lochu. 

- Azachro, wróć jeszcze do mnie ! -
zawołał w ·adha, który nie mógł zdac je~ 
szcze sobie sprawy, czy widział siostrę na 
• • , . f 
Jawie, czy we sme. 

Stróż ruszył głową z politowaniem. 
- Azachra przed godziną z rozkazu 

kalifa utopioną została - powiedział. 
'Vadha jęknął, ukrył twarz w dłoniach 

i rzucił się na barłog. 



Wychodsi na wt.orek, czwar+..ek l sobot~ I dodatkiem 
llellgijnym p. t. : „Nauka K.&tolieb", z dwutygodał
·kiem ~półecznym p. t.: „Głos górników l hutników", 
ODI płeemk1em literacldem p. t.: „ZWtercladło". Przed
platll kwartalna na poczcie fu listowych wynosi 1 mr. 
60 ten.. a z odnosscnlem do domu 1 mr. 74 fen. „ Wia
l'U Polski" upleany jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 

li 
Za inseraty płaci się za miej•ce n~dka drobnt-go druku 
1 ó fen , a za ogłoszenia iamieezezone pried ineerataxnt 
40 fen. Kto często Of!łasza, otrzyllla odpowiedni opuEi1 
czyli 1abat. Za tłómaezenia z obay<?h języków na pol
ski nic się nie płaci. Listy do Redakeyi, Drukarni 
i Księgarni należy opłacić i podi ~ w nich dokładny 
a.dres pisHi,eego. Rękopisów się 1 ie zwrt1ca. Nuwie.k 
korespondentów be.z ich upowainienia nie wy kuuje e.ię. 

Nr. 54. Boo:b.11"', sobota 4 111.aja 1901. Rok 11. 
~ ---=---Re-d-ak-. _c_y_a,_Dr_u_k_a_m_i_a_i -K-„s-i-ęg-. anu--. a-zna--jd_U_J-. e-s1-. ę-p~rz-y_M_al_th_es_e_rs_tr_asse __ 1_7_a_na--d~o'":"l-e.---:A'""'.d:-r-es-:-;W::;:.-ia_r_n_s~P:-o7ls'7ki7' ,-:-:B~o-c7h_u_m-.'"".~=-===--
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I 
Rodzice polscy ! Uczcie dzieci swe 

llłwie. czytać i pisać po polsku! Nie 
ł91& Polakiem,· kto potomstwu swemu 
alemezyć !'iO pozwoli! 

.11„„„„................ 
Na maj l ezerwłee 

~można 

„Wiarusa Po1skicgo'' 
eru B trzema bezpłatnymi dodatkami, na ka
*1ej poczcie. Prenumerata wynosi na te dwa 

"esiące 

9' tylko 1 markt •t i 
a a odnoszeniem do domu przez listowego 
~· fea. więcej. 

.Bedae7 ! Bozszerzajełe „ Wiarusa 
bkłego", bo to pl•mo Wuze, •zeze· 

c.rrukłe I katolłekłe, bronł11ee praw 

iii •••••• 

Po acy na obczymie. 
Bezczelność prusackich „blattów". 
Swego czasu zamieściliśmy korespondencyę 

Baukau, w której była mowa o tem, że ks. 
tektor z Baukau nie godził się na to, aby w 
łtarzu, jaki Polacy tamtejsi do nowego kościo· 
a sprawić zamierzali, umieszczony z()j;tał obraz 

Matki Boskiej Częstochowskiej. Mniejwięcej 
ołowQ sumy, jaką ołtarz miał kosztować, już 

wręczono ks. rektorowi, z~nim korespondencya 
we „ Wiarusie Polskim" się ukuała, lecz po· 
tem słusznie oburzeni Rodacy z Baukau po
wiedzieli, że dalszych ofiar ~a sprawienie ołta
rza dawać nie będą. Nie bardzo to się natu-
alnie ks. rektorowi podobało, więc i sam i 
rzez innych starał się wpływać na Polaków i 

~alił się, że "Wiarus Polski" ten niewłaściwy 
os~pek jego napiętnował. 

Takie postępowa.nie ks. rektora słusznie 
odaków z Baukau bardzo oburzyło, po jest 

k> wprost niesłychanem, aby więkazość para· 
n tak traktowano, bo wiedzieć trzeba, że w 

.ankau jest około tysiąc więcej polskich dusz, 
, ż niemieckich. Obecnie jest tam dwóch ka· 
łanów, ale żaden z nich po polsku nie umie. 
zy to ma być sprawiedliwości~? A gdy ~tó· 
~ Rodak upomni się o prawa przysługujące 
1emu i jego ziomkom, to buzie na niego : a to 
urzyciel, a to .~aki, a to owaki. Na to jednak 

~ .odacy ani w Baukau, ani gdzieindziej zważać 
ie mcgą, tylko bez przerwy się starać muszą 
O.Piek~ duchowną w języku ojczystym, gdyż 

. ich święty obowiązek, bo pamiętać winni, co 
edawno powiedzjał zacny ks. Floren, a mia· 
~wicie, że Polak, który zadowolony jest, cho· 
:taż ni.e ma opieki duchownej w języku oj czy· 
1tym, JUŻ w trzech czwartych stracił wia1·ę. 
• Księżom proboszczom zwykle nie bard.zo 
~ ~ podoba, gdy Polacy o swoje się upo· 
DinaJ~, ale kapłan wedle serca Bożego, .zawsze 
>owtórzy to, co powiedział ks. Floren. Słowa 

"' go kapłana niech więc będą Rodakom do
odem, że mają prawo do lepszej opieki du· 
ownej w języku ojczystym. 

. Wzmiankę, że ks. rektor w Baukau nie 
ciał przyjąć ołtarza z obrazem Matki Boskiej 
ęsteehowskiej, powtórzyła też znana haka-

tystyczna "Rhein.-West.f. Ztg." ujadając przy 
tej sposobności jak zwykle na Polaków na 
obczyźnie. 

W jej ślady poszła żydowsko masońsko
bakatystyczna Posener Zeitung", lecz posunęła 
sję w swej bezczelności ku wszystkiemu, co 
nosi cechę katolicką i polską tak daleko, że 
piE;ze tak: Każdy człowiek posiadający choć 
trochę estetycznego w~ kształcenia i zdrowe 
oczy, powinien do takiego obrazu, choćby on 
stał się bożyszczem, wstręt uznawać. 

Tak pisze "Posener Ztg." szydząc w tak 
nikczemny, iście masonsko· żydowski sposób z 
uczuć katolickiego ludu polskiego. Dziwna rzecz, 
że prokurator, który pisma polskie tak czułSt o
tacza opieką, dotąd nie wkroczył, aby bez„ 
czelne piśmidło pociągnąć do odpowiedzialności 
za takie szyderstwa. 

Jak widzimy, to ks. rektór z Baukau zna· 
lazł się w niebardzo stosownem towarzystwie, 
bo w towarzystwie "blattów", masońsko-żydow
sko-hakatystyczno-an~polskich, które chwalą go, 
że nie zgodził Pię na umiesz< zenie w ołtarzu 
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. · Co 
wart postępek, który zasłużył na pochwałę ma
sońskich piśmideł, każdy sam zrozumie. Może 
to będzie i dla ks. ~ktora z Baukau i dla nieft 
których innych jego konfratrów przestrogą na 
przysxłość. 

:My zaś kochani Bracia Rodacy w obec 
tych napaści masońskich jeszcze w tem wię
kszem mieć powinniśmy poszanowaniu obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej, jeszcze gorli
wiej zanosić winniśmy w tym właśnie miesiącu 
maju modły do tej królowej naszej, aby nam 
raczyła wyprosić u Boga łaskę wytrwania przy 
wierze i mowie Ojców. ~ 

Masońsko niemieckie piśmidła niech szcze· 
kaj~ na nas, ile im się podoba! 

Dortmund. Sprawozdanie z walnego postedzeoia 
Tow. Przemysło\1\·ców Polskich w Dortn undzie z dnia 11 
kwietnta rb. Pan presee Kolen ła zagaił poafedunie o go
dzinie 9 wieczorem i odczytał ror ·,dek obrad. Na w1to
pie prreczytał sekret•rz !prawotdanle B przeade~o posie
dzenia, które bez zmiany preyjoto. Potem p. Mailiński 
zJał apraw~ z rewlzyi łas1 z ostatnf„go rół roku. Z prze
ssłego pół roku po~ostab w kasie razt'm lt)0167 m, roz
chód wynoei 68,02 m. - pozostaje w kasie 01yet,go do
chodu i2,6f> m. Sprawordanie sekretarza z 2· letaiej cayn
noiei Tow. je<1t następuj,ce : Jui w r. 1894 uznało kilku
nJstu Polaków potrzebo załc ienia Tl)w. Pr~emysłoweów, 
jedoakowoi dla rółnych priesQ.ód nie przyażło do skutku, 
d dopiero d11la 16 kwietnia 1899 r zwołał Leon Za
kraewsJd publicZlle zebranie, celem zał .żenia Tow., Da 
którem slt 1ara~ 49 sapi~ało członków. Obt'an l carqd 
tymc~uowy, który potem zamłenił sio na stały. Doi& 30 
kwiet,nia odb)ł1> efo walne poeted.Genie, na którem przyjoto 
ustawy. Stały zarz,d odi" 1 •taoow;„: J. Kolenda prezes, 
L. Zakrzeweki zaet., T. Rżanoy sekretarz, Fr. Fredyk 
u ,t., J. Rółewics skarbnik, J. Chmielewski zaet, Krav -
czy:6skl bibliotekarz, Ziółkowski zast., S. Tomaszewski 
i M. Wai:c'YAilki ławni~y. Data 9 maja \1899 r. odbyła 
sio wycleo!ka do Griloentanne. Dnia 20 czerwca odbył > 
ato walne nadzwyczajne posiedzenie, na którem byli n'lwi 
zaetopcy obiera li: M. Kiawez,tuki zast. prezeea, W. Ka
niewski zasi. sekretarza, "(. Ast zast. ekarbalka. Na ła
wnika A. Krawczyilsldego. ·rak samo uchwalono, aieby 
wniotdd 8 dni naprzód b jły podawane, aanlm priyjd' pod 
obrady. Dnia 20 sierpnia J 899 r. dało sio Tow. wspólnie 
t !tografowa.ó Dala 8 patdziernika 1899 r. td~yło sio wal
ne pMiedzenłe, na łtthrem bj'ł now' zt\rz\d obienny: Ko
lenda prezea, M. Krawczyt .lti zast., B. Małlkowskl sekre
tarz, W. Kanlewelti za.et., ~. Zywiołkiewicz ekarboi(, K. 
Krawczyński za.st., N. Kruwcayńskl bibliotekarz, Chmte„ 
lewaki .zast., Ware1yńeki i Zie~iński ławnicy. Pp. Saie
gocki i Jgna~ Szymański tl•muncyowali 'l'c w., łż sio tru
dni polityk~ do któryoh si._, vrzył-.ezyli pp. Warczyń~ki 
i Fr. Saymańskl, za co cl pariowie 2ł paź Jziernika L89g r. 
zostali z Tow. wykluczeni. $rutkiem denuncyacyi pp S 
W. i S„ wyklu<>.zonych ,z Tnw., uznała poliey& Tow. za 
polltycme i dozorowała je o<ltf\d. \Vszelkie ta.żalenia prz;e
ciwko tem•1 były bezskuteczne, nie tylko że poli"Ya tej 
uchwały nie zniosła, ale jes,:c~e zaczęła cz.łonków poje
d1ńcz iledził. Dnia 15 ~tJ cznia 1900 r. złoż1ł p:ezes 

pan Kolenda UH\d, na jego mlejsee b'Ył dnia 22 itycmtr. 
pan $. Pierezkalski wybrany, tak samo b~ł pan Weso
łoweki zast. bibliotekarza wybrany, 11& ławników ~H p. 
J. Majtwski i K:. Kamil.leki wybrani. Dnia U lutego 
1900 r. został p. Kolenda wraz z dawniejszym całookiem 
Melerowicum w iledztwo wzięci, tak samo jak wydawca 
nGazety 01trow4ldej~ pan L13itgt ber za rzekom-. zdraq 
stanu. - Ta zdrada stanu miała byó p<>pdnion' na po
siedieniu Tow. dnia 80 maja 1899 r, a to z tej przy
czyny, ii p. Melerowicz przeczytał z rocznlka o Bkarbie 
D&rodowym w Raperswylu. Od wyłej w;ymienionego cz1-
eu zaczeiy się poeied2enia odbywd pod dozorem policyj
nym, dla tego też Tow. pocręło si~ chwiaó i upadać, 
członkowie byli oo chwila powoływani •DA wysłuchy po
licyjne i •••owe, nawE t p. Zywiołkfewfoa skarbnik był 
tego zdania, i>lby Tow. roz\\'i,zaó, ale wi~kszośó nie przy
stda na to. Z tt-j przycz, ny w klótkim czasie ten pn 
wyst,pił z Tow. Dnia 7 maja 1900 r. został p. Weso
łowski z Tow. w'kluclony, t. na jego miejsce był p. J. 
Sałyga zaet. bibliotekarza wy brany. Dnia 28 maja oznaj
mia p. prezes, i! p. Mał.lkowski eekretar11 połegnał sio 
z tym iwiatem, 1 a jego miejsce został dotyclie.za~wy z~
stępca W. KaniewBk·, a zasi. p. Skorac1d wybrani. Dnia 
25 26 27 czer~oa przyuła owa neko:rra „zdrada atana" 
pod D~jwyłszy S\d w Lipsku do ro1atrzygnieci~ c~<'ó ~ 
dwaj panowie byli zwolnieni l nie przyznano 1m zs.dneJ 
winy i cl!<>ć Tow. nie prowadsiło polltyki, jednakowoł 
policya uznała Tcw •. za polityczo.e, :wei:elkie au.ran~ 
przeciwko tema były Jakby grocll o łcnaDę r!llcał. Dnia 
23 czerwca oz1Jajmia p. pre2ea, ii kshliki zabrane do e.
du zostały Tow. zwrócone, Z&eiem uchwalono zwoła~ 
walne zebranie- i obór zarz..a,u. Dnia 6 sierpnia 1900 roku 
odbyło sio \valne ubranie, na którem był nowy zanąd 
obierany który sio ekłads B naut~puj,eych czł<ii.kćw : 
J. Koledda prezea: M. :Krawczyński zaet, J .. Majewski 
sekret.arz T. Ka.tmierowsld zaet., S PierszkaleJn ekarbntk, 
K. Kraw~z~tiski zast, N. Krawc~ński bibliotekarz, P. 
Sałyga zast., M. Kamłtiski l F. Mocek ławnicy. Na po
aiedzeniu dnia 17 listopada został paragraf "-2 zmieniony 
i Tow. obwołało sio • polityczne. Dnia 8 gl'lldnia 1900 
pr1enheło sio Tow. z pod złotego lwa do lokalu pana 
Kldł'a jednakowoi w tym lokalu były tylko 2 posiedze
Dia d~ tego, fł gospodarz Tow nie sprzyjał, potem o
brano lokal w „Centralhof" przy alei West-Wall, w kt?-' 
rem sio posiedzenia do tego czasu w czwartki odb~ &J'° 
Dla tego, ii aaatępca prezeaa p. M. Kraw~~ek~ i ła
wnik M. Kamiński nie uezęaze1ali na poSiedźen1a, byll 
w Ich miejeee dnia 16 grudnia 1900 r. wybrani P• Kró
likowski zaet. prer esa, p J. Rozner,eki ławnikiem. Dnia 
10 stycznia rb. złołył p. Majewaki se retarz swój Uł'qd, 
na miejsce jego został na 1ekretarzLp. S Sobierajski w -
braoy. Na posledieniu dnia 1 luteg~ rb. uchwaliło 1;'ow. 
aaj'ló sJę sprawami publieznemi, to 1e1t awoływaó w1e~e, 
na który® będ' omawiane stosunki nasfle na obcBY.ł~1~, 
.a mianowicie postawienie ewe.go kandsd8:ta do re.dy ~te)
skiej l do parlamentu. Wiec pierwszy e10 odbył dma \O 
marca rb. pod przewodnictwem prezesa Tow. p. Kolendy. 
Na nim była też omawiana opieka duchowna dla nu P'o
laków nie w,etaroz&j&\e&, na eo wysłano pe~cyo z pro
śb' do Kardynała LedóebowskleiO c przyozymente sło !a 
11ami. Dnia 11 kwietDia 1901 był tak eamo no~ tarzfłd 
obierany, który sio składa 1 nasttpuj„cyeb · e1ł~nk~w: 
I. J. KCJlenda prezes, J. Majewski zast. II, S. Sob1eraJsk1 
sekretarz T. Kaźmierowski zaet., S. Plerszkaleki Ekar
bnik, w: Witkiewicz zaet, L. Oatoj~kl bi~liotek~rz, B"'
naazak net., Królikowski i Roznerak1 ław01t.'y. Biblioteka 
ikłada sio z 123 tomów. Członków liczyło Tow. od ze.
łoie 113, tE rai lie1y To • U a tem. P.Orz.\d~k obrad 
zakońCllono, p. przewodni~cy zamkn'ł posiedzenie o g<l
dzlnie 12 okr1yki"m oa ezeló Polików ua obceytnie I 

J. Kolendt., prezes. S. Sobłerajeki, sekretar~ 

Zie:m.1e pol•kie. 
e z· Pras Zaeh., Warmii ł Razar. 

'Pelplin. W znanej sprawie gi.mnazya
stów chełmińskich otrzymał znowu jeden kleryk 
i to podczas rekolekcyj pozew do sądu trzc\l. „ 
skiego. · 

Skarszewy. :Na wybudowaniu w ;yi~·· 
ckowach spaliło się gooi>odarstwo poaiedz. m. 
la wskiego; bydło zdołano uratować. 

Olsztyn. Ks. dr. Aloizy Borchert u~tr.„ 
nowiony jako drugi kapelan w Brunsberdze. 

To1·uń. W sprawie robotników piHze 
pewien ot•ywatel z Królestwa do „Gazety To
ruńskiej"'. W obecnej porze, gdy z pod za
boru moskiewskiego setki robotnika płci obojt1j, 
przeważnie młodego wieku~ wędruja do l'ru' 
na robotę, zwracamy fię do \Vas 2.zanowne 



WIARUS POLSKI. 

po1€lkie Duchowieństwo i do W ~s pols~y Pa· przekreślania i opóźnienia. Widzieliśmy np. list 
nowie Obywatele Prus Zacho imch i Księstwa tak do niego adresowany: „Do własnych rąk 
Poznańskiego, by3cie lud ten nasz polski, nio- JWielmożnego p. Patrona Jackowskiego w Po
sący W a.m pracę rąk swoich, troskliwą o." cow · znani n". L1st ten gładko mu doręczono. 
s\ ą opieką otaczać raczyli, zwracając sz~zegól· Gdy teraz po ogłoszeniu oświadczenia. zje· 
iniejszą u~agę na j.ego umoralnie?i~ i. ośw~e~a.- dnoczonej prasy polskiej w Poznaniu przeciw 
nie w duchu polslnm. Rozda\V8JC1C 1m ks1.ąze- szykanom pocztowym p. Patron umieścił piękne 
czki do ich pojęć i nauki zastósowane, o które słowo o harmonii wśród prasy polskiej i panu 
\Va.ro łatwo, - powiastki moralne i z historyi Podbielskiemu poct;ytał to .za. zasługę, zmieniła 
na3 1.ej, 0 naszych bohaterach, o naszej przy· poczta postępowanie „ swoje wobec przesyłek do 
szłości; rzucajcie ziarnka światła w te ciemne niego stosowanych. 
umysły, a może pracy Waszej Bóg pobłogosła- Wczoraj widzieliśmy kopertę listu do nie· 
wi. Pamiątajcie1 że je8tto obowiązkiem morał· go wysłanego z pod Pleszewa. 
n:ym k:a.żdego prawego Obywatela. polskiego, u Przetłómaczono na nim „JWielmoźny" na 
którego pracować bęcl~ nasi wychodźcy z Kon· "Hochwohlgeboren", a „Patron Kółek włościań· 
greeówki. Będzie to najpiękniejszem i najchwa- skich" na „Schutzherr der Bauemvereine". 
lebni· js.zem 'Vaszem wywdzięczeniem się im „Poznań" oczywiście przekreślono 
za pracę, jaką \Y am przynoszą. Tego się po Aby tego wielkiego dzieła na adresie do· 
was, Szaaowni P9noviie Bracia, spodziewamy, konać, potr.zebowała poczta na to aż 5 dni cza. 
pokładając nadzieję, że nie będziemy zawie- su. Czy poczta nie czuje. że się ośmiesza przed 
dzeni. Wezystkie polskie pisma uprasza się o ła· całym światem? 
skawc powtórzenie tej odezwy. Szlachetne to S li 8 • p ) kJ 
przypomnienie obowiązku, jaki mamy wzgl~ • Ze lązka ezy .t~reJ ? 8 · " 
dem braci przvbywaiącvch w strony nasze za Opole. Polska ludnosc wynosi na Gór· 
chlebem' „ " „ · nym Slązku najmniej półtora miliona. Gdyby 

· ... była. uświadomlOna pod względem nt\rodowym, 
• Z WieL. Ks. Poz.n~ńgkiel'O„ I byłaby wielką polityczną potęgą Lecz do u· 

Petersburg. "Nowoje Wremia" w j.
dnym z ostatnich numerów zwraca uwagę 01' 
nii rosyjskiej na działalność Niemców w ~ 
Mezopotamii i Syryi, k~órzy dążą do owła.dnitz 
cia tych krajów za pomocą po cichu dokonie 
wanej budowy kolei żelaznej bagdadzkiej. ~ 
tor artykułu przypomina, że przed kilku miey 
si~cami odbył się zjazd wybitniejszych prze(· 
stawicieli kolejowych we Frankfurcie, na ktłn 
rym naradzano się, pod przewodnictwem Sf\1 
mensa, nad sprawą kolei w Azyi Mniej~~e 
Armenii, Mezopotami, Syryi i Palestynie. Ww 
zytę tegoż Siemensa u cesarza Wilhelma w ~ 
14 kwietnia „Nowoje Wremia" stawia w zwi~ia 
ku z koleją bagdadzką, a nie ze sprawą ~o 
zbożowych. Niemcy po cichu zbudowali ko~i i 
angorską i w ten sam sposób doprowadzają · · c 
do Bagdadu, a potem na Bakrę. "Lecz es 
my, Rosyanie - kończy "Nowoje Wremia/ 
-- mamy obowiązek siedzieć spokojnie i "' n 
czekiwać na podbicie przez Niemcy tego WsclJQ 
du bliższego, dla którego Rosya poniosła ty'.ści 

·ofiar, robiła tyle wysiłków i tyle cierpiała. ?14 

Sprawa chii1ska. „Standard" do~'.18 
z Tientsinu, że chwilowy stan rzeczy nie 
.zwala na zmniejszenie kontyngensu wojsk y 
cych. Jak słychać, wybór wojska chińskiet G 
stanął w poważnej sile w pobliżu Paotingfu. 

Wojna angiełsko-transwablka. le 
Renosterberg prawdopodobnie znajduje się gkva 
wna kwatera pewnego oddziału burów, bo ie 
uważono kilkakrotnie powracające ztamtl\d • 
dążące w tym kierunku kolumny burskie. 

Pozna.il. Sp. Marceli Zółtowski, nestor świadomienla. jeszcze daleko, choć jest o wiele 
obywatelstwa naszego, zmarł w 89 roku życia. lepiej, niż było. 'I1rzeba '''lspółbraci pouczać 
Zmarły był wzorem obywatela.Polaka na każ· przy ka2'dej sposobności, namawiać ich do 
dem stanowisku. W r. 18Jl był oficerem w czytania polskich gazet, pociągać ich do pol
armii polskiej. Jako poseł odznaczał się wielką skich towarzystw, zwracać im uwagę na wszy· 
odwagą cywilną i stanowczością występowania. 1· stkie krzywdy, które ludność polska musi znosić. 
Majątek znaczny utrzymał i podwoił, a ofiar· Zabrze. Szesnastoletni pisarczyk August 
nością celował na wszelkie Cł le publiczne. Zna· Stenzel otrzymał naganę od rodziców i wysko· Z róźn "noh ll'tl'OJ:a.. 

1 0
m 

na b~ła jego wielka bogobojność. Sympaty· czył z trzeciego piętra, aby sobie życie ode· J 
czna postać, ubywająca od czynu i rady, wiel- brać. Znaleziono go ciQżko rannego na ulicy. '\l"anne. W przeszły czwartek odpro 'on 
ką szczerbą pozostawi w szeregach naszego 

1 

Szkoła niemiecka nie uchroniła go od takiego dziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku z k. 
społeczeństwa. Cześć jego pamięci t czyńu ! ki naszego kochanego ks. proboszcza Hertke. K 

Obra pod w· olsztynem. Stary klasztor Bismarkhuta. Robotnik Herig jadł spie- sa. Duchowieństwo zebrało się w liczbie oke,\i d 
po Cystersach obecnie jest pustym i zniszczo- ł sznie polewkę, w której były ko.ki. Jedna z 60, a wiernych niezliczona liczba. Polacy J c 
nym przez bieg czasu. Od kasacyi klasztoru, gdy ni~h utkwiła mu w gardle. brali się także licznie. Oby Bóg naszemu z 9 
zakonników wydalił rząd pruski, tj. od roku Bytom. Za skuteczne nis.uczanie niem· łemu ks. proboszczowi za jego dobre dla lliu 
1835 był opróżnionym do roku 185t. W tym czyzny otrzymali nagrody nauczyciele Warze- serce niebem zapłacić raczył. N. o. w p. n 
to roku Ojcowie Jezuici obrali w nim mie· cha w Koske(?), Jantoś_,w Wiegszycy. Joppich Dortmund. W mieście na3zem poh4yw 
szkanie, ale tylko 2 lata, poczem przenieśli w Dobieszowie, Reich w Miliczu, Stoklo3sa w bują codziennie 40 tysięcy litrów mleka, t za 
się d_o Sremu. ,Jeden tylko pozostał i to śp. Urbanowicach i Dittrich w Borysławicach. licząc po 16 fen. czyni 8400 marek dziemi do 
Karol Antoniewicz, którego pochowano w pod- a 3,04G OOO marek rocznie. . s 
ziemiach kościoła. Obecnie pomy~lano o na- W d ~ ~ W Hessler zostanie w przyszłą nie~ks 
prawie i odnowieniu i przed tygodniem zjawi- I I la om08Ci ze ~wiata. lę o godz. 4 po poł. położony kamień węgit w 
ło siQ wielu robotników, pomiędzy nimi pracu- Berlin. W kołach parlamentarnych opo· ny po i kości6t filialny. y 0 
je dużo Morawian. Do 1 paźd;;i;iernika ma być I wiadają, że rząd zamierza zamknąć sesyę sej· Kray. Górnicy, zatrudnieni w kop nó 
naprawa ukończona. . mową jeszcze przed Zielonymi Swiątkami z "Bonifacius" muszą częściej świętować. 

Poznań. "Dzien. Pozn." pisze: Poczta. ł pominięciem wszystkich p1·ojektów, które do Bib·endorf. 'V fabryce Kohlera pr1 S 
bierze odwet na Patronie Jackowskim. Dotąd tego czasu załatwione nie zo5taną, a więc i teraz c0kolwiek więcej, le~z w jednej wa.lcot 
odbierał zacny p. Patron Jackowski listy bez ustawy kanałowej. pracują zwykle tylkc 4 dni w tygodniu, ci:, 

je rzy Ja S Z CZ U·r Ba z~ eń s k 1• Jak myślała tak też i chciała uczynić. nawet z lamusa ·przyniósł pokaźny mieczy 
· 1 Gdy Czort raz wrócił do jamy, nic nie konia też dał najpiękniejszego, dwa luźne w 

POWIEŚĆ z XV WIEKU. mówiąc, ugodziła go znienacka nożem, lecz t~n dwóch pachołków. ·t6rej -- . ł zdążył, nim upadł, tak ją poczęstować, że wie· Krzesz mimo to tizbrojenie nie chciał n Od 
. . (Ci~g dalaey.) ~ d~ma już więcej n~e wstała. Jaszczur zaś, jak stać się z łukiem, który mu dziwnie do ręki p11 kaza 

.1:~10 e s1łv po.ko?ał~ upo:czywą gorącz~ę. •I ~1emy, sko:.zystał z ch~·ilowego obezwładnie· padał i celnie nim trafiał - chętny zaś, ~dz. 
Cwpa czasami ZJ&małr. się, rzucała poCłe- ma Czorta i wymknął su~ z piec.zarv. świat szerszy zobaczy, z ochotą zaciągnłlł tórej 

sza· ące wyrazy na lica dziewczęcia wykwitał i Lu bochna tymczasem przyszedł;zy zupeł- pod chorągiew pana Pawła. .e De 
~-tedy uśmiech, ona zaś powtarzała sobie po 'I nie do zdrowia, r ... sła i roz"wvijała się jako Gdy robiono przygotowania do jego f Od ś 
cichu: polny kwiatek. ' jazdu, Lubochnie serce się rwało, żeby i ~ d 

Jaszczur żyje, pojechał na wojnę ... ale I tak mijały lata. mogła z bratem wyruszyć, powtarzała soł ~ 
wróci. Dziewczę było pracowite, pobożne, weso e jednak: 

Nik~ na te wyrazy nie z ~naca.ł uwagi, ja- naw\ t, ciągle jednak powtarzało: - Tak, tak, nie dziewczęcia t'> rr.e K 
ko też i na to, że Lubochna, ilekroć w:vrwać - Jaszczur żyje, wróci.... biedz z mieczem w dłoni, i tu doczekam Dn 
się mogła, dosiadała konia i z bratem harco· A powtarzało to z taką głęboką wiarą, iz Jaszczura. Gdy zaś Krzesz, przystojnie o po 
wała po polu, albo też, <lor ;vawszy się łuku starościna uważała to, albo za jakiś cichy obłęd, ny i uzbrojon., po otrzymaniu od rodzi sya 
lub mieczyska, dzielnie nim wywijała, nie ustę· albo też przypisywała niezwykłej łasce Bożej, błogosławieństwa, żegnał sH~ z si.ostrą, rzekłall 
pując w zręczności KrzcBzowi. który jej dzieweczce szczególne zsyła od lat - Jedź, jedź, brac:szku, bij się mężJboz 

Nawet starośc!na duła jej na wolę jako dziecięcych jasno\'\·idzenia. a gdJ spotkasz Jaszczura~ powiedz mu, że zanie 
chorej, że Y.aś po za tern dzie'I ·czę było ciche, Tak minęło lat dziesieć. modlę za niega. po po 
łagodne, brało się do roboty. karmiło ulubione 1 • Łubochna wyrosła. z. dziecka na ładną Stardcinu usłyszała tę mowę, mimo tr „ 
kury i gołąbie, modliło się też całemi god~in11·· f d.zieweczkę. Krzesz zaś na młodziana. Rwał za odjeżdżającym, wzruszyła tylko rarr io.t !0 

~i, rodxicc byli zado~· oleni z ta.kiego obrotu. ~ on się ~ świat, ale starosta łrzymał go przv i szepnęła do męża, pokazując na czoło: 8~ęsz~ 
Starosta obdarz :ł viedźmę pi<;ćdziesięcioma sobie, wymawiając się, że mu potrzebny przy - Ta dziewka ma za.wszo źle tutaj. edzeni 
tynfami, które ona, chowając do kieszeni z bło· gospodaratwie. Starosta „tak był zajęty odjazdem jedt- . mis 

go~ła\'\'1eń twem na usty, \'\' myśli dt dafa: I Aż oto po śmierci księcia \'Vładysh.wa ka, że nawf.t nic na to n:e odrzekł, t) lko wsU J9zy 
- Obdarzycie wy mnie jeszcze więcej, plo.c1\.iego. Pi?tr z Gi~yc, biskup pło~ki, opie-1 na koń i razem z dwoma pachołkami, kt et.wo 

gdy \Vt: m prz.,rprowadzę chłopaka. kujący e1ę Jl' go n: ałoletniem · potomstwem, jec.hali z F rzoaem na wojaczkę, wyru~z~ w n:e 

. Przyvdcźć g? jednał~ trudno było, bo Czort, j wszedł w przymierze z Kazimierzem Jagiblioń- ! bram~, aby osobiście syllll do chor~gwi o dz!e _si 
Jakby i1rzcczuwaJąc zrimiary Ciopy, nie odstę- l czykiem. I wić, a szczególniej opiece pana Pawła z wł~ma 
pował ,Jas.?ic.wra. i Ogłosił więc r. 14G·J-go pospolite ruszenie ~ gocina polecić. 

Ciop 1 przekłada.la mu, że dla zdrowia i na ~:fo.zo'" szu i pod dowództwem Pawła z Nie· ~ Starościna. za.kreśliła krzyż za odjeżcW ro wa 
chłopca trzeba. go koniecznie wyprowadzić rr. 1 gocma, znanego _i d~świ~dczonego w boju m~- ~

1 
cymi, gdy Luboch,; a tymczasem oparłszy w nif» 

jal?k'm, ale zbój ani o tern słuchać nie chciał. ża, hufoe mazow1eckw mmły wyruszyć na woj„ 0 słup, poclpinający okap podsienia, patr Inc_ z 
Przychodziło często do walki, gdy Ciopa nę z Krzyżaki · · d ók" l · al ńk.' stluch 
dt · · ł N . d j . • . • „ . • ~ m~1, o~ . i we mg e ranneJ m e 1 · · pr„"Jjc 

~~n~ o SH' UJ?Iern a. ar?,szc1c wie źma uwziQ- 1 St-ros a me mogł w1ęc d.łuzeJ syna w do- ~ me .zmkł z JeJ cezu. Wl'j w· 
ta Mę na WOJCI.U postawie. „ t mu bez hańby zostawić. ; pa prŁ~ 

- Chot~b ·m Czorta uśmiercić miała, wywio. ł Cóż by powiedziano żeby młody szlachcic "i (u· dalszy nas" pi) n.i~. o 
dę chłopaka - mvtila?a sobie. t podczas wojny wylegiwał za piecem? Sam mu , mile w 



W I A J~ U S P O L S K I. 

r j'i dzisiejszej drożyzny robotnicy bardzo o<l- '1'1)w-. św. Ludwika w Disteln·Scherlebeck 
0FiN-ają.. dono~i ewym członkom, ił dnia 5 maja obchodzi nasze to-lZ, Sodiogen. Z żalem pożegnaliśmy nasze· wim:yi.itwo 11rocztH:~zystosć poświ\'~enia ehorą-
nięuci~ .. oJnego ks. Florena, lecz mamy nadzie- gwi. Sz~n. 'rowarz;;etwa, które zaprot1;Mmia odebrały i 

'·' k b M k to które dla brnku adreEów z!!prnezenia nie odebrały, zo-
>Dfl;e także nasz nowy 8• pro · .:.. ' en e, ta -ą atanf\ ruile p:riyjęte. Program uroczyatoui: Od godz. ·1/2'2 
Au{l nas raczy otoczyć miłością, więc go wi- do 4 przyjmowaule Taw. na sali p. Hestermanna w Di-
tniey serdecznie. stela, przy kopalni n&:hlegel & Eisen~. S mn. Tow. mo• 
zedTHaniburo-. Pan dr. R.ichard Kaempfer, ~ preybyó z pałaszami. O godz. 1/ 16 wymarsz z muzyk-. 

k 
9 h . k 1 do koMi(;ła. Poawięcenia ch(m\gwl dokona miejscowy ks. 

t4 ek "Bundu" wszec memiec -Iego wyaawać rektor Broc:kcr. z kościoła. wymarsz do Herł;(>n na salę p. 
ie ·broszurę w zeszytach, ilekroć zajd.de Bt'i.ckmsrma, gdzie uroci;:yet-Ość otwor~y przewodnicz„cy. 
eba. W tej boszurce zamieszczać lH}dzie Potem ns.<1t~pił} mowy i dek.\amacye, a w końcu zostanie 

Wivy t'-"Ch wszystkich Niemców i. firm kupie t~atr odegrany pt „Łobzowianie". Deputacye będ' ocze-
,l„:r " k b d d ł ł kiwać na szan. Tow. na dworcu w Recklingballsen i na 
~~ które dla · zys. ów ę Be po a~·a Y ?g 0 - przyst!luku kolei elektrycznej w Reckliogbusen. Jeiell 
n ia do gazet~polsk1ch. To wcale me boj tkot, zostanie ko1ej e1ekt:ryczna wyko:tiezona z \Vanoe do Her· 
&')o słuszna obrona Niemców pned ciemiężą. ten i DistfJn, to wyśl' my także deputacyę do Wanne. 
mlt~ i-eh Polakami ! I to bak:atyści śmią głosie D!a. szan. Tow. naj:,}tósowniejsza droga z Wanne kolej!\ !e-

r la?J:if\ do Recklinghausen. Spodziewamy eię, że Szanowne 
1ąĄicznie! Bezwstydni I Tow. no.?·!\ nas po raz pierwszy odwiedi!iió, dodajl\e otu:. 

cz Bównouprawnieuie." „Koln. Volka-1 ehy tym Rodakom, którzy jeazoze pozostaja po.za towarzy
:nia;;' podaje ciekawe zestawienie, to jest wy~ !tt"ł'em, aby si~ dali do tow. zapisać. · Niewypłatni człon-

. .J.ł d6 · k' d · 6 ł 1 t h kowie naszego tow. płacą wstępne przed czasem 60 fen, 
WJ na·:h a w, JR ie rzą pom 8 w a ac I priy kash~ 75 fen., członkowie obcych tow. płac, 30 fen. 

~ -lHOO na budowę 2br·rów protestanckich Do miłPgo zobaczenia. Zarz111d. 
ty~śdołów katolickich w Prusach. Podczłls_, ' Uwag a: Szttn. Tow., które prz~będ~ do miasta 

?-" na z bory protestanckie wydał rząd Reeklinghaueen nie powinne iść z chorągwu, o~warl4, ani 
nnitr] s.,~000 mareł , to n~. kościoły katolickie w rzędzie} aby pot.em jakie nieporozumienia. nie zaszły z 
~ policytł. L Gbiorezyk, przewodnfozj\ey. 

: pto 1,044,000 marek. Jakież to wymowne 
0 1 Koło śpiewaków ,,Sokół" w Ueckendorfie 

' y h • P b . ·1· h ,! i ł k . tk' R d k "' i a~ Gries e1m. ogrze meszczęs.1wyc uonos swym cz on om l wszya. 1m o a ·om, Jr; w n e-[u.i w„vpadkn w Griesheim odbył się przy dzielo dnia 5 maja urządza.my zan1knjętą zabaw\' z 
tańeem na i!ali p. Baukma.rma., Po .}Zfłttek o godz. Gtej. 

le nieomal wszystkich mieszh.ńców • Po- Członkowie maj'\ wst:ęp wolny. Nieczłonkowie muai~ eto 
glwan.o ·wszystkicl: w wEpólnym grobie. Po d~ prze:ltem na zebrtJ.niu na członków zapieac, ina.ozej nie 

• atie pastora i księdza katolickiego, pożegnał mają prawa brać ud.tiału w zabawie. - Posiedzenie od
:„J„v ,ied(:n z dyrektorów. z pracujących będaie się o godz. 21fa na sali p. Bn.ukmanaa. O liczny 
't"„;; 1:1 - adzie.ł uprasza Z a r I i\ d. 
~e ·P6 1.aków nikt nie zginĄł. Dla rodzin po 

~onych i kalekach ofiarowały dyrekcya i ra· Towarzystwo św. Józefa w Essen 
n~ dzorczs fabr) ki "Elektron" na razie donosi swym czł011kom, :iż w niedzielę dnia 5 maja o go-

1,000 marek, proponując walnemu z_ebraniu 
1 

dz.inie 5 po południu na sali w ,,Alfredushe.us'( przy ulicy 

h l · t 1 ~oo 0()0 1 Frohnhauser St.T. 19 zaraz po polskiem na bożeflstwie od-
• ~ będzie się walne zeb1·anie w celu oboru nowego se-o;w'Wl\1~o,kn.ar:uszów uc wi eme na en ce o , i._ 

kretarza jako i innych spraw t~·CZf\c;;eh aię towarzystwa, 
~ko 'Ki.•ól cyganów. \V Birmioghan . zm~rł ł a. poni~waż _n!l tem ze_braniu będf\ ob~cni polscy księż~1 
~k~j dniami „król" \.H!zystkich w Angiil źyJą· I z~tem J~s~ liczny udzrnł członków poz~dany. - Gosc1e 
r !h cyganów. Zwał się Ezaw Smith i osią· i mile wiaz!ani. - Z ar z\ d. 

1m~t. 94 lat wie~u. Poz~stlfw~ł po sobie? ~onę? ~ Towarzystwo św. Aloizego w Kottenburgu 
· ~i.u synów, siedem corek 1 200 wnukow l I donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 5 maja, po

.wnuków... E~aw Smith posiadał ogromny południu .o godz. ~-ciej od~ędzie się k.wartal1!a walne 
·w na cyganów w Anglii którzy uo uwa· 1 zebranie. O liczny udzu1ł w zebrs.mu. gdyz s" bardzo 

1 • • 'd · · buda ali ważne sprawv do złatwienia. prosi Z ar z~s. d. , : za naJW)1ZSzego swego sę 2..H go i v · · 
nru do niego w licznych sporach o rozsądze· ł Tow. polsko-katol. robotników św. Izydora 

t;prawy rozsądzał zwykle wedle ustnego ,. w IleJ."ne. 
I eksu cygańskiego, przek!lzywanego 7. poko· . W niedziele dnia 5 maja -0 godz. 1/ 212 w południe 
~gi. w pokolenie. Pogi·zeb Smitha odbył się 

1 
będzie posiedzenie zarządu, rewizorów ka5y oraz rewizo-

d · l · · ód ł · k rów choneh. Waleatv Laboch. 
~ ogromnym u z1a e 1 wsr p aczu i s iug „ ~ 

pal;nnów. 

1 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
W niedziel~ dnia 5 maja bierzemy udział w uroczy-

?rmJtsva pOl""'ko. W lll17ft.D .. lla st-Osci poświęcenia chor~gwi 'Jlow. sw. Ludwika w Di;Jteln 
:ow fi ~ «łll WW - ~ pod Recklinghausen. Członkowie winni się stawić w cza· 
ce wiona zostanie od li do J2 maja przez misyc•~ ~ pkach i oznakach towarzyskich na sali poaiedzefl już o 

polak.ich przew. ksieźy prcb.: Jana. Beiserta z Oe„ I godz. ćwierć do pierwszej. W~je.zd z Herne o godz 11/,/. 

"cy, .Kacpra Pasżtalskiego z 0dtrowa nad Gopłem 

1
, Nadmienia aię . członkom, i.ż wóz elektryezyny będzie za.-

czy i ka. Michalskiego z Poznania. 'kupiony z Herne do Recklinghausen. O jak x1ajliczniejszy 
~ne Porzf\dek mieyi : I udział upraaza Z a r z i\ d. 

w ~1edzie19 dnia ó maja z rana o godz. 10 suma;: i Ton'. gimnastyczne ,,Sokół" w Oberhausen. 
l fl Od poniedzfałlm 6 maja do soboty u maja 00 difst "\V celu pomówienia o bardl!:o WĄZnych sprawach od-

1t6re1 kazanie wstępne, po poł. o godz. 5 kazrulie. I " 
pri kazania: Pierwsze kav.e.nie 0 9 godz., drugia po piił. bę.d3ie eię zebranie dnia 5 maja o godz. 111/1 przed po-
~ godz. 4, trzecie wiel3zorem 0 8 godz. łudniem. O najliczniejazy udział w zebraniu upr11.aza się. l W niedziel~ dnia 12 maja z ranll o godz. 10 BUll:f\.: i Czołem ! .J. Dera, przewodu. 
~ tórej kazanie, po poł. o godz. 4 kaz&nle potegruilile I 

e Deum"'. Tow. i>Olsko-kat. robotników św. Izydora 
1 " Od środy 8 ma.ja do soboty 10 maja oodzienni-e ap«„ w Herne. 
i o eó do spowiedzi i Komunii św. \V niedzielę dnin 6 maja wyjeidfamy z <'hor~gwlą, do 

80~ W~ystko na większlł Boga. chwałę! Disteln pod Recklinghausen na obeb6d poświ\\cenia cho-
Ks. Keiter, wikary. fl\gwl Tow. św. Ludwika. Członków uprasiiamy, aby s'ę 

--:::K::-s-i=-A-z.-a--m-i· 8-1-0-0-a-r_•_e_z_P_o_ls-„-~_-1. -1 
-- stawili jak najliczniej i punk tualuie o godz 12 w południe 

y .,. n. gdyż o I godz. będztemy odJeżdzr,ć kolejfl, elektryczufł do 
n Duła 3 maja. w Essen I OberhaG.• Recklinghausen. Wymarsz z chor4gwil\ z sali posiedzeń. 
:>d ·1.. po południu nabożeństwo z kazaniem. Z ar z łł d. 

zi~~ sya we Wanne od 5 do 12 maj~. f 
la.11, Ks. J. Beisert I 
~ · I ~e · o~eństwo polskie w Ueckendorf 

zamem odbędzie się v. niedzielę 5 maja o godzinie 
po południu. · Ka Kleinso.rge. · 

!' Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
si. szanownym członkom, iż miesięczne zebranie odbę-

1 się ~ niedzielę dnia. ó maja. o godz. 3 po połUdniu. :d, edee?te. Z&rzf\dU hę.dzie zaraz po sumie i kazaniu pol- J , t . m1syJnem na sali P• Unterschemanna. 0 jak najli• ł. 
~Sii Jszy tHfaiał w posiod~eniu prosi Z ar z ą, Cl. 

~~1 wctw?dR6żańcowe Polek w Wattenscheid.1 
• . . m~ ztelę dnia. 6 maja po poł. o gollz. wpół do a f 

od dz_ie .s1~ sr.gromadzenie. Ponieważ s~ ważne sprawy do I 
~ ~ Witima, prztto o jak najliczniejszy udział uprasza 

P r z e ł o ż o n a. I 
~-___;:__, __ _ 

Antoniego w Laar. I 
~Y W niedt\Plę 5_ maja odbędzie si~ nadzwyczajne ł 
t1i ~e. zebra urn o godz 4 po południ n. U pras~a się , ! 
p „ stk1c~ c~łonków bez wyj~tku, deby sie licznie zebrali ł 

J:l~i;Y.;dil1e pod obrady sprawa o rocznicy naszej i o 1 
)Wq>J wycieczce, któr!ł chcel'.l'.ly zrobić parowcem do· p. ł 
f>~ priez .wod~. Prócz tego a~ inne sprawy do zsła- f 
m~i O hczoy udział w zebraniu uprasza się. - Go- ~ 

1 nu e widziani. z a r z I\ d. ~ 

Towarzystwo św. Marcina w Derne. _ 
Vv niedzlelę dnia 5 ma.ja po pohldniu o godz. wpół 

do 4 otlbędzie się półroczne \Walne zebranie. -
Członkowie zarządu i rewizorowie kasy winni się pół g<>
dziny prędzej stawie. - Liczny udział szanownych człon-
ków ;est po2ftdany. . Z s r z I\ d. 

Tow. św. Floryana w Gelsenkirchen 
donosi swym członkom i Rodakom zamieszkałym w Gel
senkirchen i okolicy, iż dnia 12 maja o godz. 4 po połu
dniu odbędzie swą. wiosenną zabawę. Będzie kon
cert, teatt i taniec na sali pana Eckermanna, przy ulicy 
Otiiienstr. 21, przy bochumskiej ulicy, na któr~ się ozłou-
ków i Rodaków mile zaprasza Z ar z~ d. 

:Miesięczne zebranie będzie przed zabawił· 

Towarzystwo św. Wojciecha w Misbu1•gu 
donosi Rwym członkom oraz wszystkim Rodakom mie~ 
szkDjł\cym w Misburgu i o'kolioy, iż dnia n maja obcbo„ 
dzimy r: rocznicy istnienia na sali p. Oppenborna. 
Odegrany będzie teatr amutoraki pt. „Posag w kominie", 
komedya. w II. aktach. Po teatrze taniec. W p:l bliżu 
istiliej11ce •rowarzystwa pol:!kie, które nas w tym dniu SW'\ 

obecności~ zaszczycić racz", prosimy przybyć bez chor4-
gwi. Osobnych zaprosi;eń nie wysyłamy. '\V" dZyscy 
członkowie tak naszego jak i innych tow. powinni się eta.
wiń w oznakach tow., w przeciwnym razie b~d~ uważani. 
za.nieczłonków. Z a T z fl d. 

Tow. św .. Idziego w Giinnigfeld 
dono"'i swym członkom, jż w niedzielę dnia 5 maja o go
d zto ie 1 po południu odb~dzie się '"tałne zebranie. 
na którem będiii 3 członkowie zarzfłdu obierani, którzy dla 
nieporozumienia. cz~onków swój urz14id składają., Obieraul 
będ4 przewodoiczlłicy, sekretarz i kasyer. Uprasza si~ sa
tem o jak najliozniejilzy udział członków i gości, którzy na 
członków chcf\ si~ dać zapisać. Z ar z Ili d. 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" w Herne 
odb~dzie w niedziele dnia 5 maja o godz. a po południu 
na sali posiedzeń ewe zwyczajne zebranie. O ,jak n&Jll-
czniejszy udział prosi Wy d z i a. ł. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi wszystkim członkom, iż w niedzielę dnia. 5 maja o 
godz. 4 po południu odbędzie się kwartalne zebranie u po 
Nussbauma, przy ul. Bahnhofstr. O liczny udział w ze
brania upra.s11a sio. - Goście mile widziani. 

Takss.m.o dnia 6 maja bierze towarzystwo udział w 
uroczystości poświęcenia chor~gwi w Disteln. Członkowie 
winni się eta.wić w czapkach i oznakach o godz. 1 na Bali 
posiedzeń, gdyż. o godz. 1frt -po 1 wyjełdżamy z Herae 
koleJlł elektryczn„. O punktualne stawienie sio prosi 

Zarz~d. 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława Biak. 
w Essen 

donosi swym członkom, ił w niedzielę dnia 5 maja obcho
dzimy uroczystość naszego Patrona. Rano o godz. 7 ht
dzie Msza św. na inteacyo rozwoju naszego towarzystwa.. 
Na tejte Mary św. przystępuj\ członkowie wspólnie do, 
Komunii św., gdzie ta.kie bedzie .asystować cho~giew to.-. 
warzystwa, a członkowie zechcą si~ z oznakami sta.wl4 o 
godz. 1/ 27 Tano, przy lokalu posied.zefi u p. Mollera, ullea 
Sehutzenba.hnstr. nr. 58, z kE\d się udamy do kościoła. Iw. 
Gertrudy. - Po pułudniu o godz. as14. odbędzie a~ nabo
żeństwo polskie, aa którem jeden z Czcigodnych ksf P1' 
prot>. z polski wygłosi polskie kazanie. - Po nab6~
stwie odbędzie się uroczy~te zebranie na sali posiede6, Da 
które przybę~ polscy księża, ora."'6 miejscowy probosoz a 
na.sz honorowy prezes ks. Bornewa~ser od kościoła iw„ 
Gertrudy. Program zebrania będzie bardzo uromnaloony. 
O liczny udział we M3ZY św. jako i też w zebraniu upra-
sza. w imieniu za.rz~du R. Królak, przewodn. 

Rodacy z parafii Koimińskiej ! 
Ab.y pokazać, ze jeszcze wiara przodków naszych w 

nas nie zgasła. i narodQWY duch z nas nie uleciał, że jak 
z dzieciństwa tak i teraz jeszcze, choć tu na obczyłnie 
daleko od ojczystej ziemi, za.wsze iej wiernymi synand 
byliśmy i nadal być pragniemy, zwołujemy drugie zebra
nie na 5 maja o godz. 1/24 po południu w Bochum na 
sali pana. Ba.lkenchola naprzeciw klas~toru, w celu spra
wienia ehorj\gwi dle. nas"?iego kościoła parafialn6l0. Na 
zebraniu będS; ważne sprawy omawiane, dla tego teł 
o. liczny udział prosi komitet. 

Fr. Janicki. Ja.n Maciejewski. Jan KaeimMek. 

Komitet wycieczek latow. w Bochum. 
W niedzielę dnia 5 maja zaraz po polakiem nabo.łei

stwie b~dzie posiedzenie w lokalu p. Scbemanna przy kla
sztorze. Liczny udział członków 1 Rodaków interes~
cych się sprawi\ wycieczek latowyoh p3Żł\dany. 

Wydział. 

Pielgrzymka do Neviges 
z Bismark, Schalke, Zach. Braubsuerschaft -

i' okoliey 
odbędzie etę w pierwsze Śwjęto Zielonych Swifłitek. O-· 
sobny pociitg bedzie odchodzić z Bismark czyli Schalke
Nord, gdzie zeszłego roku. Oza.s odja.ziu b~dzie później 
ogłoszony, zatem prosimy wszystkich m ·lfcych zamiar 
brać udział w pielgrzymce, aby się zgłoslli po karty pro
wizoryczne czem predzej, abyśmy mogli mieć pewnośó ile 
biletów dać przysłać. Karty są, do na.bycia 11 następuj..
cych członków: W Bismark: L. Skrzypek Elisbstr. 9, W. 
Kic!a Mariemtr. 57, M; G ,i rynia Ha.verkn.mp-Kolonie 131 
A. Grześkowiak Hermannstr. W Scha.lke: Kandzia III„ 
Sophienaust., J . Niemierza Fflldstr. 2, J. O~zkowski ulica 
Weststr., N. Leogowski Hesslerstr. Colonie nr. 29. W 
Zachodniem Brauba.uerschaft: A. Olozak, Bismarstr. 116., 

L e o n S kr z y pe k. 

~~~~ I panu Mic~!?!!.!.~~?alskiemu 
I pann.ie Joannie Burgert · 
~ za~słamy w d'Zfoń Ślubu (dnia 6 maja.) ja.'k 
~ naJserdecznie,jsze życzenia. Młoda para. niech 
m żyje, niech żyje, niech tyje, aż ai~ z ~~rohnhau* san do Lip~ka odbije 1 
~ Tow. ś,v. Antoniego z Frohnhausen. 

~D~*D~~~~m~~ 
!liR~flraH ~ 
ft!! Szanownemu członkowi 
Il Franciszkowi Cieślewiczowi 
!{! 

ł 11 
i 

'i jego godnej narzeczonej 

p. Katarzynie Solarczyk 
zasyła.my w dniu Ślubu duia 4 bm .. ie.k naj
serdec..iniPiaze życzenia zdrowia, szczęścia i bło
gosła.wień~twa. . św. i jak najdłużm·go pożycia 
małżenskieg.o. Młoda. pA.ra niech żyje ! 

ł 
i~ 
18 

'fow. św. 'Jaua Ewaog. \V Witten. 



Najwiekszy wybór i najlepszą nsłnge 
znajdzie kaMy u 

ow kie o 
• 
1 Eerne . 

Najlepsze i najrzetelniejsze wykonanie ubrań dla w Derne, \\'esti. . , . . 
męzczyzn na zamow1eme. Bahnhofstr. 107 . . 

Parcelować będ~: 
l. W poniedziałek dnia 13 maja o godz. 9 przed poładniem 

JlOCZ,wszy w JIJjanowie pod Wilatowem na mym folwarku nr 17 
I 28 około 806 JLórg bardzo dobrej 1iemi z zasiewami włflcznie .ziemi 
11 reszty mfgo folwarku Szydłowa. Budynki wielkie wystarcza.~ce na 
160 mórg. - w srod~ ló maja od godz •. 9 pocz. w Jastrz~ho• 
wie pod Trzemesznem na miejscu folwark pana Fr. Schmidta, około 
'200 mórg dobrej ziemi, ł\ki, torfiarnia i cegielnia. Mog„ b~ e urs~dzo
ne przez podział 11.a 4 podwórza z budynbmi. - w· sobotę dnia 18 
•aja od godz. 9 pocz. na miejscu w Jłliąiy pod Damasławkiem po
wiat W„growiecki, gospodai atwo p. Borowiaka z budynkami, żywym i 
martwym inwentarzem, z zasiewsmi, około 75 mórg. bardzo dobra rola 
• 1'Jrami - .ł. W 8rodo dnia .22 maja od godz. 9 poci. na miejscu 
'W Parlink u nr- 1 pod Mogilnem gospodarstwo p. OkoilslrlPgo, okoJo 

_ BO mórg bardzo dobrej Jiemi z ł~ami, wielkie budynki masywne -
6. W aoboto 26_ maja od godz. 9 pooz,wszy na miejscu w Pal~
łllda dola"m p. Mogilnem, reszto folwarku Palędzia dolnego, około 
aoo mórg dobrej ziemi z ~kami, zasiewami i budynkami, oprócz tego 
takie w Pal~dziu dclnem na miejscu gospodarstwo Przyma-Budy nr. 1 
pod Mogilnem, około 80 mórg roli z ł ,kami, iywym i martwym inwen
tarzem, z zasiewami. - 6. W oberzy w Drt wnie pod Gą,sa wą, w 
hod~ dnia 29 maja od godz. 9 pocz„wszy, _ około 65 mórg z ł'kami 
ł Dtłewami. Jeieli kupuj,cy nifmiałby mieukania swego, wtenciaa 
aostanie mieszkanie na grancie głównym w Drawnie na 3 lata, a bu
t11nki gospodarcze na rok do użytku. 

Kddą, posiadłość sprzedam podług łyczerua kupuj„aych- w całoiei 
lub pareelaeh kaidej wielkosci, Rdlektanci mogąi sobie posiadłość ka
id.ego oneu obejrzeó i zemną, i vrzed terminem kontrakta zawierać. Wa
nnld kupna stawiam jak wiadomo bardzo dogodne. 

Fabryka towarów 
kożuchowycb. 

J. Stark, jun •. w Mogilnie. 

S. Halle, Juliusza Offszanki, nast. 
ul. Buddenbergstr IO. Boebu111, ul. Buddenbergstr. 10. 

poleca po najtsnszych cenach 
. o o o kapelusze filcowe i słomiane o o o 

dla mężczyzn i chłopców . 

Para~ole od deszczu i słońca we wielk. wyborze. 
Dla towarzystw 

dostarczam ezapk:, odznaki, eherąawie, czapki do 
ehorą.1wł, szerpy, po nad11V1 yczaj tanich oenach. 

Wielki wybór oznaków dla towar~stw 
zawsze w zapasie. 

Skład artykułów spożywczych 
. (Consum - Anstalt) 

S. Windmiiller 
w EERNE, Sah.Dhofatr. Dr. 28, 

poleca: 
~ko pszenn4 funt 11 fen . I Ryż po 14, 16 i 18 fen. 
~ najlepaza funt 16 fen. , M~zka 14 fen. 
t,,'ukier w kostkach funt ao fen. , I Czernidło na buty wlellde pud&łlu 
Cukier miałki funt 29 fen. 4 do 6 fen, 
Petroleum litr 17 fen, Pomada do czyszczenia pudełko 7 f 
9l'ełdzłe tuzin 54 fen. Smarowidło do czyszczenia 3 pu· 
Slust. słonina po 66 i 63 fen. I szki 20 fen. 
Chuda &łonina po 63 i 68 fen, I 
Kiełbaaa (Mettwuret) 70 i 80 fen. j Mydło os~dnoiolowe 18, 20, 26 t 
SlfwJd po 16, 18, 20 fen. 1 Mydło ziarniste 14 fen. 
&ue mydło funt po l6 fen. Pl'08Zek mydlany 8 paczek 60 fęn 
Grooh po 12 i 14 fen funt. Lohna wyskok mydlany 4r paedt 
Bóo po 10~ 12 f 15 feo. 60 fen. 
&czewiea po 13. 16 i 20 fen. Krlłłki jabłkowe · 28 1 88 fen. 

Odbiorcom zamiejeeowym zwraMm przy zal.tupnie towarów prsy
naimDie.i za 10 marek, na koszta podróły 80 fen. 

Bank ludowy 
E ing. Gen. mit unb. Haft~·ft. 

~w Raciborzu - (Ratibor 0/Sehl.) ~ 
przyjmuje wszelkie kapitały i oszczędności poczfłwezy od J marki a 
płaci od nich 3 1/a 0/ 9 aa miesięcznem, a 4 8/ 0 za ówierćroo.znem wypo
wiedielliem od dnia złożenia pieni~dzy. - Adres: 

Bank ludowy E. G. m. u. H. 
wr Ba~łbor„u (Retłbor 0/!,3,~), ul. Panieńska ta, (.Jun~ernstr· 13). 

I •"""*'Je atea aa· ac Ogłoszenie o zupełnej wyprzedazy. a W;adomo, ił przed świętami wlelkanocnemi zakup;!em od pewnego kttp<'& w llleni;~clt 

ał 1 to b•rdz• ~~!~t~b!~~.J~~ .... ~!!~~!~.~w L„:~~OPCÓW 
~ p o haj .e cz n i e n i s k i e h e en a e łt ••• 
- i to najpóźniej J,J Zielonych Świt\t.ek. 

• 

Nieohte kaidy jeszcze przed Zielonemi Swiąitkami się pr. zekona, czy czeg.J nie f..(ł· 
trzebuje i zaraz się uda do 

- W. Ba~:fstr~~~~!!':~!!hfi~~ (1 8. 
~ Jlto z tej tanie.i sposobnosci nie slrnrzysta Hm sobie zaszkodzi. 
~ Tuwa.r ten musi być do Swi~tek sprzedany, bo nie chcę go ołuiej w sldad~ie t l"X"-a mt~. Jeot jeszoie na i40"o do 1500 sztuk. . 

-------------Polską kapelę 
polecam Rodakom i Towarzyatwom 
polskim, do wykonywania muzyki 
podczas zaba.w, wesół, wycieczek 
ltd. i t.o smyszkowĄ i na. instru
menta.ch dęt.ych. Do3tarczam mu
zykę ~wyczaj o" i polski\ muzyk~ 
wiE"jSkfł, Ila .życzenie także na du
dach. Dostarczam od a .do 20 mu
zy kantów. Proszę o rychłe z&
mówienia i podanie dokładnego a· 
dresu. Ceny umiarkowane. 

Antoni Swiąteeki 
w Baukau, ul. Ostatr. nr. 22 

pod Herne. 

0000000000000000000 

Vhlopak, 
który ma cbę6 wyuczyć sio pie• 
karstwa, moie sio zaraz lub 
później igłos!ć do mistrza piekar
slii~go 

Tomasza Bzyla. 
DORTMUND, ul. Alterastr. nr. 8 

00000000000000000000 

A Najkorzystniejsze źr6 · 
dło za.kupna na koła 
w Niemczf'cb 

n. L0h1neyer, Poznań. 
Katalogi gratis. Ewent!. n11- od
płat('. Sprężystych k c·legów epor
towych poszukujo we wezyetkich 
miełscowościach jako zastępców . 
l< OO świadectw. Mod. 1.901 ttJr. 105. 

Baczność! 
Szan. Towarzystwom polskim 

pcleMm się do wykonywania 

znuzyki 
na rocznice: pnchoay, aabawy ltd 
Za.razem oznajmiem, iż kapela moja
składa. się z aamych Polaków do
brze wyćwiczonych podług nut. 

Z szacunkiem 

Maksymilian Ławicki 
Beeldinahausen - Brueh, 

prz~ ul. Marienstr. nr. 851. 

Baeznośe! 
Rodakom na obczyźnie · oznaj

miam, iż pnyjmaję ~am6wienia na 
oryginalne prawdziwe Singer a 

~aszyny do szycia, 
da.makie 1 rzemieśliiicze wszelkiego 
rodzaju. Stare przyjmujo w za
mianę. 

Bezpłatna nauka szycia. 
Doa;odoe warunki spłaty. 

o Za gotśwkę rabat. o 
Wacław Funtowicz, 

Essen, Engelbertstr. 14. 
Bac z u o lć l Kto potrzebuje 

maszynę do szycia, niech ml do
niesi6 na ke.rcie pecztowej, a prry
będo do niego. 

Dostarczam takie st9ple rt
czne, kieszonkowe i do za.wieszania 
w ła:6euszki do zegarka, oraz me
bi e wszelk.iego rodzaju. 

0000000000000000 
Ważne dla Polakó1 

obczyźnie! 
26 tanłeh kart „ 

wyeh za 50 fen , a ~5 11 

z przesyłk4 franko. Na tyl 
tach •majduj" sio obrazki 
polskich i zasłużonych m 
Kopernik a, KoeciuYki, Siłl 
cza itp., widoki z Tatr, 1~ 
polsk ie wojsko itd. 
zek jest inny. Dla eprudl 
z drugiej rtki rabar. N 
przeeyła6 znaczki p<>cz~e 
pod a.dresem: J. Chetil 
ski, Gnese:i. 

Aby uprzątnąć, sprzedajemy_ wszystkie towarf 1.-.kel.ct' 
we, pościel, pierze, koufeke7ę dla mężezyz• 
I niewiast, ubrania do roboty i dla cbłopc6w, po znaeznfl 
2niżonej cenie. Pomimo tanich cen otrzyma każcly kupujący za go 
tóvrkę od IO marek począwszy i więcej, sprzęt domowy '' 
darmo. 

B1·acia- Gebriider • LOwenstein 
:Bochum, Obere Marktstr. 18. 
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Wychodm na wtorek, czwartek 1 sobotę I dodatkiem 
religijnym p. t.: ~Nauka Katolicka.", z dwutygod.al
idem spółemmym p. t.: ,.Głos górników i hutników", 
orAI pisemkiem llt~-rackiem p. t.: ~Zwierciadło". Przed
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
ISO fen., a .r: .1Jdn0Meniem do dorn.u 1 mr. 74 fen. „Wia
!'111 Polaki" mapbmny jeat w cenniku pocztowym pod 

nr. 138~ na atro:oie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaci się za miejsce rzfłdka drobnego druku 
15 fen., a za ogłoszenia zamieszczone prztd inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i l{sięgarni należy opłacić i podsc_\ w nich dokładny 
adres piBZf\Cego. Rękoplsów się cie zwraca. Na11Wisk 
korespondentów bez ich upoważnienia. nie Wj·kazuje się. 

Bool\v.m., -w-torek 14 maja 1901. Rok 11. 
__ I~0da.k·;~ya, Drukarnia i Księgami& :mhłjduje się przy :Maltheserstra.sse 17 a na dole. -- Ad::es: Wiarus Polski, Bochum. --

Rodzice polscy I Uczcie dzieci swe i panii, tak uroczystośC tę opisuje w „Dzienniku brania jako nieprawne. - Coraz lepiej r Natu-
. I k · (, Poznańskim." ralnie, że towarzystwo wyśle ponowne zażalenie 

a@wić. czytać i pisać po po 8 u! Nte Już przy końcu kwietnia poczyna dziatwa z powodu wczorajszego rozwiązania. 
sit Polakieme kto potomstwu swemu przygótowywać się do uroczystości z całem Z Królewea donoszą, że w rowie mię-
memezyć się pozwoli! namaszczeriem. Z szaf dobywają rodzice świą- : dzy wałami znaleziono 70-letnią pannę Leyde · I teczne stroje swoich synów i córek. Nie jedna J z uciętą głową .. Lf.':yde, będąc właścicielką do-

p ł h k /' I matka udaje się do spiżarm i tam wybiera nie- f mu, padła, j.'.lk się zdaje, ofiarą rabunku. Sekcya 
omys y a atystow ł co wiktuałów, aby złożyć je w darze kierowni- lekarska wykazała, że ją najprzód uduszono, 

ające na celu co rychlejsze zgermanizo· 1· k~m zabawy,. celem urządzenia wspólnego dzie- ł a później p;zepiłowano jej s~yję. . . 
'anie Polaków, stają sję coraz śmieszniejsze. c1ęcego b~nlnetu. . . . . ł . ~o~·u1~. ".Gazeta To;un~a~'. pisze: „NaJ · 
ito niedawno „Alldeutsche Blatter" wezwały " . Jakoz ~ przed~z1~n p1~rw~zeg.o maJa del~-1 w1ę.ceJ"mem~ecki ~ gazet. memie~k1ch „Der Ge
'iemców prawowiernych, aby, mszcząc się na i gaci ~?rastaJącego swiata i w10ski poczynaJą ~e~h?e napisał. k!lka. dm temu,. ze nauk~ ~hrze
olak.ach za „polonizowanie" nazw miast nie· ~ chod;Z1c ~?d ~om~ do domu.' ~rosząc o te po- l scia~'3ka. spr~ec1wia s~ę d:1~how1. gn-manskiemu. 
tieckich, jak Lipsk, Wrocław i t. p., niem- I dark1. Nigdzie. me spo~ykaJą się z .odmową.. . l Pomewaz N1~mn)'. naJlep.ieJ znaJ.ą ducha sw~go 
~yli na adresach niezniemczone dotąd nazwy ! Nadcbodz1 w kon.cu u~ragmony ~zien. ł n~ro?u, prze„o me ~ęd~1emy . s~ę sprzeczali .z 
iast i ~si .w polskich . dzielnic~ch i prosiły ~ Na~ka .w s~kole zos:ame zawieszoną. Dz1~t.:va t m~mieck~ gazet.ą. Jezeh przeciez, ~u~h ~~rman~ 
ężów memieckich. znaJących Język polski, 1 moze s11~ więc oddac z całą duszĄ swemu sw1ę- ~ ski pr~ecnvny J~St n~u~e cbrus~a.n~kieJ, toc 
•by im dostarczyli spisu odpowiednio do i tu, noszącem~ bar~zo charakter~styczną na.zwę ! te~ w1ę.k~ze byc ~us: Jego przec1wienstwo WO• 

llskiej treści zniemczonych nazw polskich ~ „ wprcwadzema w10sny do wsi". Po dunsku l bee Kosmoła katohckiego. 
iiej~cowości. I brzmi ona : "R~de som~er i Bt'. . . ł I ,ta~ też _jes~. w istocie. W i:lzystkie narod~ 

Znalazł się już taki hakatystyczny mędrzec . Z wszyst~1ch domow wyb.ie.ga~ą chłopcy i i ge~mansk.ie, tJ. N1em~y,. Holendrzy, ~nglos~s1 
·Poznaniu, który przesłał „Pos. Tageblattowi" dziew~z~ta, .spiesz~c na pl~c WleJSki. Wsz~st~o ł \mieszk~ncy w Ang~u i Ai;neryce połnocneJ)? 
tłą porcyę odnośnych propozycyj, radząc to ods~iętme. odz1~ne, . dziewczęta. przYrmaJą , Szwed~1'. Norwe~o~ie, ~unczyc~~ po?dpadali 
~zezwać nasze Winiary na ·weinberge lub do sukienek i w~o~ow pierwsze k~i.aty wiosny, o~ Kos~10ła ~~tolic~ego 1 ~o dz1s dma są po 
eubamberg, dalej Urbanowo - Urbanshausen, chło~c~ przystr~J~Jf\ kapelusze w roznokoloro~~ w1ększeJ c~ęsci .Protesta°:tam1. 
}życe - Schwalbach Górczyn _ Bergen wstązk1. Na IDieJSCU zebrana przygrywa JUZ To tez kazde zwycięstwo tych narodów 
~biec - Eichdorf Starołęka _ Altwiese' muzyka i gdy nareszcie wszyscy są w komple· jest nieszczęściem dla Kościoła katolickiego. 
a.taje - Freidorf ' Kobylepole -- Stuttgart cie, wesoły orszak rusza w pola lub ku gajowi, Nawet Ameryka nie stanowi pod tym wzglę· 
bo Stutfelde, Zaw~dy - Dammthal Sródka _ . jeśli znajduje się w pobliżu. dem wyją~ku, jak dpwoJzi następująca wiado-
ittelstadt, Mittau, Główna _ 'Grossdorf. Tu dopiero zaczynają się śpiewy, tańce, mość z Rzymu: 
auptdorf, Radojewo - Freudenau Lubań~ zabawy pod okiem rodziców, którzy z uciechą i Międz;y Watykanem a Stanami Zjednoczo· 
tebenau, Wiórek - Spahnchen T~rnowo _ w sercu patrzą na dziatwę i zarazem przypo· ł nemi Ameryki Północnej wybuchnie prawdopo· 
;hledorf, Pamiątkowo - Malau,' Rokietnica_ mi~~ją. sobie chwil.e :własne~o dziecinstwa,, tu· 1' dob~i~ zatarg, ponieważ. ~~erykanie chcą ~a
:rkenhain, Krzyżkowo - Kreuzdorf. Sroda _ I dziez i to samo sw1ęto w10senne, w ktorem . grabie klasztorom na Fihpmach obszerne ich 
ittelstadt i t. d. ' I brali także udział, będąc dziećmi. majątki. Amerykanski kardynał Gibbona i legat 

'Szkoda, że „znawca" językowy „Pos. Ta. . Potem młodociane towarzystwo mianuje papieski Chapelle z Filipin, zostali powołani 
}hl." nie pomyślał także 0 odpowiedniem większością głosów "króla wiosny," ten dobie- do Rzymu na naradę w tej sprawie'~. 
> sensu zniemczeniu takich n. P· polskich ra ~obie ?o. boku ""królową" .. K?ronę zastępują * z Wiei. Ks„ Pozna.:óskiego~ 
~ · · · · · k D · D · · oboJgu wience z polnych kwiatow. „ . . • • • 
zw. mieJscowosCI, Ja~: op1ewo, opiewiec, Pod ich przewodnictwem ciągną się zaba- Zkąd hakaty~~I ezerp1ą p1en1ądze 
ubin, Gać, Babiegacie, Duaina, Dópsk, Du- wy aż do wieczora. Pod wieczór zaczyna się ~~ .antypol~ką ag~tl:'e~ę ! Spra.wę. tę wy
~ko, Jutrosin i t. P· Niemcy są przecież uczta. A gdy wejdzie księżyc na niebo i umil- Jasma następuJące demes1eme gazet memieckich: 
tstrzami w wynajdowaniu nazw niemieckich kną śpiewy ptaków, drużyna witająca wiosnę, ,„Dla. grupy Tow. hakatyst6v; w Czarn. 
ł.l. polskich nazw miejscowości, jak tego do- wstaje do powrotu. kowie przeznaczył ~aczelny prezes p. dr. ~itt~r 
odem obrzydliwe „kulturne" przechrzczenie Swięto wiosny podtrzymuje miłość do przy- 1 su~~encyę w k~.oc1~ 2~0 .mar~k na za~upieme 
.iędzyrzecza - które oznacza MiędzJirzecze, rody,· kto zaś kocha przyrodP., ten nie może I ks1ąze~ do tamteJszeJ bibhotek1 lu.doweJ, urzą-
i"b'li miejscowość między dwiema rzekami - " 1 d T N b db 
L - Meseritz. być człowiekiem złym. W jego zercu nie uwi· f zoneJ przez , ow. a .. ze ramu, o ytem 

P ja tak łatwo gniazda węże nienawiści i zazdro-11 2 b. m.. uchwalono kupie 100 egzemplarzy 
rzy tej sposo~no~ci .musimy, ?'?atento ł ś~i. broszury pozasłużbowego pułkownika Miillera 

anym~' patryotom memieckim zwrocie uwagę " . . . pod tyt. : Will DeutEchland die Ostmal·ken 
L zhańbienie jakiego się komisya kolonizacyjna I z tego tez powodu obchodzeme maJOWego b h t d . ht ?" . d . r. . . ~ 
>puściła w~bec Bismarcka, nazywając Swi- j święta dziatwy, stanowi czynnik prawdziwie c:ło:~ó!~.o er me · 1 roz zie ie Je pom1ęazy 
ary - BismareUsau. , wychowawczy. B . . d . l . roszura t~ Jeot Je . nem, z naJzacieklejszych 

. ~ermanizatorzy polskich nazw miejsco- ZrA l ,_ pism podburza.1ących Niemcow przeciwko Pola· 
:>sc.1 z „Alldeutsche Blatter" i "Pos. Tagebl." .1&61Dieł PO llaie~ , koi;n. I n~ takie cele . płyną pieniądze .z kasy 
daJą, żeby tłomaczenie odpowiadało zna· ® z PrtUI Za.eh.., Warmll 1 lłlar&u~. i panstwoweJ, do któreJ porówno Niemcy jak 
em~. No, nie należy ich tłomaczenia kryty· . ! i Polacy płacić muszą podatki' ' 
~~c, boć oni powinni się na tem znać :aaj- . . ~hełm~o. Dyrektorem gimnaz!um cht: ł. I ~eszno. Zaciekłość niektórych niemieckich 
?IeJ. romskiego mianowano dyrektora progimnazyum I katolików, zarażonych bakatyzmero, do wszyst. 

w Kalk na~ Renem, p. dr. ~aulu5a. kiego co polskie, przechodzi wszelkie granice. 
Ma1owe święto dziatW';r· B!>zw1ą~an.e .zebranie: „Gazeta Gdań, Otóż mamy w naszej parafii, która liczy prawie 

~ J ska" pi~~:: V\ czoraJsze ze bram~ Towarzystw.a poł .rwę · Pola~ó~, co dwa tygodnie polskie ka· 
Powszechnie wiadomo, że większość lu- „Jedn~sc. zostało przez dozoruJącego u~zędm- zame: P.rz.e~ i po kaz~aiu śpiewane bywają 

1
W sfery urni~rkowanej witała dorocznem świę· ~a pohcyJnego p. :M~uracłia z~o~~ rozwiązane pol~kie pie~m. J?<~tąd mkomu nie przyszło na 
:n ~o~rót w10sny .. W wi.elu ~iemiach ślady i te przy samym ~oncu dla pie?m „S~rde~zna . my~l przeClw odspiewywaniu pieśni nabożnych 
c~ ~~u\~ zatarły ~i~, w wiel°: ~ednak dotrwa- Matko"!!.! - Ciekawa r~ecz I to, ze kiedy ł w Języku polskim wystąpić, aż wreszcie teraz 
1 Jesh ~ue c~łk~w.icie, to częsci?wo. D.o kra- ł :przewodmczący p. P~kormewski .na .zapytanie J znala:d się katolicki nauczyciel Niemiec J., 
w, gdz~e naJl~pieJ docho~ały su~, nalezy Da- I Jednego z członków, Jaka odpowie:iz nadeszła. " którego pieśń polska razi. Otóż poobchodził 
i, gdzie z biegiem .czasu świętu temu nada- 1 od pr~zydent~ pol~cyi na zażalenie ~ysłane w '· coś ~O niemiecko· katolickich domów, aby się 

charak.ter ~ed~&ogi~~n~· w!chowawcz.Y· W ł spr~wie ro:związ~ma wal~eg.o ze brama w sty- ł podpisano na pismo, wystósowaćsię mające do 
postaci, w JakieJ dzis się Je obchodzi łączy 

1

. czmu, chciał dac odpowiedz. powstał pan Prześwietnego Konsy~torza z prośbą ab za· 
0 n:łode. di~sze z .m~t~ą prz.Y~odą, wkła~a w , l\~aurach i oświadczył,, iż p.rze~od~iczące?I~ kazał śpiewania polsBich pieśni n'aboż~ych· 
lysły dziecięce miłosc do meJ, wszczepia w me wolno na to pyta.me odpow1adac, bo JUZ Mamy nadzieję że zakusy te spełzną na. n·„ 
~ kr~w poezyi, która jest dla pięknego, dziel- ł raz sprawa była objaśnioną. Przewodniczący , czern; my zaś' poznaliśmy przynajmniej lud 

1 
i 

go zycia nieodzowną. , I mimo to odpowied,iał na pytanie i to, że pre- J podobnych których należałoby na ;ęt 
0 

z. 
Pan W. B:igiel, odbywający podróż po ~ zydent policyi uznał rozwiązanie walnego ze„ \ mianem... ~łaściwem. p„ n wac 
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Włoszaktnviee. Przesadzony był dotąd ciech Zając mia.ł ciekavry spór o pisownię s've-
nauczyciel nie~iec·katolik, zaciekły propagator go nazwiska. Po różnych urzędach, a szcze· 
germanizmu, który nawet kolegóv·:r denuncyował. gólniej na policyi, nie pozwolono się temu pa
Otóż ten sławny pedagog żonaty dopuścił się nu podpisywać: "Zając", uważają to „za fał
czynów nifmoraluJch z d.dećmi szkolnemi. szowanie nazwiska". Sąd tymczasem po zbada
Został zasuspendowany a, niestety, kiedy żan- niu sprawy, na mocy dokumentów, rodnych 
darrni przJbyli po ptaszka, już był się ulotnił, listów itd. zawyrokował, że prawdziwem na· 
i podobno ma być w Szwajcaryi. zwiskiem w tym razie jest: Zając (a nie Zajonc, 

Bydgoszcz. Socyaliści bydgoscy chcieli Zajonz lub Sajonz.) Odtąd też nie tylko pan 
w niedzielę odbyć wyc .eczkę koleją do Opla- Wojciech Zając, :u.le także i jego brat Jan, 
wiec. Na dworcu oświadczono im jednak, że podskarbi banku ludowego w Katowicach, i 
dla nich nie ma biletów. Policya, dowiedziawrny cała rodzina i nadal nazwisko swoje we wła
się o projektowanej wycieczce. doniosła hmdra· ściwy sposób, tj. po polsku będą podpisywać: 
towi, który postarał się o to, że socyalistom Zając. 
biletów nie sprzeda.no. Bri~cia ! Brońmy naszych nazwisk, bo te 

Smie1•ć na weselu. Córka rolnika Sei- przedewszystkiem są narażone na niemczenie. 
ferta z Garbów pod Srodą, 21-letniD dziew- Kto się przed niemczeniem nazwiska nie broni, 
czyna, podczas ta1i.ca na weselu w Chwa.łkowie może w razie procesu o spachk, w razie spra
dostała krwotoku i w kilku minutach skonała. wy na są1izie mieć wiele trudn0ści i strat, je-

Gosiy1ł. „Oręd." piszą: Zapowiedziany żeli nazwisko nie będzie wszędzie jednakowo 
na 5 maja u nas wiec został policyjnie z pole- i poprawnie pisane. Niechże nikt nie mówi, iż 
cenia wyższej · władzy zakazany, okoliczni zaś to „wszystko jedno", bo tak nie jest, a zda
księża proboszczowie dostali urzędowe uwiado- rzyło się, że ktoś spadku nie otrzymał, ponie· 
mienie od p. lantrata, aby z ambon ludziom waż pisywał inaczej, aniżeli ten; który spadek 
ogłosili, że wieGa w Gostyniu nie będzie. pozostawH. Sąd był tego zdania, że to inny 

Dzi~ nych rzeczy w naszem mieście napa- człowiek, skoro się inaczej podpisuje. Choćby 
trzyliśmy eię w niedzielę - bo oto cały zastęp jednak .z tej strony nie groziła strata, bądźmy 
żandarmów w liczbie kilkunastu pilnował ... n9 dumni z nazwiska po ojcach i praojcach odzie
czego, tego pewnie nikt nie wie. Mieli nakaz dziczonego. Miejmy to w uszanowaniu, co nam 
wzywać do rc.z~bodzenia się, gdyby przypad ojcowie pozostawili, nie pozwólmy, aby nam 
kowo 6 osób na ulicy r~zmawiało.. Zaglądać nazwiska niemczono, przepowiadajmy albo prze
mieli do loka1i, restauracyj, a telegraficznie pisujmy wszystkie litery urzędnikom, aby na 
zawezwano wyższego urzędnika p'Olicyjnego zwisko dobrze zapisali. 
z Poznania p. Zachera, ale i ten nifr 'podejrza- Kędzierzyn. J. E. ks. kardynał Kopp 
nego tu znaleźć nie zdołał. W strzelnicy, gdzie ofiarował na budowę kościoła. w tutejszej pa
miał się wiec odbyć, pilnowało ·saii:t~aż dwóch rafii 20000 mr. Nowy kościół jest tu bardzo 
żandarmów i jeden policyant, by ~nikogo nie potrzebny, ponieważ stary drewniany budynek 
wpuszczać. Nikt się tam wcale dobijać nie chyli się do ~padku. 

zamyślał. W Koźlu wybuchł w tych dniach pożar 
Puścił ktoś pogłoskę, ze w st&rej stodole.„ u gospodarza Wąsika; spaliła się doszczętnie 

wiec się odbędzie, więc i OY1a stodoła strze·. d ł ..:i ł ł sto o a, 1:1.0 po owy na pe ni ona różnerni za pa. 
żona była przez żandarmów. I tak do późnego ', sami. 
wieczora słuchano, śledzono, podpai!ywano - . Chrościce. W środę po południu przed 
a o godz. 10 żand~rmi raport zdąw.ali, że nic ' godziną 4-tą oddał nas wielebny proboszcz śp. 
"podejrzanego"· nie wykryli. 'lCJ ks. Lipiński, dziekan dekanatu siołkowskiego, 

W mieście spokojniutko było :- nawet po krótkiej chorobie Bogu ducha. Zeszłego ty
często · zdarzającej się kłótm podchmielonych godnia w piątek jeszcze mszą św. odprawił i 
tą razą nie było dychać. · „ 1 spowiedzi słuchał . Zmarły urodził się 11 sier-

Mówią tu, że P· Koniecznemu. na mocy : pnia 1841 r. w Zorach. Niech odpoczywa w 
paragrafu 130 i 131 prawa karnego będzie pokoju. 
wytoczony proces za niedopowiedzoną mowę 
na przeszłym wiecu. Stare Zabrze. Dziwne pokrewieństwo 

utworzyło się w ro C!zinie Gwozdek w Starem 
11 Ze Slą.zka c~yl~ !§ta.rej Polskło riv;~„ Zabrzu. Oto syn jeg·o ożenił się przed · n\eda-

Katowice. Nasz współobywatel p. W oj~ · wnym czasem z wdową Moniką Mańką, która 

Jerzy Jaszczur Baże..nski, 
POWIEŚĆ Z XV WIEKU. 

11"3,\ 

(OiEtg dalszy). 
•,aa 

I znów dalej szło śpiewanie, a po kilku 
wierszach Imię Najwyższego rozlegało 1 się echem 
po obszernym dziedzińcu, wzno:siło się nad 
otoczenie zamku i milkło gdzieś w oddali wśród 
ciemnego boru. 

Starosta siadłszy na kamieniu opodal, mi· 
mowoli powtarzał za niemi: 

- „I dobry Bóg!'' 
Wyszła też i staroRcina, chcąc zwołać na 

wieczorny pacierz domowników, a usłyszawszy 
ostatnie wyrazy pieśni i ona blademi usty 
powtórzyła je także. 

Potem zaś rzekła sama do siebie: 
- VV zywa Boga ta nasza dzieweczka, 

może to On .sam zsyła jej te pieśni... może ją 
od złego uchToni! 

I jak zwykle zakreśliła krzyż w powietrzu. 

XYII. 
Ma 1 bo r~ k. 

Kazimierz Jagiellończyk nie mógł strawić 
klęski pod Chojnfoami, bol8.ła go strata tylu 
ludzi, a jescze więcej niewo~a kilku znako~ 
mi tych dowódzców, pomiędzy którymi znaj· 
dował się, iak wiemy, • .lan Amor Tarnowski, 
na którego rozum i , doświadczenie w boju 
mógł liczyć monarcha niejednokrotnie. 

W oj na zaś trwała bezprzestannie, bo cho
ciaż od Chojnic nie prowadzono jej otwarcie, 
i większe hufce w pole nie wyruszały, przy 
każdej jednak sposobności Krzyżacy napadali 
na królewskie oddziały, szarpali je i rozpra· 
szali. 

Kraj więc nie miał spokoju, siły jego mu
siały być w wiecznej czujności; koszt utrzy· 

mania najemnego wojska, j.ako też i własnych 
chorągwi, był nie mały en dla skarbu ciężarem, 
a ziemie będące pod zaborem krzyżackim, 
jęczały pod ich uciskiem. 

Na każdym więc sejmie poruszał król 
sprawę ziem pomorskich i pruskich, i prze· 
kładał konieczność skończenill z Krzyżakami. 

Na zjeździe w Łęczycy roku 1461 umiał 
tak jakoś przemówić do zebranych panów 
i szlachty, iż uchwalono podatek na wojnę 
i postanowiono zaraz z wiosną roku 1464 
powołać do walki pospolite ruszenie. 

Ogromne też zastępy, doskonale uzbrojo· 
nego i wyćwiczonego rycerstwa naszego, eią
gnęł.o pod Malbork; król spojrzawszy na bez
mierne . swe szyki, rokował sobie piękne 
nadzieje. 

W śród wojaków był też zapał nie mały, 
że jednak Krzyżacy umieli wszędzie trafić, 
i tutaj wcisnęli płatnych przez siebie ludzi, 
którzy ostudzali ten zapał, mówiąc: 

- He! król wiedz:e tyle ludzi na zatra· 
cenie, boć wiadomo, że sama. Najświętsza 
Panna, której wizerunek postawili sobie na 
zewnątrz kościoła, strzeże pilnie krzyżackiego 
grodu; lepiej by było pokój z nim zawrzeć. 

Mowa taka uie małe czyniła wrażenie, 
zwła2zcza na nieświadomych sprawek krzy
żackich, całego ich potajemnego knows.nia 
i kilkakrotnie ud.~wanej chęci wejścia z Kazi
mierzem w układy, które zaraz po ułożeniu 
zrywali. · 

W śród ogólnej zatem chęci do walki, była 
jednak spora garść takich, któraby się była 
z drogi do domów wróciła. Z ochotą byliby 
wydobyte miecze spokojnie zawiesili na ścia
nie, przypatrywali się bujnie wykłoszonemu 
już zbożu, pilnowali gospodarki, a popijając 
piwko w domowem zaciszu, gwarzyli o gdzieś 
tam zdała od nich toczącej się walce. 

miała 22 lat hczącą córkę. Z tą ożenH aięją ŻE 
raz ojciec, stary G.vozdek i przez to stałmse 
zięciem rodzonego syna, a ten zaś jest teśc dal 
swego \11,·łasnego ojca a ojczymem swej .taw, 
cochy. .n~' 

.mu, 
\Vladomoścł ze śwłatrgo 

Berlin. N owych ministrów wprowa!ło~ 
kanclerz hr. Biilow w urzędo? anie na ostatłz. 
posiedzeniu ministerstwa stanu. Ciekawe szl8a1

• 

góły podają dzienniki niemieckie o nowym; 0 

nistrze spraw wewnętrznycb, baronie Hamnp 
steinie. Nie marzył on wcale, że zostanie a 
nistrem. Do ostatniej chwili uchodził za tI~y 
stępcę pana Rheinbabena naczelny prezes B?E~ 
denburgii v. Bethmann·Hollweg, kole~a univ 
sytecki cesarzB.. Nie chciał on jednak zgo?~os 
się na warunki, jakie mu podyktowano. Nacz~ 
przypomniał sobie hr. Biilow kolegę uniwe:orc 
teckiego Hammersteina, który chętnie zaofhmd 
wane mu stanowisko przyjął. N owy mini.Le N 
spraw wewnętrznych ma być lichym m·ó~ . 
a jak ,,Vorwarts" pisze, jest on wielkim e~i 
akcyonistą. Jako prezes rejencyi w Metz ? ~1 
siP. poznać zakazem i rozwięzywt niem zeb Y . 

1. h P · · · · t t ~em po itycznyc . o ustąpiemu z m1ms ers wi 
Breefelda, zasiada w niem jedyny katolik, :. 

· · • · dl' ' · S h" t dt 10ie mster sprawie iwosc1 p. c ons e ; ma 
jednak żonę protestantkę i ·wychowuje dzecz 

1 .. t k. . rzep w re , gu protes anc IeJ. 1\ 
lłlinistI·a ltliquela, który, jak fiię tr 1. k · ·1 .!' • k. h a 1 

po azuJe, straci zau.1.ame u wszyst ic st
1 

nictw politycznych, tak charakteryzują d{ .. 
niki berlińskie: „Był on lisem, którego ( vrnJ 
trość i przebiegłość każdy podziwiać mmlka 
ale któremu_ po prawdzie nikt nie dowier: ~ne 

. bo nikt nie wiedział, co on myśli. Zawo~Jr 
wtedy, gdy w Dajwiększe wkradł się zaufa: Y 
Tak wodził za nos "·vszystkich po kolei, 

0 
wreszcie i na niego przyszła kolej". Gd;.zbu 
Miquel był ustąpił po zamianowaniu kancler; 
hr. Biilowa, byłby ustąpił z honorem. D~r· 

1 niego się naigrawają, że nie zdołał obalić vie 
Bi.i low a, nad czem podobno niezmordowf00

. 

pracował. Stosunek Miquela do cesarza . P1 

od da":n~ ~ył nap:ężony. Od d~ó?h lat ~;~ł 
dobno JU~ me przyJm.ował go u s1~bie ces'~~ch 
Według Jednak przyjętego zwyczaju, przt 
mu cesarz list z okazyi „ustąpienia", w któr~~e 
podnosi jego zasługi około uregulowania I . 0 

k. h fi , 101 s ic nansow. 1 · 
Berlin. W par.lamencie niemieckim p~ m 

. t ł t . t . . l lrO\ Ję ym zosta w rzeciem czy amu wmose r, 
tyczący dy et poselskich i bezpłatnej jazdy go 

zec 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·słu 

To też chętniej tym posłuchom i gadanw 
wierzono, że od klęski pod Chojnicami ą i 
dwukrotnie kuszono się o zdobycie Malbo~ne. 
a mury jego silnie i umiejętnie stawiane k>łni 
żacką ręką, stały niewzruszone. 

Wodzowie nie zważali jednak na tę g1~tr 
ninę, karano nawet rozpuszczających tcl\ż 
li we wieci i z całym zapałem · przystĄpirmi 
do oblężenia. usi 

Ale mimo wielu sił zebranych pod zn1 
mitrri, krzyżacką twierdzą, zdobywanie jej 
bardzo powoli. 

Rycerstwo nasze, oprócz małe go wyjĄ 
miało szczery zapał, drżało chęcią walki, (ł 
wytrv1; ałe i bitne, ale nie miało dość siln~:s 
maszyn oblężniczych, któreby mogły pok~ze 
twardo budowane mury dawnego malborsk1,d . 
zamku. : , z, 

N . . l' , t . 1 . b . ,_ore 
ie une ismy ez u epszoneJ rom, li, 

zaś samopałów nie mogło wytrzymać pocis1'w: 
licznie spro~adzo~ej i używanej przez l{1dz. 
żaków palneJ brom. led 

Mimo więc obecności króla i za] 
dow.ódzc?~' zastę~y. Kazimierza Jagiello~cz 1n 
traciły JUZ nadzieJf~, czy dostaną się · 

f 'w wnętrza orteey. 
Pociski rzucane na mury często odbi, .. 

11 się, nie robiąc żadnej szkody; o podkopi1 ~ 
się pod nie myśleć nawet nie można było.,ę~; 

Prócz tego, Krzyżacy ustawili na mursir 
paszczęki, ziejące piekielnym < gni em z s»~t · 
dliwym dymem, które bezp1·zestannie na o..: r.t 

gających wyrzucały śmiertelne pociski. 
10

• 

W początku trudności podniecały jesP11 

,v,apał i chęć do walki naszego rycerstwa,1 „ 
po dziewięciu dniach takich trudów, obi~, ąc 
jącym ręce opadały i poczęli już upadaCn. 
duchu. 

(Cf~g dalszy nast2'pi). 

I 

mu 
lee 



WIARUS POLSKI: 
--.__------------------------~--------------------------~----------------------------------------------------------------~~--
:;ięją żelazną: ~rze?iw wn~osko~vi głosowa~i t~lko 
:.ałmserwatysc1~ ?\ astępme ZSJmowała się izba 
~śc dalszym ciągu wnio~kami w sprawie zmiany 
i :tawy o sąda~h procederowych: \}łówni~ zw~a-

.no się przeciwko paragrafowi 62, op1ewaJą· 
~mu, że przewodniczącemu sądu procedero
$iego przysługuje prawo ukarani& nieobecnych 
. łonków. Przyjęto jednak znaczną większością 
iva'.sztę paragrafów ustawy w myśl uch,\.·ał ko
~~syi. - Parlamant niemiecki 14 bm. odłotony 
pZ(, do 26 październik&. 
m Pai•yż. O znamiennem zajściu donoszą 
~1nParyża. Prze_d siedmiu laty został w Lawal 
e !layenne) młody kapłan, ks. Bruneau, ścięty, 
~mieważ miał zamordować i okraść proboszcza 
• 

1 Etramines, u którego był wikaryum. Teraz 

~
~moszą, że gospodyni zamordowanego probo
~tcza na łożu śmiertelnern zeznała, iż ona za. 

30rdowała swego chleboda·wcę, wikary zaś o 
~'m wiedział, . poni.eważ .się ,mu wyspowi~dała, 

j. .ie dząc, źe milczec musi. 

!
ni· Na wyspie 1'1aleie panuje ogromne wzbu-
01'enie między ludnością przeciw Anglii z EO· 

od11 zamachu Chamberlaina na język włoski. 
{ydarni skutkiem jego zabiegów rozporzą

e mnia, że w urzędach, sądach a po części 
1 w szkole język włoski ma ustąpić miejsca 
'igielskiemu, mają niebawem wnijść w życie. 
8ecz zdaje się, że rząd angielski będzie musiał 
zrzepisy te cofnąć. \V tych dniach zeszło się 
.(~ Malcie na wiec 30.000 ludzi i zaprotesto
t\ali przeciw samowoli językov•;rej tak namiętnie, 
\ drżał gubernator razem z urzędnikami 
2wojskiem. 
( Sp1•awa chińska. \Valdersee powołał 

u'.lka oddziałów wcjsk chińskich do służby poli· 
er,rjnej w okolicy Pekinu i <ilo poskromienia 
0lnyszków. · 
a~ Trzy tysiące rokoszan chińskich wtargnęło 
d·o Korei przez rzekę Tumen i wywołali wielkie 
:·zburzenie ludności miejscowej. 

~ \Vojna angielsko-transwalska. -
ć vie1kie wrażenie wywierają w Anglii listy 
{oonstadzkie z dnia 27 marca, zamieszczone 
piśmie „Times", a malujące położenie wojsk 

ltchenera w ponurych kolorach. Według tego 
si~ódła nawet Or<inia nie jest z oddzi~łów bur· 
~dch ':oe:Y~zcz~na". Starał 1hię o to Kitchener 

01szelku nu s1łam1, ale dopiął. zamierzonego celu 
ll~o ~ c~ęści. Nie m~iej . jak } 5,000 lu?zi 
.oi ·wzdłuz torów koleJowych i strzeże ich 

p~lnie .we dnie i .w nocy, a 'Drlimo to raz po raz 
nowie wysadzają pociągi w powietrze. Oprócz 

'go głównych stacyj pilnują ·silne załogi. Tylko 
zecią część armii czynnej ma Kitchener do 
>ług, gdy urządza wyprawy i „obławy" prze. 
~w nieprzyjacielowi. Ale i trzecią cześć tra-
1,ą i osłabiają choroby, które już są chroni-
~:n~. gdyż w przecięciu pół bataliona. chorych 
..,,łmerzy trzeba co tydzień odesłać do lazare
:w. Zresztą wojska ogarnia coraz większy 

~~tręt; tr~dy wojenne, które żołnierze znoszą 
:tz .od połtora roku, obrzydły im z gruntu. 

P·rn:ia P?trzebuje koniecznie wypoczynku, albo 
n Us1 byc zastąpioną świeźemi korpusami. 

J. ~óehnm. Zwracamy uwagę, iż w przy
lniłą s10d~. po poł., w czwartek i piątek, będzie 
•1~osobnosc do spowiedzi św. w kościele św. 
ki~~~~a. ·w. czwart~k. o godz. pół .do 4 po _POł. 
~,zie tamze. n~bozenstwo z kazamem polskiem, 
k~re. ~v~głos1 Jeden z kapłanów, którzy byli 
r nnsy i w \V anne. \V klasztorze bedzie w 
{wartek jak zwykle nabożenstwo p~lskie o 
idz .. 1~ prz~d południem. Sposobność do spo

n/edzi sw · Jeet zaś w kla 3ztorze codziennie. 
z1· Bochum. Onegdaj rozpatrywała izba cy-

na ~ąd · · · k 
· l::i u ziemians ego aż 28 spraw rozwo-
'Wych. 'To także smutny znak czasu ! 

!r.
11 

Do1•tmu11d. Tutejsza izba karna skazała 
1
1 ~elz:ia Benup z Dorstfeld na 6 miesięcy 

, ę~;en~a za pokaleczenie góY nika Antoniego 
(Sinsk1Pgo. 

~~ ~o~tn~tmd .• Jak się ·wykazało, dostała się 
o;kta~to ,et?ia Dublińska, której zwłoki nieda-

0( zn~~eziono, w ręce łobuzów którzy J. ą 
pi11erc1h. ' 

'ł ~~lll'o1·t. Ruhrort i l I om berg zamierzają 
1;,,nąc.zyc :r,a pomocą wielkiego mostu przez 
t . 

lłerue. 1\lularz zatrudniony przy budowie ru ł?Jan~u ,be;neńskiego spadł na ulicę i po
ecz; J s1~ snuertelnie. 

Oster feld. \V kopalni „Osterfeld" został 
znów zabity górnik przez spadające kamienie. 

Jlengede. Jest nadzieja, iż w niezadłu· 
gim czasie w kopalni ,,Adolf von Hansemann" 
znów prace z ostaną rozpoczęte. 

Hoxter. Wieża kościoła św. Kiliana, 
pobudowanego w wieku 11, zgorzała doszczętnie. 

B otthausen. W kopalni "Dahlbusch" 
został górnik Pack niebezpiecznie pokaleczony. 

Essen. N owy nabytek dla Niemców. Gór 
nik Franciszek Frąckowiak postarał się o prze
mianę nazwiska na „Hellmann." 

Piekarnia polska w Berlinie. Polskie 
T owarzystwo piekarzy w Berlinie postanowiło 
założ)" ć pierwszą polską piekarnię . 

Berlin. Straszną zbrodnię popełnił w· 
l\1ariendorf pod Berlinem agent Bobbe. Zamor
dował żonę swego gospodarza, dwoje dzieci 
swej kochanki i zranił ciężko przybyłego na 
pomoc gospodarza. Schwytany w chwili, gdy 
wsiadał do kolei elektrycznej, pozbawił się ży
cia wystrzałem z rewolweru. 

O tej okropnej z brodni donoszą pisma nie
mieckie . następujące szczegoły: Zbrodnia, popeł· 
nioną została w stojącem nn. osobności budyn· 
ku Hemlinga. Oprócz gospodarza mieszkała w 
domu tym wdowa Stege z dwoma. chłopczyka· 
mi; u niej przebywał zbrodni.arz, chociaż miał 
żonę, mieszkającą w Berlinie. Zamykał on się 
samotny w swym pokoju, jak się teraz przeko· 
nano na to, aby pod podłogą wygrzebiać dół. 
·w poniedziałek poprosił d(; siebie gospodarza 
Hemlinga. na kawę, a gdy ten usiadł w jego 
pokoju 1 wypalił Bobbe doń dwa razy z rewol-

1 weru w plecy i uciekł. N a krzyk rannego przy· 

1 
biegli ludzie i spostrzegli, że podłogę można 

I odsuwać; gdy odsunięto deski, ujrzano zamor
i dawanych żonę Hemlinga i dwóch chłopców. 
ł Ciała leżały obnażone w dole. Z Hemlingow~, 
kobietą silną, musiał morderca widocznie sta· 
czać zaciętą walkę, zadał jej 7 ran śmiertel
nych z rewolweru. Dzieci zamordował ""ido
cznie dla tego, że chciał się po.zbyć świadków. 

Aresztowano wdowę Stege, która pierwsza 
pali.cyi wskazała istnienie skrytki pod podłogą, 
również aresztowano żon~zbrodniarza, która go 
nieraz odwiedzała w Mariendorf; przypuszczają, 
że kobiety, a przynajmniej wdowa ·Stege, wie· 
działy o zamiarach Bobbego, który chciał ko~ 
niecznie posiąść dom i własność HemHnga. 
Bobbe był już wielokrotnie karanym za kra
dzież, pobicie itp. a na ostatku odsiedział 8 lat 
w domu karnym za podpalenie, teraz był 
agentem. 

Suieg padał wczoraj w Królewcu od po
ł~dnia do wieczora i dziś rano a ciepłomierz 
w5kazywał 2 stopnie ciepła. 

Chiny. Przez jenerała francuzkiego Freya 
zabrane w Pekingu, stolicy Chin, łupy wojenne 
przysłane do Paryża, kazał rząd francuski o
desłać z powrotem i nadeszła wiadomość co 
Paryża z Pekinu, że przybyły na miejsce i 
poustawiano i poukładano je tak, jak poprzi
dnio. Inne rządy nie są tak skrupulatnemi. 

Ludność Londynu wynosi obecnie 
4,536,034 dusz. Od ostatniego spięu przy. 
było 30~,71 7. 

Pożarci przez zwierzęta. Dzikie zwie
rzęta w Indyach wschodnich pozbawiają życia 
mnóstwo ludzi. vV edług raportu rządu, w roku 
1899 dzikie zwierzęta rozszarpały około 3,000 
osób, z których 900 tygrysy, 340 wilki, 327 
lamparty; reszta przypada na niedźwiedzie, 
słonie, hyeny, szakale i aligatory. vVszystko 
to jednak nie jest d-.żo w porównaniu do ofiar, 
które postradały życie przez węże jadowije, 
około bowiem 24,000 osób zginęło od ukąsze· 
nia tych gadów, do czego przyczyniły się w 
znacznej mierze wylewy wód w Bengalu, które 
zapędziły węża aż do samych wiosek. Cieka
wą jest rzeczą, iż gdy ludzie tracili życie naj· 
częściej skutkiem ukąszenia przez węża, to na 
89,000 sztuk bydła, rozszarp~ nych przez dzikie 
zwierzęta, przypada tylko ~,500 pozbawionych 
życia przez ukąszenie wężów jadowitych. 

Pożyteczne wiadomości. 
\Vyrok kanie1·gei·yebtn w sp1•awie 

wyclunvania dzieci i małżeństwa mie
szanego. W clowa pani K. z pod Piły, której 
m'ąż był protestantem, nie posyłała swoich dzieci 
na proteatancką naukę nligii do szkoły ludo 
wej. Jej mąż, dopóki żył, wychowywał dzieci 
w protestanckiem wyznaniu, dla tego izba kar· 
na skazała panią K. na karę pieniężną. vV ni6słszy 

o rewizyę do kamerf?erychtu, twierdziła oska.r
żona, że według przepisów kodeksu cywilnego 
na nią w danych warunkach przesz!a władza 
rozdzicielska, ona przeto miała prawo posyłać 
dzieci na katolicką naukę religii. Atoli kame
gerycht odrzucił rewizyę z tern uzasadnieniem, 
że według artykułu 134 ustawy, zaprowadza· 
jącej kodeks cywilny nienaruszone zostały prze
pisy krajowe, dotyczące religijnego wychowa
nia dzieci. Dla tego tam, gdzie obowiązuje 
ogólne prawo krajowe (Allgemeines Landrecht), 
pozostają też pod tym względem obowięzują· 
cymi przepisy §§ 78 II 2 i nast. oraz dekla· 
racya z dnia 21 listopada 1803 r. Dzieci z 
mieszanych małżeństw winny być wedle tych 
przepisów w regule wychowane w wierze ojca. 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
We środę 15 maja po P"łudn:u, we czwartek i pi~tek 

sposobność do spowiedzi św. w kościele Śvv. Józefa. 
W cz~artek ( aroc~ystość Wniebowstj\pjenia Pańskiego); 
o godz. 1/ 24 po poi. nabożeństwo polskie 
z kazaniem w kościele św. Józefa. 

Ks. BAisert. 

Nabożetistwo polskie w Duistmrgu. 
vVe środę 15 maja po południu, we czwartek i pi~tek 

będzie sposobność do spowiedzi. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen 
donosi swym członkom i Rodakom z IIoretbausen, iź we 
wtorek _dnia 14 maja od południa przybędzie do nas spo
wiednik polski celem słuchania spowiedzi wielkanJcnej i 
pozostanie do ' 16 m.!lja południa, Wniebowstf\pienia PĄń
skiego. Niech Rodacy skorzystaj~ ze sposobności jaka się 
nadarza, bo juź ostami raz: jeot sposobność do spowiedzi 
wielkanocnej Poż~danym jest, iżby jak najliczniej przy
byli zaraz w pierwszy dzieńijdo spowiedzi. vV święto vYnie
bowstąpienja Pańskiego na rannej Mszy sw. będzfo kaza-
nie polskie. Z ar z~ d. 

. 'fow. św. Szczepana w Zach. Bismark 
donosi swym czl ,mkom i Rodakom z Bismark i okolicy, 
oraz Towarzystwom., które pismienne odebrały zaprosze ~ 
nia takżf i tym, które zaproszeń nie odebrały, aby nas 
raciyły odwied dć bez chorągwi, bo 19 maja obchodzimy 
9 rocznicę istniPnia, Będzie koncer·t, Śpiewy, dekla-· 
macye, a pokm będzie odegrany teatr p. t. „Kulturnik'•. 
Zabawa ro~pocznie się o godz. 4 po południu, a o godz. 
8 wieczorem zacznie się teatr. Wstępne dla członków 3e 
fen .. dla nieczłonków przed czG sem 50 fen„ przy kasiO 
7 5 f ~n. Członkowie, którz~ zalegaj tł ze skł~ dką miesię
czrią, więei ' jak 3 miesitłce płaci\ wi:;tępne jak nieczłon
kowie. O lićzny udział w żabawie uprasza Z ar z ą d 

· Ko-chani Bracia z parafii koźmińskiej. 
Donoszę wam, którzyście nfo byli na zebraniu w dniu 

5 maja w Bccbum, iż my, którzyśmy udział brali w tem. 
zebraniu, postanowiliśmy sprawić ch'.lrf\giew dla naszego 
parafialnego ko<1ciała, przeto kochani Bracia pro:izę was 
wszystkich, którzy przebywacie w Westfalii i NadrenE. 
abyście się przyczynili do tej zprawy, abyśmy mogli po
stanowiony c~l os· ęga1ć Pokażcie kochani Bracia, że 
choć na obCP:yźaie, pozostajemy wiernymi parafianami: i 
że choć na obce,j glebie pamięjamy o naszym kofoiele 
parafialnym, żebyśmy mogli przybywajj\c w rodzinne stro- -
uy riaznaczyć, iż to jest sztandar za nasz ciężko zspra.co
wany grosz. Powtórę proszę kochani Bracia zbierajcie 
składki pomiędzy sobti o ile jeet możebnem, lub też po
jedyilczo z dołliczrniem pochodzenia t. j. z której wsi. -
Składki proszę przysyłać pod niżej podanym dresem, gdyż 
ten został obrany skarbnikiem na powyżej wymienionem 
zebraniu. · Składki będi.t pokwitowane w gu.zecie. 

Adres: Ja n Mac ie je ws ki w Hombruch-Barop, 
przy ul. Bahnhofstr. 9. - Prosimy uprzejmie wszystkich 
pp. prezesów tutejszych Towartystw. aby raczył : na po
s:edzentach pOWJżej wymienioni\ sprawę oznsjmić, aby 
parafia.nie Koźmińscy mogli się o niej dowiedzieć 

Koutitet. 

Baczność Rodacy w Styrum i okolicy ' 
Towar~ystwo św. Stanisława B. w Styrum będzie 

o?ch~dzić u1·oczrstość poświęcenie chorą.gwi w 
medzielę l.9 1naJa. Z tego powodu nabożeństwo w 
Oberhausen będzie zmienione i nie I ędzie w· niedziel~ 19 
maja, lecz w Wniebowet~pienie Pań.sklf:J to jest 16 maja. 
- Zapraszamy uprzejmie wszystkie 'rc.warzystwa z cho-
71\g~iami i pałaszami, tv.k te, które zaproszenia dostały, 
Jak i te które dla braku adreim zaproszenia nie dostały. 
gdyż wsi:yotkie będ~ mile przyjęte. Pwgram obchodu; 
Od godz. 1 do 3 prz~jmowariie Tow przez delegr.tów na. 
dworc11ch w Styrum i Oberhausen, a te Tow. któ;re koleh 
elektryczną przyjadą, mogą uż przed lokal zajechać tj do 
p. Krausa dawniej Huputz, przy kośc1eie św. Józefa. O 
~o~z. 1

/ 24 wym~mi~ z lokalu do kościoła., gdzie przy po
sw1ęcemu cborąglll'1 będzie nab ozeństwo i µolskie J.>azri.:oie. 
które nam w;, głosi ks. Lam bertz. Po nabożeństwie będde 
pochó l na salę, gdzie się rozpocznie dalsza zabawa. Bę~· 
dzie koncert i deklamacys, a o zmroku będzie odegrany 
teatr „Młynarz i kominiarz''. O liczny udzii;ł prcsi „ 

Z ar z ą d. 

KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIEG0° 
w Bocltunt 

ma na składzie wielki wybór ksi'łżek do nabożeństwa 
ks~'łż.ek powieściowych, śpiewników, ksifłŻek treści religij_: 
neJ i b!storycznej, papier listowy z ptęknymi napisami 
polskimi itd. Dalej: wielki wybór figur Swiętych, krucv-
fiksów, ró~ańcy i innych dewocyonalij. ' • 



o 
Towarzystwo św. Michała w Hochfeld 

ooncei sw:ym członkom oraz Rodakom w Duisburga i o.
kolicy, iż w środę 15 hm. po obiedzie i w czwartek rano 
będzie polski spowiednik słuchał spowiedzi. W czwartek 
16 maja w Wniebowst~pienie Pańskie po południu będzie 
nabożeństwo polskie z kazaniem o godz. 4. Upraszamy 
wszystkich Rodaków, ałeby się js.k nsjliczniej stawili, o
raz zapraszamy także szan. Towarzystwo św. Wojciecha 

Koło śpiewaków polskich „Dzwon" w Essen 
donosi swym członkom, iż przyszła lekcya śpiewu odbę· 
dzie się w Wniebowstf\pienie Pańskie dnia 16 bm. O li
czny udział upra~za. się. Cześć pieśni polskiej I Z ar zł\ d 

Dortmund. 
Zwyczajne posiedzenie 'rowarzystwa Przemysło 

polskich w Dortmundzie odbędzie się w uroczystość W 
bowetj\pienia Pańskiego dnia 16 maja o godz 6 po 
dniu na sali posiedzeń (Central-Hof) West-Wall. O 
ezny udział czł0nków uprasza sie. - Goście mile wid 

z Duisbur~u. Z ar z l\ d. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop. 
Zebranie odbędzie eię 16 maja w święto Wniebowstą

pienia Pańskiego o godz. 4 po południu. Liczny udział 
członków jest poŻj\dany, gdyt ważne sprawy przy.id!\ pod 
obrady. - Zapraszam panów przewodnicrl\cych Tow. św. 
Aloizego z Kottenburga i Tow. św. Szczepana z Rauxel, 
aby raczyli przybyć na zebranie w sprawie proceeyi Bo
żego Ciała. - O liczny udział człoakow i o punktualne 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen 
donosi uprzejmie wszystkim Rodakom w Oberhausen i o
kolicy, iż nasz!\ r o c z n i cę kt6rl} mieliśmy obchodzić 28 
kwietnia, a która z pevrnych powodów odbyć się niemo
gła, odbędzie się teraz w niedzi!3lę 19 maja po południu 
od godziny 4 na sali p. Wilemsa przy nowym rynku. -
Program zabawy: Koncert polski, przy pięknym powie
trzu w ogrodzie, w przeciwnym razie na sali, df .k lamac~ e 
śpiEwy, a o godz, 8 wieczorem będzie teatr „Kominiarz i 
młynarz", poczem taniec. Jeżeli cza11 pozwoli to przed o
degraniem teatru będzie też taniec. Wstępne dla. człon
ków tow. wynosi 50 fen., a dla nieczłonków 1 markę. O 

Zar Zl\d 

Procesya Bożego Ciała. 
Prezesi Towarzystw polskich starej pa.raf.ii Boc 

zechc'\ w !liedzielę 19-go maja po nabożeństwie pola 
przybyć d'J p. Schemanoa. w celu pomówienia o pro 
Bożego Ciała. H. Rodowski, 

prezes Tow. św. Barbary w BochuiaA 

Nadsyłając kor„spomlencye, ociosze 
zamówienia książek i t. tł. trzebakażdy rt liczny udział mile u pras ta Z a r z Ił d. 

Cz~ ść pieśni polskiei l podae swój dokładny adrAs. przybycie uprasza J. Woiciechowski, prezes. 

By osięgnąć obrót wielki 
sprzedaję taniej ni.Z niejedne fabr/łd. 

Wszystkie moje zegarki Sl\ starannie obcij\gnięte i na minutę 
W'egulowa.ne. Za każdy zegarek d~ję 5 lat piśmienni} gwarancyę. Oba
wy ·niama ładnej, bo to eo by się podobac nie miało przyjmuję z po
wrotem i zwracam pienilłdze. Trzeba się koniecznie przekonać, & ktc 
me kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. Zamówienia i pedzięko· 
w&.nia oodzieanie nadchodz,. 

Ctysto złote 

~olezyki 8 ka.
ret. (333) st1t
plów, tylko 9 

marek. 

Nr. 900. 131/ 
karat. złota, ' 
złoc. spodem 

bardzo trwah 
1,25 mr. 

Zec;arek niklowy, kłticzykowy cyl. na 6 kamieni 6,óO rur 
Zegarek posrebrzany cyl. na 6 ka.1:11. z 2 ztocnoe brzeg. 6,IO mr. 
Zegarek ten tam z najlepszym werkiem ':,':ó mr 
Czysto srebrny ze;arek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 
Ten sam :ie1arek z prima werkiem 
~zysto srebrny zegarek cyiyndrowy remont. na 6 

9,00 mI 
I0,00 mI 

kamieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem I0,26 mr. 
'-'en sam z najlepszym prima werkiem 1.2,00 mr 
Z !l~tką. Boską. nsjpięknie1sze, czysto srebrne zegarki z 2 złoco
nymi brzegami i z najlepszymi Ia prima werkami na 10 ka.mieni po Hi 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 25 marek. Najwspanialszy z :natką. 
Boską. zegarek złocone litery, i najozdobniejszymi złosonymi brze
gami, ciężki w srebrze i z najlepszym na. 10 kamieni prima prima wer
kiem tylko 28 m. Zegarka tego z pewności!\ nikt jeszcze nie widział· 
Bogate cenniki blisko 500 ilustracyj na zegarki, łańcuse;ki, biżuterye, 
>fl.kże skrzypce, flety, klarnety i barmiki wysyłam darmo i franko. 

B. Danecki„ Miejska Górka, 
(GU.rchen Bez. Posen.) 

Zakład · dentystyczny Haim 
w Gelsenkireben, Bahnhofstr. 57a. 

Dostarczam 

M sztnł'zne szczęki ta 
' i wprawiam pojedyńcze zęby 

pod gwarancyą. 
Ból zębów usuwam natyehmiast bez bólu. 

U mnie można się po polsku rozmówić! 

Skład ubrali: 

-----------------------------· I Wszystko tak tanio jak w Polsce! 
- Polskie wina czerwone, żółte, polskie miody, polskie tokaje li• 
- pcowe, wina vę;ierskie, mozelskie, reńskie, hiszpańskie oraz wszelkie inne 
- napoje z :firmy B •. Hasprowicza z Gniezna Sił do nabycia 

I Ka;se~F!~~~~!t!g2~a~ Kwaśnie=~!a~ !~~h~~!torze. r 
- Szczególni\ uwagę zwracam na tokaj lipcowy. który jest bardzo dobry dla chorych. t~ 
'6 Wielki wybór 
- cygar, papierosów, tabaki do palenia i do zażywania. 
- I?O sztuk cyg.ar od 2.50 mr. do 15 marek. 
8' Dobra. sposobnosć dla tych, którzy wyprawiaj~ wesoła, chrzeiny i t. d. bo mog~ 
)111111 wszystko tanio kupić: I Ignacy Kwaśniew ki, 1. • 
• generalny zastępca fumy B. Kasprowicz w Gnieźnie, na Westfalię i •'adrenię. ffa 

----------------------------Szkoła tańca! ··. B ~.cz n os ć ! pr 
Wszelkie prace p1sm1enne np. podana w sprawach s"dowych1rz 

klama~yacb podatkowych, wnioski o umorzenie podatków, w spra1b 
knapszaftu. i renty państwowej, w sprawa.eh gruntowych i cpiekuńe f~ 
wykonywane zostają dobrze i tanio. Scifłganie pretensyi kom.orn 
dzierżawy. - Agentura. zabezpieczenia na życie bez rewizyi leka.r O 
pod nadzorem władz rzj\dowych, zabezpieczenia. od pożaru, za.wie 0 
różnych kontraktów kupna, odbywanie aukcyi, prowadzenie k5if4Żek 
dlowych i udzif lanie rady w sprawach konkursowych. 

Przyjmowanie nowych uczni i 
uczennic w czwartek 16 maja 
o godz 5 po poł. w lokalu 

p. Holschera w Bochum, 
ulica Alleestr. 55. 

Pry~ atnie udzielam lekcyi o 
kdd_vm czasie. Zgłaszać się mo
żna zawsze w lokalu wymienionym 

O liczny ud~fał uprasza 

Fr. :Rod.iger, 
nauczyc1el tańca. 

Bi.uro ludowe 
w :Eerne 

w hotelu Wi.innenberg. przy ulicy 
Bahnhofstr. II pi~tro 

udziela porady w sprawach kar
nych, procesowj'cb, spadkowych, 
gruntowych, okaleczenia i podat
kowych, Wj'konu,ie odnośne prace 
piśmiem.e i obejmuje całkowite 
przeprowadzenie spra9.", 

Wykonywa się tez wszelkie po
dania piśmienne, stara. się w spra
w ach reklamacyj podatkowych, wo,i
skowych, w uzyskaniu konsensu 
i t. d. Dostarcza kapitałów, pośre · 
dniczy w nabywaniu i sprzedsży 
roli, domów i restauracyj, odby
Wiiniu aukcyi itd. 

Je3t zawsze polski komi• 
san. aukcyjny. 

Biuro jest otwarte przed połu
dniem od godz. 8 do 1, po połu
dniu od 3 do 7 godz. W niedzielę 
prted poł. od 8 do 91/ 2 i od 11 1/ 2 
do 2 godz. 

A. Bo:nekamTJ. 

Sprawy .załatwia się we ws2ystkie dni tygodnia od godz. 8 
do godz. 8 wieczorem. - Zamówieni9. zamiejscowe proszę uskutec 
liatownie lub ustnie. - .Mem staraniem będitle, aby każdemu s 
najlepszf\ radl\, dla tego proszę o poparcie. 

Ludwik "Winter w Rohlinghausen, 
przy ulicy Gelsenkirchener Str. J.. 

3 doskonałych I 
czeladn. krawieckich 
na stałe zatrudnie:iie II. taryfę, po
trzebuje od zaraz 

W. Franka, Bochum, 
ul. Kortenpfod 2. 

Dziewczęta 
do pracy w kuchni, domu i gospo
darstwie rólniczem znajdtt mieiece 
przy zasługach 50, 60 i 70 talarów 
za bez f.'łatnem pośrednictwem 

Józefa Hasselberg, 
Eickel, Herzogstr. Hl. 

Polskiej służącej 
z dobrem świadectwem poszukuje 
od zaraz lub od 15 maja 

Józef -Wojciechowski, 

sp6Inik! 
Do kupna składu kol z 

al n ego. ismiej!icego od dłu 
go czasu i przynosz~cego 5 a 
tys!ęcy martk rocznie zysku: 
j"cy niemal samych polskich ł0 
biorców. potrzebny wspólnik ~b 
wspóln. czks. z k&pitai< m S · o 
tJsięcy marek. - Zgbszeni~a 
praszs. etę nadsyłać pod literi 
K. 120 do eksped~·cyi „w -Y 
sa Pol~kiego" v Bochum. O 
~~~~~~~~~----.10 

Chłopiec, uz 
który ma chęć wyuczyć e!ę a 
Jarstwa i :zarazem muzio' 
a jeBt prędki i wierny moi€fe · 
zaraz zgłosić (pierwsz~ń~t~tU' 
taki, który golart1twa się JUZ ~ Y 
jakiś CZS.3 UCFył). tvy 

M. Lawicki, balwieipo 
ie 

er Kleider-łJonsn 
przy_ uliey Bahnbofstr. 13 ~ Her:ne, przy uliey Bahnhofstr. 13, 

. obok Rastauracyi ,lBeichsliallen'' 

o 
o 
o 

-·- Od dziś do Zielonych Swiątek 
sprzedajemy wszystkie towary po bardzo zniżonych cenach, a mianowicie 

"' ubrania dla męzczyzn, łl " ubrania dla chłopców, - ,_. ubrania dla dzie i. "' ~~~ 
spodnie, żakiety, kamizelki, oraz wszelki przyodzewek do roboty. 

Nieeh każdy z tak korzystnej sposobno8ei zrobi użytek. 

Zamiejscowym at do 10 kilometrów przy zakupnie od 20 mr. począwszy zwraca się koszta podrbtY·~~ 

Skład ub1·ań pod firmą: Herner Kleider-Uonsum 
haj ~ 

przy ulicy Bahnhofstrasse nr. 13. 'W' H e r n e przy ulicy Bahnhofstrasse nr. 
o o o o ·Obok ~estaura~yi ,,Beiehshallen." o o o o · 

t.ie. OJ"llK, A.1aata<1 1 reo.akcyę odpowiedzialny: A n to n l o t ~ l 11 lt 1 w Bochum. Nakładt'm I cz,~tou.knmf Wydawnictwa „Wiaru,da ?,olskiego" w Bochum. 



\Vy~hod!! na wtorek, c1;wartek i soboto 1 dodatkiem 
r~gijnym p. t.: ~Nauks, Katolicka", z dwutygodlll
k!am 5p6łecznym p. t. : ~moa górników i hutników", 
oras piaemldem llkrae.kiero. p. t.: „Zwierciadło". Przed
płnm kw&U'talne. n.a J"J<'.?.:cie i u listowych wynosi 1 mr. 
r,o fen., a. ~ odnosl6mem do domu 1 mr. 74 fen. ,,Wia
ni.I Polski" zapi3any jeet w cenniku p<)cztowym pod 

nr. 1335 r:a ~tro1i.Ie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

li 
Za inseraty płaci się za miej:ice rz~dka drobnego druku 
15 fen., a za ogłoszenia zamieszczone :przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowi~dni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
ek.i nic się nie pł.aci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy opłacić i poda~ w nich dokładny 
adres pisz~cego. Rękopisów i:iię cie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia. nie wykazuje się. 

Booh~, sobota lS niaja 1901. Rok 11. == R.ed~:i.keya, Drukamia i Księgarnia znajduje si~ przy Maltheserstrasse 1.7 a nt\ dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. :::== 

Rodzice polscy ! Uczcie dzieci swe 
„ mć. czytae i pisać po polsku~ Nie 
~i Polakiem, kto potomstwu swemu 
1tdł)mczyć ~ię pozwoli! 

Polacy na obczy~nie. 

~ 
Boehum. „Dziennik Bi'>rliński" donosi, 

e jakaś tam „ V olRs- Zeitung" na pisała~ i~ Po
acy przy wyborach uzupełniających zamierzają 
losować na osob.1ego kandydafo, i to na 

tiawuiejszego poola snc:yalistycznego dr Llit
genau. Ciekawa rzecz, zk2'd ,. Volks -Zeitung~' 
przyszła do pu~z \' :1,enia w świat takiej niedo

h,:rzecznej plotki. Może tu chodzić tylko o wy-
'\ory uzupełniaj!}ce w po~iatach Duisburg

liilheim - Ruhrort, a n kogo Polacy gło
r ować tamże będą, o tern rozstrzygną polskiA 

omitety wyborcze, ale o głosowaniu na so-
·yalistę, zarówno, czyby on się nazywał Liit
enau, czy inaczej, Po lakom się ani nie sniło 
ożeby ,.Dzien. Berl." zechciał wyjaśnir, w ja

iej ,,Volks-Zeitung·~ się taka kaczka dzienni
arska wy legła. 

Senftenberg w Dolnych Łużycach. To-
1arzystwo katolickich rohotnik6w urząd7iło 
uia 12 maja wycieczkę do Kulowa ( Witti
henau w Górnych Łużycach w celu odwie-
zenia tamtejszego kościoła. 

Gdyśmy tam zajechali, to aż miło było 
atrzeć na tak pieknlł okolicę Tu i owdzie 

h tobac~~łeś k1·zyz z wizerun~iem ukrzyżowan~g@ 
k~baw1ciela, tam znów kapliczkę z Przenajsw. 
. odzinlł i figurki Swiętych Pańskich, tak, że 
1'eała okolica przedstawiała nam się, jakobyśmy 
r yli w stronach rodzinnych, w ukochant>j 

olsce naazej, bo i tam mogłeś zobaczyć lud 
łowiański zwany W endami. N a przeciwko 

wyszli członkowie towarzystwa czeladzi kato
Uckiej, k _6rzy nas bardzo grzecznie przyjęli, 
a potęm nas zaprowadzili przez miasto do 

~f.I ~ścioła. N aj przód wysłuchaliśmy Mszy świę-
ileJ, a następnie było kazanie w języku ojczy
ż nym naszych pobratymców i po polsku, które 
wygłosił tamtejszy ksi~dz kapelan, który także 

TP? polsk:ii mówi. Zaśpiewaliśmy tam też kilka 
r. i~śni po polsku. Gdyśmy poszli podziękować 

s1ędzu probo::.;zczo wi i księdzu kapelanowi za 
k grzeczne przyjęcie, zwrócił nam ksiądz 

roboszcz uwagę i przypomniał nam o świetnej 
rzeszłości naszej, która znikła bez ślad u. Ks. 
~roboszcz prosił nas, abyśmy, jak tylko mo-
~U:Y pijaństwo zwalczali, bo pijaństwo już 

eJednego przyprowad?.iło do upadku ducho
ego i materyalnego, niejedna gleba poszła 
r~ce obce. Dalej pro ·~ił nas kshłdz proboszc~, 

bysrny beu~c na obczyźnie, dobrym przykła
em drugim przyświecali. Teraz pokrzepieni 

la duchu i ciele, wróciliśmy spokojnie do do· 
nów na~zych. W. P. 

Kongres katolicko-narodowy 
ołują Rodacy nasi do miasta Buffalo. Pro· 

• a;m ogólnego zjazdu, w którym uczestniczyć 
aJą delegaci wszystkich towarzystw polskich 

Ameryce · zawiera następujące przedmioty 
rad świadczące o budzeniu się narodowego 
cha: 

. ~) Równouprawnienie polskiego kleru ka· 
hck1ego na równi z katolickim klerem innych 
ro~owości. Dotychczas bowiem polscy ka· 

tłam dorównujący katolickim duchownym in· 

nych narodowości w Ameryce, albo i przewyż · 
szający naukfł i wiedzą, są w uposledzeniu 
i bywają pomijani przy obsadzaniu biskupstw 
i innych duchownych urzędów, tudzie.ż nada
waniu innych dostojeństw tak, jak gdyby nie 
byli godni tych zaszczytów. Dwumilionowa 
ludność polska w Ameryce, upokorzona takiem 
lekceważącem traktowaniem kapłanów swej 
narodowości chce na legalnej drodze szukać 
dla. nich równouprawnienia i w tym celu w spo· 
sób najwłaściwszy poczyni przedstawienia i za
niesie prośby tak do św. Propagandy jak i Sto
licy Apostolskiej w Rzymie. Pod tę rubrykę 
podciągnięte zostaną także rozporządzenia ję
zykowe. 

2) Ponieważ z matematyczną ścisłością 
można wykazać, że tak długo istnieje naród, 
jak posiada szkoły, przeto, nie chcąc się wy
narodowić, musz~ Polacy pomyśleć o podnie
sieniu naszego szkolnictwa w Ameryce. Zreor· 
ganizowanie szkół parafialnych, zaprowadzenie 
jednakich podręczników w tychże szkołach, 
zaprowadzenie jednakowego systemu nauk i utwo· 
rzenie wyższych zakładów naukowych, a szcze
gólniej seminaryum nauczycielskiego polskiego, 
oto zadanie, jakie ma amerykańska Polonia do 
spełnienia. Sprawą szkólnictwa musi się zająć 
kongres bardzo poważnie, bo to jest sprawa 
nie cierpiąc.a najmniejszej ?'.włoki. 

S) Nawiązanie ściślejszych stosunków po· 
między ameryki:; :iską Polonią a naszą star~ Oj· 
czyzną jest konieczne. „Jeateśmy kością z ko· 
ści, krwią z krwi narodu polskiego, jesteśmy 
odłamem tegoż narodu, kochamy naszą Ojczy
znę na równi z Rodakami w kraju, a pomimo 
tego jesteśmy sobie obcy. Rodacy w starym 
kraju bardzo do brze wiedzą, że nie lekkomy· 
ślność, ani też gonienie za wielkiemi bqgactwa· 
mi zmusiły nas do opuszczenia starego kraju, 
lecz popchnęły nas za ocean nędzne stosunki 
społeczne i ekonomiczne, a przytem prześlado · 
wania ze strony zaborczych rządów, a jednak 
uważają nas za niepotrzebny balast, po odr~u
ceniu którego oddycha się lżej. 

Prasa polska w starym kraju, jeżeli kie
dyś wspomni o nas, to na to, aby nas wy
śmiać i wyszyd.zić, a różne inatytucye oświaty 
i dobroczynne do\.\ iadują się o naszem istnie
niu, jeżeli potrzebują pieniędzy. Stary kraj nie 
zna nas bliżej, nie wie o naszem życiu, o na
szym rozwoju duchowym i materyalnym, a 
więc nieraz bawi się naszym kosztem, chociaż 
nas to boli. Wyprowadzić z błędu naszych bra
ci, pouczyć ieh, kim jesteśmy, jest naszym o 
bowiązkiem i do tego potrzebne jest nawiąza. 
nie ściślejszych stosunków. Przytem wypłynąć 
mogą i materyalne korzyści dla obydwóch stron, 
o czem niezawodnie rozpisze dię prasa polsko
amerykańska, a i na kongresie zebrani delega· 
ci wyłuszcz}\ dobre strony powstałe z takiego 
nawiązania ściślejszych stósunków pomiędzy 
amerykańską Polonią a starym krajem. 

4) Podniesienie handlu i przemysłu a 
przytem i kolonizacya powinny zająć niepo
ślednie miejsca pomiędzy wnioskami na kon
gresie t'opieranie swoich przemysłowców i 
kupców i wyszukiwanie dla mch poła zbytu, 
to wazne zadanie. Im jednostki jakiegoś spo
leczeństwa s4 majętniejsze, tem samem i całe 
to społeczeństwo jest .n zasobniejsze Dobrze 
skierowana i obmyślona. kolonizacya może nie
tylko przyczynić się do zapewnienia dobrobytu 
wielu polskim familiom, ale przytem podnieść 
naFize społec~eństwo, któr.e tern będzie więcej 
poważane, im będzie zasobniejsze. W czasie 
braku pracy tysiące polskich robotników włó-

czy się po ulicach, szukając zaj~cia, a nie zna · 
lazłszy takiego, przejada dawniej zarobione 
pieniądze, a w końcu spotyka się z biedą. Gdy
by za pieniądze zaoszczędzone robotnik kupił 
sobie kawał ziemi w okolicy wybranej na to 
przez komisyę, wyłonioną z kongrem, to mógł· 
by sobie zapewnić w przyszłoś ci dostatnie u -
trzymanie i niezależny byt. 

5) Przed niedawnym czP-sem wyst~;piono z 
propozycyą utworzenia Skarbu Narodowego w 
Ameryce, z którego miano czerpać pienjźłd.ze 
na rzecz oświaty i popieranie inte:ceaów pol
skich w Ameryce. Później przekonano się, że 
istnienie Skarbu Na10dowego P(:ilskiego w 
Ameryce byłoby niemożliwe z tej prostej przy
czyny. że tamtejszy rząd ze względów polity · 
cznych mógłby sie. sp · zeciwić i odmówić 
usankc:yonowania tej instytucyi. Potrzeba wi~c 
zm~enić nazwę i zbierać pieniądze do kasy, 
noszącej nazwę: .,Fundusz na rzecz oświaty 
i popieranie polsko-amerykańskiego przemysłu'•. 
Maji}C taką instytucyę, nie będzie żadnej koli
z-yi z prawem. Kongres obmyśli środki i spo
soby, jak będzie można zebrać te fundusze, co 
przy dobrej woli ogółu nie będzie tak trudno„ 
Jeżeli w~zyscy Polacy, należ'łcy do różnych 
organizacyj towarzystw i parafii zgodzą si~ do 
„Funduszu na rzecz oświaty i t. d." płacić 
jednego centa mieaięcznie5 a pr.zytem majP;,t.niej
sze osobistości złożą jednorar;owe więksże ofia-:. 
ry, to nie zabraknie pieniędzy na opędzenie 
potrzeb. 

O znanym wrogu Polaków, Miquelu, 
do niedawna ministrze, pisze ,, V orwarts" co na· 
stępuje: 

"Było by to oczywistem głupstwem - pisał 
kiedyś Miq uel do Marxa, twórcy dzisiejszego 
socyalizmu - głupstwem, gdybym wymagał 
od Pana od razu nieogranjczonego zaufania; 
ażebyś Pan wiedział cośkolwiek o mojej prze„ 
szłości, zaznaczam, że odbywam ..,. Blindem 
studya w H. (Heidelberg), gdzie przed rewo
lucyą należałem do „partyi radykalnej", i w 
tym charakterze 1 byłem zwolennikiem rewolu
cyi i wszystkich innych "idei". zanim zostałem 
wysłany do Hanoweru w celu zorganizowania 
powstania chłopskiego, następnie pomagałem 
w Gietyndzie zwalczać partyę biurokraty~ 
czną„ ... „, a ostatecznie próbowałem zorganizo
wać partyę chłopską. Jak Pan widzisz, prze· 
szłość moju nie może świadczyć o mnie, i -
prawdę mówiąc - nie mogę nic więcej uczy· 
nić, jak zapewnić Pana, że Jego dążenia są 
także mojemi. 

„Jako komunista i ateista !'ragnę tego sa· 
mego, ~o i Pan: dyktatury klasy robotniczej 1 
Srodki do tego wybieram jedynie J>Odług tego, 
czy odpowiadają ·one celowi„„.„ 

„Po pierwszem zwyci4;8twie powinniśmy 
przeszkadzać zorganizowaniu się drobnpmie
szczaństwa tak długo. jak tylko pójdzie, miano
wicie powinniśmy oponować w zwartym sze· 
regu każdemu sejmowi konstytucyjnemu. Par
tykularny teroryzm i lokalna anarchia muszą 
nam zastąpić to, czego nam braknie. Poczucia 
odrębności klasowej większa część robotników 
nie ma wcale, trzeba nam zatem wyzyskiwać 
indywidualną nienawiść i chęć zem ~ty nad 
lichwiarzem rozgoryczenia na "pana" ... „ .• 

"Zdawało mi się Jo ż, że jestem na wieki 
wakazany sam na siebie, i zacząłem już pra. 
cować ze swoimi przyjaciółmi nad założeniem 
związku, którego ostatecznym celem był komu
nizm, którego najwyższą zasadą było by: cel 



US :v1ęca srodki, a pierwszym prawem bezwa• I 

runkowe po!:;łut1zeństwo, gdy znalazłem pier· 
wszych towtirzys~y z Londynu (zechciej P.an 
.zrozumieć mój sposób wyrażenia się w ohe· 
cnych warunkach). A teru proszę o nadesła· 
nie statutów, odnośnje rozkazów. Policya ba· 
czne ma na mnie oko" ..... „ 

Ten atei:;;ta tj. człowiek nie wierzący w 
Boga, pomagał bronić chrześciaństwa w Chi
n"ch, ten rewolucyonista bronił króla pruskie· 
g() przed Polakami! 

Ziemiie polskie·~ 
$ Z Prus Zach„, Warmii i J1azur„ 

Kartuzy. Za „skuteczne" nauczanie niem· 
czyzny otrzymali nagrody po 100 mk. nauczy
ciele: Thaddey w Dzierząźnie, . Krau3e w LJU

kowie, Hł rrmann w Mniszewie, Radde w Me· 
zewie, Zieliń:1ki z Przodkowa, Hoffmann w Po· 
mieczynie, Dobkc w Prokowie, Schulz w Go
:ręcinie, Klein w Skorzewie, Trzebiatowski 
w Kamienicy, Schiitz w Sulęcinie, Koschnitzki 
w Starych Czaplach, Lipczyńsk~ w 8ierakowi
~ach, Jeschke w Somoninie. Nifl tak "sku
tecznie" naucz;ali zapewnie na3tępujacy~ którzy 
otrzymali tylko po 60 m. na.grody; Kalinowski 
z Podjt\:r, Btrozowski z Parchów, Czarnowski 
w Grzybnie i Poetsch w S ężycy. 

G1·udziądz. Mamy maj i mamy majowe 
nabożeńdtwa; ale jak dawniej tak i tera:& poi· 
skie t)lko w niedzielę - a we wszy~tkie mne 
dni niemiekie. Grudziądzka parafia jest prze · 
ważnie polską ; bo ma mniej więcej 7 OOO pa 
1afian, a liczy zaledwie 1800 Niemców kato· 
lików. Dalej składa się tak zarząd kościelny 
jak i gminna reprezentacya. z wyjątkiem 
jednego członka, z SBmych Polaków. Pomimo 
tego liczebnego stosunku i pomimo wszelkich 
zabiegów w Pelplinie, nie osiągnęliśmy do 
dziś nic! . ' 

To1·uń. Kradzież w kościele. W kościt: le 
Panny :Maryi rozbił ktoś w ciągu dnia puszkę 
od ofiar i wybrał z niej pit niądze. Złodzieja 
nie zdołano wykryć. 

Gdańsk. Po trzydniowych rozprawach 
nad ·sprawą dwóch braci Homów z Rajków, 
oskar.:,\ pych o .zastrzelenie robotnika w dniu 
14 grudnia 1900, wydał sąd przysięgłych wy· 
rok uwalniający, tak iż nat) chmiast zostali 
z więzienia wypuszczeni. Wszelkie poszlaki 
uznano za niedostateczne. 

Pasym. W niedzielę po południu wy. 
buchł ogień w lesie należącem do poblizkiego 
majątku Tannenhof. Spaliło się około 1 ~orga 
zag~jenia i drągów. Ogień powstał zapewne 
skutkiem nieostrożności pasterzy. 

• Z Wiel. K8. Poznaislde&fi.g 

Hakatyzm pocztowy okrywa się czę
sto śmiesznością, jak o tern świadczy następu· 

Jerzy Jaszczur Bażenski. 
POWIEŚĆ Z XV WIEKU. 

. (CiE&g dalszy). 

Po niejakim czasie uczuli pod nogami 
grzązkie błoto. tak gr2ązkie, .r iz musieli sie 
trzymać wału, wpijając palcami w ubitą jego 
ziemię. aby nie zapaść się w głąb t·zęsa~iska 

Mdlały iw już ramiona, krew broLz)ła z 
poranionych palców, nie ustawali jednak aoi 
na ch\\ilę, tylko posuwali się ciągle ku wacho
dowi. Wreszcie ramiona odmówiły zupełnie 
posłuszeństwa, i obadwaj prawie opuścili je 
ku dołowi, zsuwa.jąc się w grz&zkie błoto .. · 

Zdawało się, że ostatnia chwila już dla 
n~ch nade.i:zła; ~imo usiłowań nie mogli nóg z 
mego wyc1ągnąc. 

- Byleby tylko nie .zapadnąć głębiej -
ozwał się Tarnowski. ~ 

Jerzy w odpowied?:i rzucił się jak r~ba, 
całą siłą ewego młodego ciała, i wydostał się 
nieco n~ wierzch, na to jednak, aby znó~ za
grzęznqc. 

Po długich, nudludzkkh prawie usiłowa
niach, o ostali aię z trze aa wiska na suchsze 
nieco miejsce, eh wilkę odpoczęli i poszli da
lej, brod2.t\C jednak ciągle p• moczarach. 

Deszcz ttż zaczął padać jakiś drobny a 
choć to był początek czerwca, powietrze było 
?ż~ży.ste, przesiąkłe wilgoci~, jak gdyby w 
Je8lem. . 

Aura była przykra, lecz dla ucieczki bar-

W IAR US POLSKI. 

W Poznaniu umarł śp. Franci3zek An
drzejewski właściciel Garbów pod Pvznaniem. 
Na rzemiośle dorobił się znacznego majątku, a 
zakupiwszy po:,:,iadłość, prowadził wzorowe go
spodarstwo. Cześć jego pamięci, wieczny spo· 
kój jego duszy! 

Poznali.. Wiec w sprawie zawieszenia 
lub ograniczenia nauki języka polskiego w gi
mnazyach ( dbędzie się dnia 2 t•zerwca o godz. 
12 z południa na starej sali bazarowej. Wszy· 
stkich obywateli z Poznania jak całego Księ· 
stwa, interesowanych w tej sprawie, zaprasza 
komitet na wiec ten, na którym także uchwali 
i podpisze się petycyę odpowiednią do ministra. 

.Rydgoszcz. Brak pracy daje się uczu
wać w Bydgoszczy. Przeszło 500 rzemieślni
ków i robotników, głównie budowlanych, jest 
bez rntrudnienia. Na odt·ytem wczorBj zebra
niu wybrali deputac)ę, która ma wezwać pre
zesa rejencyi, aby postarał się o· pracę. 
jący fakt, o którym „Oręd." donoszą z Go· 
stynia. Właściciel cukierni p. D. odebrał paczkę 
z polskim adresem. Po paru minutach, nim 
jeszcze 9debraną paczkę zdążył otworzyć, zja
wił się znowu listowy i paczkę mimo protestu 
od siostry tego pana odebrał z powrotem, 
motywując tern, iż nie zauważył przedtem, że 
na karcie tej paczki napisano, że musi wpierw 
być do biura tłomaczenia do Poznania ode
słaną, ażeby polski adres na niemiecki przetło · 
maczyć. Jakoż paczkę listowy zabrał. 

c~yż to nie charakterystyczne'( 
Poznań. Spłoszył się na podgórnej ulicy 

koń u doróżki taksametrov. ej a pędząc na plac 
Piotra, rozbił szybę w składzie cygu firmy 
Kruger i Oberbeck, wpadł do składu czyniąc 
wielkie spustoszenia. Koń przy tern ciężko się 
pokalecył. 

Dziecko morde1•cą. W Łabiszynku 
pod Gnieznem 4·letni chłopczyk zabił 7 letnią 
dziewczyakę. Dzieci bawiły sie wspólnie, ale 
podczas zatargu chłopczyk rozgniewany pchnĄł 
dziewczynkę w piersi scyzory..biem, tak nie
szczęśliwie, że w niespełna pół godziny sko
nała. 

• Ze Slązka czyli Starej Polskie 
Biała w Prudnickiem. Przybył tu w 

soboLę, 4 msja, ks ~iskup Marx, aby udzielic 
Sakramerttu św: bierY-mowania. Przyjmowano 
go bardzo uroczyście, za co ksi~dz bhkup dzię· 
kował po niemiecku i po polsku. Z kościoła 
udał się na probostwo, gdzie u księd„a pro
boszcza Bartelmusa zamieszkał. W niedziele 
odprawił ksi~dz biskup Mszę pont}fikalną a 
po~em bierzmował. Tuztłłd pojechał w nie
dz1e.lę do Łącznika. 60 wrościan pojechało na 
kom~ch naprzeciw. W L!łczniku ks. biskupa 
P:ZYJ?1ował .ks. proboszcz de Wojsky. W po
medz1ałek bierzmował ks. biskup w Łlłczniku. 
We wtorek po południu przyjechał k::ł. biskup, 
odprowauzony przez jeźdźców, do Wierzchu, 

dzo przyja1na, a noc ciemna, bezgwiazdna do
pomagała im jeszcze. 

Mogli odpocząć pod jej osłon~. 
. o~.poc~ęh .też: l~żąc przytuleni do przesiłł

kłeJ w1·goc14 zierm, potem zaczęli znów iść da-
~ej. W res.z cie \~ ~iejakiej odległości ujrzeli 
sw1.atełko I prawie Jednocześnie ustyszeli zapy· 
tame:. 

Kto idzie? 
Przyjaciel? - ozwał się poważnym 

głoaem 1.,arnowski. 
- Pomocy! uciekamy z twierdzy! - za

wołuł Jerzy. 
- W odpowiedzi, stojtlcy na. czatach żoł

nierz gwizdnął w świtawkę, i zaraz dwóch 
przy było mu na pomoc. 

Rozpoczęły się wyjat!nienia; nie wiele ich 
słuchając, żoł?ierze P.oprowadziH zbłoconych, 
przemokłych 1 upadaJących ze znuienia do 
dowódzcy, który opodal odpoczywał ze swoim 
pocztem, przy rozłożonem ognisku. Zaledwie 
światło padło na twarz Jerze go, gdy prowa
dz'łCY go krzyknł}ł i puściwszy jego ramię 
przeżegnał się , - przejęty jakąś niezwykł~ 
trwogą. 

Wszyscy spojrzeli na Jerzego, s11dz'łc, iż 
w nim coś niezwykłego z9bacz4, a ktoś się 
02.Wał: 

- Krzesz, a co ci, bracie l Toć to nie 
c~art, jeno człek, jak ty, ale setnie błotem oble
piony 

Krzesz nareszcie otrzłłsł się z pierwszego 
wrażenia i zawołał : 

! g zie w 8rode udzielał św. Sakramentu bi1.m~O\b< 
: wania W Lig')cie pod Białą również ba a 

przez dwa dni i bier~mował licznych. wierny~ 
WsP.:«;dzie ludność polska przyjmowała sw'11 

Pasterza z wielkim zapałem i cieszyła. sięjśa 
słów apostolsk!ch, wygłaszanych w ojczyst) 
język n. 

Zał<'Że. Górnik vV arzecha schował w pie 
za )Szczędzone 1000 mk. w papierach. Sios 
jego napaliła w piecu i krwawo zaoszczt;dzo~b 
pieniądze poszły z dymem. Można sobie li 

stawić rozpacz nieszczęśliwego. ił\• 
Suchybór. W pobliżu stacyi kolejo~c 

spaliła. się tu w nif dzielę część lasu. PorniQjli 
silnego wiatru pożar nie przybrd zbyt wielk\i 
rozmiarów z powodu panującej jeszcze wiłgltj 
W ja.ki sposób ogień powstał, nie zdoł81 
dotąd z badać; przypuszczać jednak należy, •lo 
został podłożony, ponieważ wybuchł pra~ 
równocześnie w trzech miejscach. , 

ol 
ł\lładomoścł ze śwłatu.1 

. Berlin. Nowe cła i P?datki. "Freis. Ztga 
pisze: Wszystko przemawia za tern, że rząd'lo 
stronnictwa rządowe pracują nad nałożeniłt 
nowych ceł i nowych podatków. Zupełnie 
do tego nadaje nowy minister handlu pan MO 
ler. Narodowo-liberalny minister skarbu Ho 
recht przeprowadził swego czasu bezpośred~ 
podatki i nowe cła. Po nim przyszedł narodłb 
wo ·liberalny minister skarbu i wyśrubował ?111 
datki p<- średnie. Wreszcie znowu narodowo-m 
ralny minister handlu Moller ma zadanie p bu 
wyższema nasamprzód cła a później podatkóiac 

Niemcy przeciwko Ame1~y~e. „I{ 
ni:;che Zeitung~· w niezwykle ostrym tonie~ 
mawia stornnki llmerykańskie i grożącą woj~ó 
ekonomiczną. Organ półurzędowy powiada, V· 
z obecnym rządem amerykańskim na podsta'\\łfa 
\"{zajt mnego zaufania układa zawierac nie 
żna. Najwyższy już cz{ls - woła- by rząd ęc 
ustąpił miejsca inneIL u. Ze wszystki~h 8trtła 
dają aię słyszeć głosy, domagające się woj 
przeciwko związkom amerykańskim. Rząd 11 to 
powinien się od tej walki uchylać. • 

Ronaehium. Zawzięty nieprzyjaci'ęt 
Prusaków. wyda\1\ca i red<.1ktor bawarski~ 
„ Vaterlandu" dr. Sigl, ogłasza w swem piś · 
że odzyskawszy zdro ie, objął znowu ki~ z 
wnictwo pisma i prowadzić je będzie nadal 
do.tychczasowym a~ch~ - na pożytek Ba d 
ry1, a ku prawdz1weJ rozpaczy Prusaków 
żydów. 

Kilonia. Dzienniki · n: emiecki e donos P 
że za ostatniego pobytu cesarza w warsztat · 
okręto.~ych w Kilom i po kilka razy nie ,~ 
zdrow1li go robotn cy. Cesarz zdziMł się t . 
zachowaniem i zganił robotników wobec m ~8 
dyrektora warsztatów. Na razie wstrzymał. 
zarząd od wkroczt nia w tę sprawę; teraz o 
dnak, widocznie z polecenia zarządu, V\')~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a1m 

O t .. J 'fei n z tam ego sw1ata, to aszczur. . 
Jerzy, nie rozumiej~c okrzyku, spoj~aew 

mówił\cego zdziwionemi oczyma, 'l'arnowfBP 
zaś rztkł: ~ 

- Przedarliśmy się do was z twier rug 
byliśmy lat dz1esięc krzyżackimi jeńcami, pr:; 
wadźcie nas do starszego. 

Jaszczur, Jac:;zczur? - powtarzano ~: 
koła. 

Krzesz nieraz już towarzyszom broni c •• 
wiedzał o dziwnej przygodzie, znalezieniu z 01 

zmętego chłopca, jt:-go śmierci, zmartwychw- . 
niu i ucieczce. z1 

- Tak, jam Jaszczur Jerzy Bażeń:<>n 
ale ktoś ty, bratie? - rzekł Jerzy zbliża 
się do Krzesza. ' [,all 

Ten jednak patrzył na niego osłupiał ? 
przelękłym wzrokiem, a przeżegna wszy si IU 
jakąś .abobonną trwogą, zawołał: ą.z 

- No, to chyba Lubochna z duch 
rozmawiała. gdyż ona ciągle mówiła: Jaszc 

· żyw, wróci ! 
- Altż żyw jestem, żyw! - mówił 

szczu.r, zwraca;ąc się ci11gle do starościca, 
r9f mimo swej trwogi, dziwnie go jakoś 
c11łgał 

- Więceś ty żyw naprawd'ł? zmartw 
wstałeś? - zawołał Krzesz przełama 
swą bojaźń. ' 

I rzucił się Jer z emu na szyję. 
- Jak się też Lu bochna ucieszy -

dał. Toć ona ciągle mówiła, żeś ty le 
umarł. (U1'g ialSIJ' aasttpt. 



~O\botoiczy ·warszta~ó~ ceoarek~ch ogłosił. we
'<l\ran:e do robotmkow, w ktor.em. P?m1ędzy 
ru~ fl'li powiedziano: ,,Przyzwo1tosć 1 dobre 
J neu• . b . . t l' vet.. czai.e wymagaJą, a ysm;: z czcu\ WJ a I 

riY 'J ,J· • k' ł " ;ięisarza naszego przez z JJęCie czap 1 z g owy • 
sty Wojna angielsko· transwalska. Lord 

jtcbener donosi z Pretoryi, że po wysłaniu 
~iettatnich wiadomości poległo znów 8 burów, 
osą jest rannych, a, 15? jeńców.~Zdobyto 6400 
zo~boj6w 150 wozow 1 870 kom. 
w 8p~awa chińska. Z Szanga,ju tlono

. '. ,;.e rzt:łd chiński zamierza zadłacić kontry-•'\· „ 'ł • 

bw. eye wojenną z nagtępuJąc-ych dochodow: 10 
bin\onów z podatku od floli, 3 miliony z po
ki~ików wewnętrznych i 2 miliony z podatku 
Oii,nowe~o. 

ła1 Hiszpania. Sąd doraźny ska?.t. ł w Bar-
~lonie 12 rokoszan na śmierć, 15 na zesłanie 

~'~ Fernando-Poo. 50 rokosz i.n zapaliło kosza
' żandarmeryi i wśród ogólnfj paniki uciekło. 
olen.rscy mieszkańcy - stojący polityczn~e 
il t.em samem stanowisku co do oderwama 
at~lonii od Hiszpanii, co rokoszanie z Bar-

t~,Iony - wyrazili powstańcom swoją sym
ąd 
iłt~ę. 

M~ z· różnych stro:ca~ 
~ d . d: W Boehum r tworzono oneg aJ wystąwę 

o~bót uczniów rzemieślniczych w sali ~Ton-
lle". lit w Gelsenkirche:h pc:· kaleczyło kilku 

p buz ów S.7.marcarza St., napadl szy go znie · 
Ól!lCka. 

Ki Wattenscheid. Nowy kościół katolicki 
·e·

1
e wschodniej części mineta stanie na gruncie, 

0·~óry zostać ma zakupiony od p. Thliner za 
~O.OOO mk. Tak więc kościoły coraz liczniejsze, 

~"°'raz piękniej z~ powstają, a Polakom pozwolą 
znjmĄć słowa Bożego; to rzecz chwalebna, ale 
t'-ęcej chwalebną jeszcze rzęczą byłoby, gdyby 

trJadze duchowne postarały się dla Polaków 
oj~stałą opiekę w języku ojczystym. Gdy jednak 

11i to chodzi, to raz nie ma niby księdza, drugi 
tz nie ma pieniędzy. a trzeci raz znów wy-

acli'ęt wynajdą na swe uniewinnienie. 

Je! W Laogendre1•. Zerwało się przy no
·~m kościele rus~dowan:e, przyczem kilku mu
Hl zy zostało okaleczonych. 
al Dortmund. Pożar zniszczył młyn od
aw1dków firmy Schllichtermann i Krlio er. 
\r Jaksonvilłe (Florida). Pożar zamienił 
, perzynę dzielnicę miasta na 2 mile długo

o:;,. Zgorzały liczne budynki miejskie. Szkody 
at~noszą przeszło 15,000,000 dolarów. Około 

fi,000 ludzi pozostało be.z dachu. Zawezwano 
~ I 
L_ojsko, żeby przeszkodzić grabieży. 

Ili 

ł i Wierny swemu powołaniu. O kata
z łofiie w Griesheim pisze do "Germanii" na
~ny świadek: "Przy nieszczęściu w Gries

,im byłem w nsjw· ększem niebezpieczeństwie 
~cia. Byłem kierownikiem pracy w zgorzałej 

~ewniei fabryce Marxa i Mlillera. Po pierwszej 
wił:splozyi uciekałem jak najspieszniej, eądząc, 

~ nadszedł dzień rstateczny. Nngle nastąpił 
rdi:ugi straszliwy wybuch. Kawałki żelaza, pa· 
le się belki. kamienfo itd. przelatywały mi 

ld głową. , . Biegłem ku wsi i spotkałem spie-
0 fl\Cego bardzo młodego kapłana, prawdopo

lbnie ze Schwanheim. 

N .. - Wracaj, Księże, - zawołałem - bo 
zrolmwsz ! 
w. - Nie wrócę - odrzekł - bo muBzę 

łzielić ostatnich Sa.kramentow św. ciężko zra-
eil!onym. , 
iża Zdrętwiałem z przerażenia, widząc, że ka

.an. idzie w płomienie - na pewną śmierć. 
· ałrt0~1 dowiedziałem -się potem, że powrócił, nie 
si~ruó~łszy szwanku i spełniwszy wiernie obo-
1ązk1 kapłańskie. 

eh~~ Bez u wag. ·Lwowski „ Przedświt" pisze : 
szc~ed rokiem prawie wyemigrował do Ameryki 

. ~oseł z V kuryi socyalista Kozakiewicz. 
ił us~1ł kraj, by w nowej ziemi szukać ~zczę· 

a i... chleba, „towarzysze" bowiem, którzy 
rzucali tysiącami, agitując na jego korzyść, 
~. b.~ł im potrzebny - obecnie nie chcieli 

wy .ehe mu ani grosza na chleb codzienny. 
e.chał więc do Buenos Ayres, gdzie pra-

e Jako robotnik w fabryce beczek za dzien
'YYnagrodzeniem :80 et. We Lwowie zo· 

a Jednak jego żona z dzieckiem w ostetniej 
ty t : I znowu „ towarzysze" z kasy chorych 
pil eh za wyłudzone od ·robotników pieniądze 

W I A .RU B P O L S X I. 

kupować sobie rowery lub hulać w l"'owskich 
szynkowniach, zapominając o żonie tego, który 
miał być „wybawcą ludu robotniczego". Na 
szczęście znalazły się litościwe panie z kato
lickich towarzystw dobroczynnaści, które zao
piekowały się nieszcżęśliwą kobiefa:) i dzieckiem, 
wspierały przez dłuższy czas a w koncu za 
zebrane pieniądze ułatwiły jej wyjazd do 
Buenos Ayres do męża. 

Rozmalto~el" 
Dwóchsetna rocznica Paska. W ro· 

ku bieżącym upływa 200 lat od śmierci Jana 
Chryzcstoma Paska (z marł r. 1701 ). Rocznica 
ta nie powinnaby minąć bez odpowiedniego 
uczczenia pamięci tego prawdziwego mistrza 
pomiędzy naszymi pamiętnikarzami. 

Głodny orzeł. Bawarski „VaterJand", or
gan posła dr. Sigla, zwraca uwagę, że orły 
prusk:e na _talarach bitych przed rokiem 1866 
są bardzo chude i licho opierzone, przytem 
koronę zamieszczonĄ. mają W)Soko nad e:łową. 
Natomiast na talarach bity eh po roku 1866 or
ły pruskie są już znacznie tłustsze, mają koro
nę na głowie i silne skrzydła. · Ale i u ty~h 
orłów dziób jeszcze nie zan;knięty, widoczme 
apetyt ich jeszcze nie zaspokojony. Czy to 
przypadek, czy umyślna zmiana? - pyta „ Va· 
terland" - i dodajo pod adreeem Prus uwagę, 
której powtorzyć nie można . 

Od ślubu do domu karnego. W Zgorze
licach odbył się w ratuszu ślub cywilny ban
kiera Miillera, skazanego na 6 lat „cuchthauzu", 
z panną Hellą Rudolf z Berlina. Młody pan 
zajechał doróżką z więzienia w czarnem ubra
niu, w złotych . bin< kla~h . ale bez rękawicz.;-k, 
a zamiast mankiet miał żelazne okowy. Jako 
świadkowie byli dwaj dozorcy więzienni, cere· 
monia trwała 25 minut, poczem młoda pani 
wróciła do Berlina, a młody pan do celi wię
ziennej zkąd go wpłano na rozpoczęcie swej 
kary do cuchthauzu. 

Zbiór cesarski. Cesarz Wilhelm jest 
zapalonym kolekcyonistą trzewików i pantofli 
po z aakomitych ludziach. W jednym z pałaców 
swoich ma cesarz niemiecki cenną kolekcyę 
butów, składającą się z 2000 par. Znajdują 
się tam między innemi pantofle Mahometa (?), 
buty Wallensteina, Gustawa Adolfa, Napoleona I, 
Hussa, Gutenberga, Kolumba, oraz wielu in 
nych zE.akomitofoi. Obuwie Hohenzollernów 
z botfortami Fryderyka Wielkiego na czele, 
stanowi oaobny dziaL 

Dochody z plakatów. \V czasopiśmie 
„ Archiv fiir Buchgewerbe" znajdują się zdu
miewające szczegóły o dochodach, jakie gmina 
Berlina ma z oddawania w d7.i erżswę prawa 
umieszczania ogłoszeń na kioskach w rozmai
tych punktach miasta. Oto gdy w roku 1881 
rozpisano po raz pierwszy publiczną licytacyę, 
zw~ ciężyła firma Nauk i Hartman, ofiarowując 
za to prawo 50 tysięcy marek rocznie. Po
wszechnie wyśmiewano się z tego, dawniejszy 
dzierżawca płacił bowiem tylko 5000 rnr. 
Tymczasem o-wa firma zrobiła tak dobry inte
res, że w następnej licytacyi zdobyła prawo 
plakatowania za cenę 255,000 marek rocznie, 
w r. moi zaś (trzymała konces: ę na dalsze 
dziesięć lat r.a cenę 400,000 marek rocznie. 

Nabożeństwo polskie w Essen. 
W ni( dz - elę dnia 19 ma.ia odbędzie się na.ooźeństwo 

r•olskie o godz 11/ 4. po p Jłudn.u. O liczny udział upra-
sza się. Fr. Karlikowi!ki. 

Porządek nabożeństll'a w kościele kla
sztornym w Bochum. 

1) W n ie dziele i święta: O godz . 5 cicha 
Msza św. O godl:. 7 cicha Msza św. ; w święta bywa 
Suma. O godz 8 Msza Śf'/. ze śpiewem i kazamem. O go
dzinfo 11 cicha Msza św. ; po tej Mszy św. polskie 
nabożeństwo albo polskie kazanie. - Po po
ł ud n i u: O godz. 1/ 4.ó Różaniec. O godz ó irnzanie i na
boteństwo. O godz 1/ 28 kazanie i nabożeństwo tylko dla 
członków towarzystwa świętej Rodziny . 

2) W dni po wsze dni e Msza św. odprawia się 
o god~.: 1/ 26, 1/ 27 i 8. 

Kościół klasztorny codziennie otwarty jest rano od 
godz. 5 aż do 1/ z 12 t . po poł. od godz. 2 aż do 8. 

Tow. św. Franciszka S. w Hofstede-Riemke. 
Zeb-anie odbędzie się dnia 19 maja po południu o 4 

go łz .• - Przyszłe zebrania odbywać się będt\ w każd„ 
pierwsz\ i trzeci„ niedzielę w miesifłClł.1 a nie co drug„ 
niedzielę jak do tego czasu, ~ięc proszę na to zwdać. 

.Jan Korpus) przawodnicz~cy. 

Do· N'eviges 
pielgrzymka z dt>'kanatów BoC'bum i .Wat~tenscbeid w .1 
święto Zielonych 8wi2'tek: dn•s. 26 ItiaJ L nrn odbędzie 
się, bo zarz1łd folei nie chciał przyznać "'-: do,m ty~ :.-.m
żooych cen. Kiedy się pielgrzymka. odbędzie, 1ostsnie pó -
źniej ogłoswoe. · . K. Kozłov.. e.id. 

Koł~ śpiewu ·,;Ha1fa" w Wanne. 
Koła. prosimy. aby zaraz n'ldesłały pieś~i,, które na. 

zjeździe śpiewać zamierzaj'\ i to najpóźniej do „t czerwca. 
Ignacy Kokot, preze~, Wanne (Bahn9ó atr) 56. 

Koło śpiew. polsltich „Fiołek" w·'Bruchu 
donosi śwym członkom, iż w niedzielę dnia . rn -go ma.i& 
o godz:~ 1/212 przed południem odbędzie się 'iYalne zebra-
nie. O ,1'.tfczny uiłzioł prosi Z -a -r:z ą,. d 

Tc;>warzystw<$ św. Wacława w Linden 
urządz~ v.1 ul'Ugie świ~tQ (Ziefonych Swij\tek dnia 27 ma
jb w lokalu l' Sohilłera międy kościołem kat0lickiru i 
ewangięlickim zabaw.ę wioeentl\ na ktor!ł się , wszystkich 
członków i Rodaków z Linden i Dahlhaus~TJ. i okolicy 
także i wszystkie towarzystwa, któreby miały, zamiar nas 
odwiedzić uprzejmie zapraszamy. Doncsimy członkom i 
Rodakom, iż w ten sam dzień odbędzie się p siedzenie o 
godz. 4 po µołuoni'1~ Program zab11.wy : O godz. 4 po poł. 
koncex:t' poł~czony ze, Śpiew&mi i deklamacyami. O godlli. 
7 teatr pt. „8zlachta. _czymzowa" i ,,Złota. i srebrn~ sie
kiera, potem zabawa •z tańcem. Wstępne dla członków 
50 dh nieciłonkó~ przed cza<!oem 75 fen. pr;:y k11óie 1 mr. 
Członkowie niewypłatlli } łaelł jako nieczłonkowie O jak 
najliczn'ejszy udział w tej zabawie i posiedze.fJ~ upras1a 

- Z ar z ą. d. 

Tow_arzystw o św. Aloizego w Kottenburgu· 
donosi swym członkom i Roda.kom w okolicy Kott ... nburgu, 
iż w nit dztełę dnia 19 ma-ja rb. odbędzie się obchód. 
6 rocznicy istnienia towarzystwa. naazego, na. którt\ za
pral!iamy szan członków f Rodaków, (;raz i sąsiedne to
warzystwa. Towarzystwa~ które zaproszenia odebrały pro
simy, aby przybyły bez cbort\gwi, p0nieważ policya ina
ezej nie pozwala.. Tak samo upraszamy i te t~wi rzystwa, 
które dla. braku adres11 zapros2'eń nie otlebrały, ażeby by
ły łaakaw.e przysłać eh ć tylko deltgatów. Program za.· 
ba wy: f) roczątek O godz, 4 po poł., ID0\11 a prZ)Witalna 
i toasty. 2; kont;ert, przeplatany śpiewem na 4 głosy, 
przez ołu śpiewu , H~lkau z Kas rop, deklitmacye l śpiew 
ogólny .. '3) Teatr p-t . ,,Stary piechur i syn jeg) huzar ." 
4) Zabawa z tvńcem_.- Wstępne tylko przed czaaę,m, czbn-

1 kowie 30 fen., nieczfonkowie 50 fen, przy .kasie tylk:o 
I b~dą programy S.P:t:,zedawane, O popa!C'e dobrej spra-
1 wy przea licwy udzJa.ł uprasza Z ar z~ d. 
· . Uwag a: Z powodu ważnej sprawy odbędzie się 9 

godz. 2 przed uroc~y1:1tości" małe posiedzenie. „' · ' 

A. Parzysz, przew. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu. 
W niedzielę 19 maja. o godz, 4 po poł. ~ęl;>r"nją 

mies ' ęczne u p. Kuchemii.. O liezn~ udział ·prosi „ 

Zarz-"d 

Wycleczka wozem I 
do ogrodu za Wattensc.beid w ł a.rdzo pięknej okolicy od
będzie si~ w drugie święto Zielonych Swi~tek. 'Wyjazd o 
godz. 1;22 po poł od p. Roeego w Bochum ,:óg_ ul. Mal
theserstr. i Kortenpfad. O liczny udział z żonami' i dziećmi 
prosi 

Komitet wycieczek latowych w lłoc!ium. 

T
0

ow. ,,Jedność" p. op. sw. Stani8ława Biu. 
· w Essen 

donosi .swym członkqm, iż w niedzielę dnia 1~ maja Cld- . 
będzie się_ zwyczajne zebra.nit> o godz. 31/~ po · poł. na. sali 
p. MoJle~a.- przy ul. Scbiitzenbahudtr. 58 na małej salce . _ 
- Zarazem co nosi ~ię szan. członkom i Rodakom zamie
szkał~ m w Essen, iż towarz~ stwo nasze bierze udział w 

1 pielgrzmce do Nevigea w drugie święto Z1elonyct 3.vią,tek 
a zatem upri!.a.zam cżłonków i Rodaków z E:isen, którzy 
che~ wziqść ud2iał w pielgrz;ymce, aby sie w nie
dzielę na posiedzeniu zgłoiili po karty prowizoryczne, któ
r1,; mog~ ,odebrtić na poi:!iedzeu~u 

· ' J:t o c h K r 6 l a k ; przewodniczcy, 
E:1sen, Ritterstr. 14 parter. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
de nosi wszystkim ~w~ m członkom, iż w niedzielę dda. 19 
maja . o godz 3 odb~dzie się zwyczaj!le zebrai:1e na sali 
zwykłych J.• Osiedzeń_ u p. Nussbauma, ulica Bahnhofstr.· 
O liczny udział w -zebr'arnu uprasza się - Goście mile 
widziani. Z <1 r z łł d. 

·rowitrzystWQ , Ś''v. Józefa w Wattensched. 
Zebranie odb~dzie eię w medzitl~ dnhl. 19 maj~ o 1/24 

godz. P-o poł. UpfĄeza. się tych członków, którzy jeszcze 
dotychczas kartek ws~pnych na mają,cy się odbyć koncert 
i teatr;" do sprzedania _, nie otrzymali, nżeby ht~ zebranie 
przybyli i po tako'.'e do zar:z~du się zgłosili, Tnkaa.mo 
będ" o4bieraue pi~nitłdze za sprzedane karty. 

Towariystwo św. Józefa obchodzić będzie w niedzielo 
dnia Z czerwca 1'1'. J'Ocznie~ swego istnien!a, pcł~czoufł 
z konoe11tem i t. atcem na sati p. Fichtnera, na któr' sza- . 
nownych Rodaków z Wattenscbeid i okolicy jak najuprzej
mi"j 11\prac1zamy •. Q,sob.ąych zaproszeń su~ nie wysyła. 
Cdonkdwie maj~ wstęp wolny, nieczłonkowie p~a.cą, przed 
cza.se O fen., przy kasie bO fen. Dochód priezo.aezony 
jest ua pokrycie kosztów muzyki, podczas procesyi Boże„. 
go Ciała. Zarz t\ d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar. 
W niedz1d~ 19 bm. ur.it\d~amy W)cieezk\' majo

wą. parowcem do Wa.lsum J:>r:Gez Ren. Wymarsz do sta- . 
tku z domu towanyskiego o godz. 1 w południe. Up~
sza się szan. członków) którzy maj„ zamiar wzi2lŚC udział 
w wycieczce, ażeby eię punktualrue o godz. 1 w domu to
warklyakim stawili. Niiczłonków, którzy che11i w tej ~
cieczce udBiał wzu.łó uprasza sie, a.łeby przed czasem na_ 

członków dali si~ zapisać. Program będzie bardzo uro1-
ma1cony. Uprasza ai~ wszystkich, ażeby Wdy swoj, fa-
ILilię ze sob' zabrał. z ar z' d. 



Tow. polsko-kat. robotników św. Izydora 
w Herne. 

W niedzielę dnin 19 bm. o godz. 4 po południu od
będzie się nad~wyczajne walne 7ebranie, na 
które wszyscy członkowie stawić się winni, bo będzie no 
wy prezes obierany. Oprócz tego mamy więcej waśoycb 
~praw do załatwienia, uprasza się więc, aby żadm go człon-
ka nie brakowało Z ar z f\ d. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Herne. 
W niedzielę dnia 19 maja o godz. 3 po poładniu od

będzie się miesięczn6 zebranie. Uprasza się wszystkich 
druhów, ażeby się jak najliczniej zebrali, ponieważ przyj
dą. ważne sprawy pod obrady. O jak nailiczniejszy u-
dział uprasza W y d z i a ł. 

Koło śpiewu „ Halka „ w Kastrop. 
w niedzielę dnia 19 mej& odbędzie się lekcy& spie

'WU o godz. 2 po południu Liczny udział członków jest 
bardzo połtłdany. Po lekcyi jest wycieczka do Cottenburg. 

Cześć pieśni I Z ar z 2' d. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
donosi swym członkom, it miesięczne posiedzenie odbędzie 
się w niedzielę 19 majs o gctdz. 4 po południu, na aa.li 
p. Peter!\a, O liczny udział prosi Z a r z " d. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w C:oaif 
donosi simnownym Towarzystwom, które odebr;idy zapro
szenia i takie tym które zaproszań nie odeq4-ały, ażeby 
nas podczas obchodu I. roczaiey poświęce{1ia sztadara 
odwiedzić raczyły i to w dniu 19 maja. Pr~imy przy· 
być z cborł\gWif\ i oznakami tow. Od godz, I po 3 bę
dzie przyjmowanie Towar!lyatw, o wpół do 4 ~ymarsz do 
kośc1oła. na nabo.teństwo polskie, a. po nabożeństwie dal-
sza u r· ·cv :-'Bto~ć O lk,zny udział prosi Z ar z~ d. 

.Brnckhansen. 
W niedzielę dnia 19 maja od godz. 6 po poł. aż do 

12 w n )CY urzlłdzamy wspóln' majow1' wieMornicę po
łfłiCZ )Dł\ z tańcem, na któr~ wszystkim naszym członkom 
i nam .iyczliwym szczególniejszą, zwraca.my uwagę. Czy
sty dochód na cel dobroczynny I O liczny udział uprasza 

Tow ,,.leJnośól.4 w Bruekhausen. 

Tow. św. Stanisława fJ. w M~n·xloh 
obch{ dzi ~ rocznicę swego istnienia w njecizdelę dnia 
19 maja o godz. 4. Będzie krm~ert i teatr p. t. „Na prze
kór\'· Upraszamy wazystkich Rndaków o l'.czny udział. 

Za rzą,d. 

Towar;;;ystwo św. J ózda w Herten 
donosi swym (izło rikom, i.ż w niedzielę dnia 19 maja od· 
będzie się zw~· cz ·;jc.e zebra.nie 0 godz. 4 po połudoiu w 
lokalu pesiedz ~. :ii. O jnk n ajl~c~n;ejsiy udział prosi 

Zarz f\d. 

Baczność Hodacy w Styrum i okolicy! 
Towarzystwo św. Stanisława B. w Styrum będzie 

obchodzić uroczystość poświęcenie chorą.;wi w 
niedz· elę 19 maja. Z tego powodu nabożeństwo w 
Oberhausen będzie zrriienione i nie bęizie w niedzielę 19 
ma,;a, lecz w Wniebowstitpienie Pańskie to jest 16 maja.. 
- Zaprasznmy uprzejmie wszystkie Towarzystwa z cho
rągwiami i pnłas~arui, t11k te, które zo"proszenia dost&ły: 
jak i te które dla. braku adreF111 zaproszenia nie dostały, 
gdyż wsiyatk;e będf\ mile przyjęte. Program obchodu : 
Od godz. 1 do 3 prz;jmowanie Tow przez delegatów na 
dworc.rnb w Styrum i Oberhausen, a te Tow. które koleją 
elektryczną przyja<lłł, mogj\ aż przed lokal zajechać tj do 
p. Krausa dawniej Hupo·tz, przy kośc eie św. Jl)zefa. O· 
goc'łz. 1h4 wymar.:z z lokalu do kl1 Ścioła, g•izie przy po
śwlęcemu chorągwi będ'1lie nabozeńśtwo i polskie k azimie, 
które nam w~ głosi ks. Lsmbertz. Pe nabożeństwie będ~ie 
pochó i D& s9Ję, gdzie się rozpocznie dalsztl zabawa. Bę
dzie k0ncert i deklamacye. a o zmroku będzie odegra.ny 
teatr „Młynarz . i kominiarz". O liczny udzi&ł pr<'si 

Z ar z f\ d. 

Baczność Rodacy w Essen i okolicy ! 
W niedzielę dnia 19 maja. o godzinie 5 po poł. od

będzie się na sali p. Mollera ul. Schli,zenbahn wielki 
koncert polski przeplatany różnemi rozrywkami, mię
dzy innemi dla dzieci i pań de§:rcz karnaełkowy. 
Wieczcrem o godz. 8 przedstawione b~dl\ obrazy świe· 
tłane. Wstępne dla męŻCi.lyzn 30 fen, dla uiewiu.dt 10 
fenygów. Czysty dochód obrócony będzie na urządzenie 
p6źn · ejszej WJcieci:ki do boru. O liczny udzi ał Rodakó '"" 
z żonami i dziećmi z Eesen i całej ok licy upr„E<za ai~ 

Komitet . 

Tow. św. Szczepana w Zach. Bisma 
donosi swym czbnkom i Rodakom z Bismark i o~ 
oraz 'l'cwarzystwom, które piśmienne odebrały zap~ 
nia także i tym, które zaproszeń nie odebrały. a.bi 
raczyły odwied:.ić bez chorągwi, bo 19 mai& obchot 
9 rocznieę istniPnia.. Będzie koncert, śpiewy, ~ . 
ma.eye, a pott:m będzie odegrany tec.tr p. t. „KultUt . 
Zabawa rozpocznie się o godz. 4 po południu, a. o 1 

8 wieczorem zacznie się tt>atr. Wstępne dla c.złonk~ 
fen.. dla nieczłonków przed czi se !ll 50 fen„ przy f 
75 fen. Członkowie, którzy 2alegają, ze skłt dkfł tII' 

czną, więei 1 jak 3 mieoi~ce płaCf\ wstępne jak ni~ 
kow1e. O lic'?lny udzisł w żaba.wie uprp.aza Z ar z 

Kochani Bracia z parafii koźmińs 
Donoszę wam, którzyśeie ni~ byli na zebraniu w 

.5 ma.ja w Bcchum, iż my, którzyśmy udział brali w 
zebraniu, postanowilismy sprawić ch1rągiew dla na1 
pa,rafialnego ko:Jciała., przeto kocha.ni Bracia pro:.ię 
wszystkich, którzy przebywacie w Westfalii i Naf 
abyście się przyczynili do tej zprawy, abyśmy mogli 
stanowiony cd os 1 ęgn ~ć Pokażcie kochani Braci& 
choć na. obcP:yŻnie, pozostajemy wiernymi parafiant 
że choć na obcej glebie pamię~my o naszym ko1 
parafialnym, żebyśmy mogli przybywając w rodzinne 
iiY uzna.czyć: iż to jest sztandar za nasz ciężko zap 
wany grosz. Powtórę proszę kochani Bracia zuiei 
składki pomiędzy sob~ o ile jest możebnem, lub tei 
jedyńczo z dołą,czE"niem [lOChodzenio. t. j . z której v1, 
Składki prosze przysyłać pod niżej podanym adresem: 
ten wsiał obrany skarbnikiem na powyżej wymieni 
zebraniu. SkłQ.dki będl\ pokwitowane w gu.zecie. 

Adres: Jan Macie,jewski w Hombruch·E 
przy ul. Bahnhofstr. 9. - Prosimy uprzejmie wezy1 
pp. prezesów tutejszych Towar1yatw. aby raczył! na 
s edzeniach powJżej wymienion~ sprawę oznajmi~ 
parafianie Koźmińscy mogii się o niej dowiedzieć 

Jiomitet, 

Baezuo8e! 
Nadsyłając kort;spondencye, 01;losz 

zaJDówienia książek i t. d„ trzebakatd 
poda~ !iiWÓj dokładny .-dr~~. 

••••••••••••••••••• -- ~~ 

: Wychodźcom polSkim, '• + 
++1:1++++~+ 

Baczność Rodacy w Wattencheid ! 
nie władającym językiem niemieckim, polecam po naj 0 

tańszf'j eenie wazelltie Szanownym Rodakom z Wa~tenscheid i okolicy polecam mój dobrze zaopatrzony 

artykuły apteczne i drogeryjne, skład tol-Varów kolonialnych, 
jak rozmaite krople, nacierauia, expeller. cukierki do 
słodzenia itd. z opisem dokładnym polskim 
ui-ywania i to odwrotnfł pocztlł franko. Proszę tylko 
o dokładny adres nazwiska, miejscowości i poczty i chle-

wi11 polskich czerwonyeh, reńskieh, francuskich i hisz
pańskich, cygar odleżałych 

1 bodawcy swego. A "l?'I' E EA 
pocz~wszy pudełko od 2;80 ~a 100 sztuk. Papierosy w różnych gatunkach z fabry
ki „Pn.tria" w Poznaniu, oraz wszelkie mne towary spoży~cze, jako to 

mas.ło, powidła: sery, olej do jadła i t. d. 

Hieronima Smyczyńskiego 
Zwracam też szczególni\ uwagę na 

polskie wino czerwone 

•L Wrzetinia (Wreschen Prov. Posen). • 
z fabryki Kasprowicza w Gnieźnie, butelkę po 75 fenygów i na wyborne wino Samos 
butelkę po 1,2ó rur. - 8tósowne zakopno na wesoła i chrzciny przy na
d"r taaich cenach. 

-------------·---lt. 
O;;' losze nie. + + 

J:;.ko Polak ośmiel am się •zanownych Rodaków prosić o poparcie, a każdy aie 
przekor:a. iż będzie dobrze obsłużony, ponieważ towar teraz sprowadzam od wielkiej 
firmy w Dortmnnd i od innych dobrze polecanych firm. Rodacy, niechaj hasłem naszem 
będzie 1,Swói do s :vel'!:n" ! 

Fr. Kraje"O't'ski, w Wattenseheidl 
S!lanowne.i Czeladzi, przy,ietdżajl\cej z ojczystych stron i także 

mistrzom tutejszym J>rowaduicym rof:maite rzemiosła donosi aię, że 
~11e111d~, która zamier2a wyje~hać w strony tutejsze niechaj, się rgłOsi do 
prezesa Towarzystwa Przemysłowców w Bruchu 
(Westfalia.), a znajdzje zaraz lub też w krótkim czasie zatrudnienie za 
jego p·.:iśrednictwem. 

Także tutejszym mistrzom rzemieślniczym, którzy prowadZł\ 
wusztaty własne na obcz~źnie, donosi się, aby w razie potrzebowania 
~1, ladzi, zę:łoszenia. pr.1ysyłałi pod niżej podanym adresem, a zapewne 
bęih\ w krótkim er.asie obsłużeni. Odpowiada si~ tylko za nadesłaniem 
~zb pocztowego lu~ karty zwrotnej. 

Adres: L. Kubiaczyk, Bruch (W estf.), Marienstr. 
IJllF" °Pl'Oeimy, aby powyższe ogłoszenie wszystkie polskie gfl.-

:i.ety powtórzyły. . 

- da '4.:ł'trr n • . a 
Baeznośe Polaey w Dortmundzie I 

Zwracam u wagę na m~ . 

+++ 
00000000000000000000 

Ważne dla Polaków na 
obczyźnie! 

25 tanich kart pocr.to
W?Ch za 50 fon, a 55 za 1 rnr 
z przesyłkrt franko. Na tych kar
tach znajdują się obrazki królów 
polskich i zasłużonych mężów np. 
Kopnnibi, Kośc; uszki, SlenkiP-w~
.-z ~ it p , ,111 ido!l, z Tair. lud po1::iki: 
polsku~ wojsko itd. Każdy obra
zek ,iest inny Dla sprzedai{łcych 
z drugiej ręki rabat. Naj raniej 
przesyłać znaczki pocztowe w liście 
pod adresem: J. Chociszew
ski, Gnese3. 

00000000000000000000 1:-.... R- księgarnię ::ia 
zaopa.trzon2' Muzułmanin 

książki do nabożeństwa i powieściowe, wi:ł,., i chrzejeianka. 
't Obraz dramatyczny w 7 odsłonach 

zarki, pOWinSZOWania, papier dO pisania itd. z czasów wojea Krzyżowych przez 
Mam też na składzie Kl. Ko'3icki€go. 16 osób, !?J t.ych 

. • 6 kobiet. - Cena z przesyłkfl 
cygara i papie.rosy polskie, 1 mr. 25 fen, 2 egzemplarze 2 

wszystko najlepszPj jakośc.i. mr., 3 egzemplarze 2 mr. 50 fen. 
Cb~tnie też pośrednielę w z11.pisywaniu franko. 

\Viarnsa Polskłe„0·.,. Jest to bardzo piekna i wzru~ 
~' . . . · . . . ·~ • · szajqca sztuks, ale nieco trudna. 

Kto me wie J11k gazetę zapisać; mech przy3dzie do mnie, a spra- niech zatem tylko wypróbowanj 
\Vę zabtwię. amatorzy odwał!\ się na jej ode-

Ro jaków z Dortmundu i okolicy proszę o łaskawe poparcie. granie. Pozwolenie na wystawie-

Jo, zefos,_a „„do a nie tego dramatu udziela niżej 
A ' VV 1W' . podpisany za umiarkowanem wy-

W Dortmundzh,, ul. Nordstr. 39. za kościołen;i św. ,Józefa. nagrodzeniem. 7'głaezać Elię pod 
• łi • . adresem: „J. Chociszewski, - ~~ ~ Jji!P.T'@+ CiJJPW~i I Gue~cll. 

przy ulicy Clhausseestr. 26. ~en. 
~kii. 

+++.1ł1++++++t 
Bank Indowy ~: 

Eing. Gen. mit unb. Haftµfl. łWi 

~ w Raciborzu - (Ratibor 0/Sehl.) '9f.-,-. 
przyjmuje wszelkie kapitały i oszczędności pocz~wszy od l mat<l!e 
płaci od nich 3 1/2 % 2a miesięcznem, a 4 0/0 za ćwierćroeznem ~60 
wiedzeniem od dnia 2łożenia pieniędzy. - Adres: 

.Bank ludowy E. G. m. u. H. eh 
w Raciborzu (Ratibor 0/Scbl ), ".l!. Panieńska 13, (Jungfernst:15 
---- Ma 

Lekarze i przyrodnicy r.o 
na wystawie przyrodniczo•lekarskił'j w Krakowiit. 
li.U 1900 uznali, że lin~ 

~~~ ~~ ~1~ me o t a"" 11 
,_ ~~ ~·ft. ~ ..1,n"' ~,~ ~.~ ~&~ ,g .... A ~i~ ~W ~f' uu„ 

jeat faktycznie najlepszym zdrowotnym napojem. Odznaczyli go tel;0~ 
wyżazf\ nagrod~ „ Wielkim złotym medale01". ze 

Z1'dajc e zawsze wi~c „B Jtanika". ~&( 
Jlarez1ńskł & KlóskowsJil2~ 

jedy~a większa polska dest~larnia . :~zł 
w Poznaniu. Kantor ul Berlinska nr. 14 Ikt6 

~------------------------------------------------------------~k~1 
Obr 
~5 j 

Towarzystwom ~ 
polecamy: 

ks .1 
ąz• k .

1 
dla. sekretarz.a, b~bliotekarz~, ~e 
kasyera, ks1ąik1 do zapł· vye 

sywania członków itd. itd. ah 

Adres: ,,Wiarus Polski", Bochum. _ 

a 

A i'toni Br~j1k1 w Bochum. - ... Nakła.dt-m l czoionkam.1 Wydawnictwa „Wiarusa Pf· lakie~o•1 w Rr. chum. . .,;;_.ka~ 
Dodatek nadzwycz·Gjll' ai 





,JŁldyny ieden tego zawodu skład polski znajduJe się 
w Herne, Nowa ulica (Neustr.J nr. 35. Polecam kochanym 
Roduorn z Herue i r,kolicy mój bogato zaopatrzony skład 
obrazo1iq św. różnych patronów i patronek. Obrazy 
Matki l3osklej Częstochowst iej, Nieustającej Pomocy i tysi1t
<\e innych obrazów, których op1awę wykonywam we wła
snym ·warsztacie na życzenie w dwóch godzinach po bardzo 
mzkich cenach. Polecam taktl:e krzyże za szkłem, niklowe 
drewn'ane krzyże misyjne "l've wielkim wyborze, fi;ury św. 
w różnych wielkofoiacb, po bardzo niskich ~enach. Ksią.· 
ż~czki misyj 1rn, (:brazki, różańce, koronki. szkaplerze, 
krzyżyki, medn.li ~ i i tysif\C" innych artykułów roisyjn;ych. 
Radze każdemu Rndakowi. który będzie brał udział w misyi 
św. , ab,y aię w nie r.aopatrzył dla tego, że ja nie będ~ stał 
r. artykułami misyjnemi we Wanue, dla tego będę móg1 ten 
towar sprzedawać o wiE'1e tanie.i jak zwykle Rodacy korzy
stu.jcie z tak taou•go za ~ upna a staraniem moiem będzie każ· 
dego i'(1daka mym r?;etelnym towarem zadowolić . 

krawiec 

Wawrzyn Franka, 
który mieszka 

w Bochum„ 
przy ul. ·Kortenpfad nr~ 21 

niedaleko klasztoru. 

Skład artykułów spożylvczych 
(Consum - Anstalt) 

Se ·wi·odmlllłer 
HERNE~ Jaahuhofstr. :a.r„ 2911 

poleca: 

M11ikę pszenn~ fu.ut 11 fen . 
Mą,ka na.i1epazfil, funt 16 fen. 
Cukier w kostló ch funt 30 fon 
Cukier miałki funt 29 fen. 
Petroleum litr 17 fen, 
Tełdzie tuzin 54 fe~ . 
Slusts słonina p!) 56 i 63 fe n. 
Chuda słon;na po 63 i 68 fen, 
Ki.ełbe.$a (Mettwul'istj 70 i 80 fe!.! 
Sliwki po 16, 18~ 20 feu.. 
Szare my<lfo funt po 16 fen 
Groch po 12 i 14 fe1J funt . 
Bób po 10: 12 t 15 fen. 

Ryż po 14, 16 i 18 fen. 
M~czka 14 fen, 
Czernidło na buty wielkie pudełk:1 

4 do 6 fen, 

Pomada do czyszcm:mia pudełko 7 f 
Smarowidło cto czys.&czeuia 3 pu„ 

szki 20 fen. 

Mydło oszczędnościowe 18, 20, 25 i 
Mydło ziarniste 14 fen. 
Proszek mydlsny 8 paczek 50 fen 

Lohna wyskok mydlany 4 pac,11;1t 
50 fen . 

Soczewicto, po is. 16 i 20 fen. Kr!\iki jabłkowe 28 i 38 fe:.i. 

Odbiorcom zamiejscowym zwracam przy za.kupnie towarów przy· 
· najmniej za 10 marr::: k, na koszta podr6iy 30 fen. 

Szano•.vnej publiczn<Ści miaąta DoS:"·tmumht i okolicy dono-
simy niniejszero, iż zsłnżyl śmy przy ulicy ' 

Oeste:t•holzstras~e nr. 84:, 

-~- skład cyg a r i p a p i e ro sów 
oraz 

wszelkiego 1·ttdzajn tabaki do zaźywania, 
palenia i żucia. 

Zwracamy też uwagę na nas?J 

akła1i lł:sl!ą,zea, o·brazów, papieru 
ws·~;elkich materyałćw pism. 
Opi·awę oh1·az.ów, "1'iąz.ar ów i wianków Ślu-: 

bnych itd. wykonywamy prędko, gustownie i tanio. 

Nadmieniamy prócz tego. 2e przyjęliśmy na Dortmund i okolicę 

ajencyę „Wiarusa Polskiego". 
Kto z Poloków z Dortmundu i okolicy chciałby sobie zapisać to 

pismo, niech się uda do nas, a rzetelnie go obsłużymy. 

Proszflic o łaskawe poparcie pozosta;emv z szacunkiem 

Stanisław Banasiak i Karol Henrich 
Dortmund, Oe.sterholzstrasse nr. 84. 

--~ ~-~ ~-~-~-·-~-~-~ 

Szanownym Rodakom "°' :Sisinark i okolit~Y, 
mam zaszczyt jak najuprzejmiej donieść, że 

skład towarów kolonialnych 
win, cyga•· ł t. da 

dawniej pod _firmą. Em il Sc hna ter 
przy ulicy kolejowej (Bahnhofatr) nr. 162 położony na ":ła::;ność 
przejąłem. - Prosząc 8zanownvch Rodaków o !askawe poparcie mf'go 
polskiego przedsiębiorstwa., Z1'1ręczam za skorą I rzeteln~ usługę przy 
cenach mu.iarkowanych. 

Z wysokim sva.cunkiem 

Franciszek Staeho"Wski. 
Bahnhofatr. nr. 160, 

Maszyny do szycia 
po CP.nach 58 i 65 mr.: z czcłen
kiqm o.uągłem, a wewnilitrz grube 
ckrągłe waice po 9ó mr Oatatnie 
ez,' .i!łt w prawo i w lewo. Gwa
rancya 5 lat, lub pie1df.\dze . zwra
cam. Nauki po polsku sam udzie
lam. Książkę do nauki także pol
ską, czeskf\ albo morawską, dnj'" . 
. Jestto ,it:>dyny we Westfalii polski 
skła J. maszyn. Maszyny sam bez 
agentów sprzed.aję Wysyłam ma
szyny i w obce strony bezpłatnie 
i sam priyjadę uczyć. Na zapy
tanie ehittnie odpowiem. Adres do 
mnie; 

A.ntoni Smyczek, 
Na bm aachin enhandlung, 

Wanne I, przy ul. Bachstr. 16 

~·~4>~ ••+~. 

A Nsjkor7.ystniejsze źró 
dło zakupna na koła 
w Niemczech 

:n. Lohmeyer, Poznań. 
Katalogi gratis. Ewentl. na od
l>łatę. Sprężystych kolegów spor
towych poszukuję we wszystkich 
miełscowośdach jako zastępców 
lCOO świadectw. Mod.1901'1'.lr.105. 

W' :Sismark, Bahnhofstr. nr. 160. 

Szanownej Publiczn0Ś1~i i naszym Rodakom miasta 
Dortmund i okolicy donoazę uprzejmie, iż od niedzieli 
5 maja rb. założyłam przy ulicy 

o o o Hiinsterstrtuise nr. 72 o o o 
blis~o kościob św. Józefa 

sklad cukrów, czekolady, kawy, 
herbaty, chleba, ciastek i różnych 

spożywczych rzeczy. 
Proszę kupujcie u swej rodaczki. Ceny jak najtańsz e, 

usługa rzetelna! · 
Z uszanowBniem 

lłlarya Bie1•wagen 
z Pleszewa. 

z <lobrej familii uczennice 

Wiadomo, iż przed świętami wielkanocnemi zakupiłem od pewnego kupca w Men"ede 

skład ubrań dla meżczvzn chłopców 
i to bardzo tanlo. 'rerar. roa zostać reszta owych towarów sp1·zedan'll 

tFfMPMii p o b aj e cz n ie n is kich c en a c h u 
i to na.ipóźniej do Zielonych dwifltek. 

Niechże każdy ,ies2c7.e przed Zielonemi Swi!ltkami się przekona, czy czego nie 
trzeł1uie i zaraz się udu. du 

S. .Kleezews · eK 
Bahnhofstrasse 68. ~ w :Eerne • ul. Bahnhofat.rasse 68. 

Kto z tej taniej SfłOSohności nie skorzysta sam sobie zaszkodzi. 
T11war ten musi być do Swiq,tek sprzedany, bo nie chcę go dłużej w składzie trzy- -
,Jest jeszcze na składzie 

1400 do 1500 sztuk. 
Ubrania dla m.~żczyza l czame, brunatne oliwkowe) Iiii;kne kolory, rzetelna 'Far tc śc 

po 14 mr, 1eruz tylk• 8 mank. 
Ubrania '.f. nngiełskie;o kam1arnu do wybrani <ł-~ we WPzystkich k olorach, rze

telna. wartość po 22 mr., teraz tylko 16,60 mr 
§podnie na 11aiedz.ielę (każdy kolor 1 krój, - czarne, brunatne, krój angielski i łyd

kowy) rzetelna wartość 10 rnr, teraz tylko 4,50 mr. 
Angielskie ubrania. szewiotowe, których odrobionych podług miary me można 

odróżnić, rzetelna wi..rtość 33 mr., teraz tvlko 21 mr. 
Ubrania .dla chłopców od 1 d·.; 6 lat· z różuemi kołnierz!lmi we wszystkich kolon, eh 

• d 2,60 mr. począ,wszy. 

Ubrania: dla chłopaków od 8 do 16 lat do wyszukania we wszystkich koloracL 
5,60 LDr. poc~lłwszy. 

Pa1·t.ya spodni do roboty od 1 550 mr. pOC7.f\Wszy · 

~~ę.~~ Na obuwiu 16 procent rabatu. ~~~ł~ 
M, m towar tylko ręk~ czysty i niech kookurencys. dowiedzie że jeRt tak tania. 

Dobre łm~y do kopalń 3.50 mr. - Buty dla męicz,zn' 3.9Ó mr -- Półbu
ty dla męzczyzn 3 mr. - Buty dla kolowników 2.8ó mr. - Trzewiki do 
1:1znurowan a dła niewiast 4 50 mr. - Półbuty dla niewiast 3 50 mr. - Tr~e-* 
wiki dla niewia.st ze i;przl\czkarui 2.75 mr - • Trzewiki dla dzi~ci od 50 fen 

1łly111 odb10rcom z obwodu 30 nul zwracam koszta podróży ko· 

leją, więcjest b•f:C'".,.it1eczewski, -'. 
~ ulica Bahnhofstr. 68, HER NE, ulica Bahnhofstr. 68. „-u 
ft tUllF"" pł'zystanek kolei elektrycznej. ~ ~ 

----------------



~a~ 
Dob1a rnda złota warta! ~l 

R·.odakom w Hottropie i okolicy uprzejmie d1noszę. Ol 
iż 1'dziel11m 

~-~ lnfo•·~aey.ł ·~1 . 
~prawach Knap 9 szaftowych Jako tet w ra:r.ie okaleczema I 

(unfall) i w razie p trze by wykonuję wszelkie prace pis · 
·enne. - Hto w ęc z Rodaków w swym za.wodzie został 

:~alecrnny i ma. jakie wątpliwości co ~o ods2.kod.owani~ lub g · 
coś podobnego, niPch przyb\ dzie do mme, (a słvzę knzdemu o 

•hvtnl• ,..„1.it·B·RACHA w Bottropie, § 
• przy ulicy Prosperstr. J.20/9. g 

000000000000000000000000000~ 

akład dentystyczny Haim 

Aby uprzątnąć, sprzedajemy wszystkie to,vary ł~--k~'io
we. pościeL pierze, koufekeyę dla męzezyzn 
i :nłewja~t~ ubrn.nia do roboty i dla cbłopców, po znacznie 
::niżonej cenie. Pomimo tanich cen otrzyma każdy kupujący za go 
tówkę od 10 marek począwszy i więcej sprzęt domowy za* 
darmo. 

Bracia· Gebriider • LOwenstein 
Bochum, Obere Marktstr. 18. B'erne, Bahnhofstr. 12. 

r4einel & Herold Baczność Rodacy w Bruchu ! 
fa.bryka hat'mon '"Klingenthal 
(Saksonia) nr. 141. 

w Gelsenkireben, Bahnhofstr. 57 a. rozsyła za zali-
Dosta.rczam -•i czk~ dobre har-

Skład połs~ii obn"'ft~ta. 
Dla. taniego za.kupna obuwia mogę szanownym Rodakom jeszcze 

t::i.niej sprzedawać jak niektóre inne składy i obuw~e jest .u mnie o wiele 
leps;1e, gd-vż sprowadzane bywa od na'.3zyeh Rodakow z 03czystych stron. 
Po1eca.m dobre kamasze dla mężczy~n po 3,90 mr., dobrt' 
trzewiki nizkie dlt1, mężczyzn 3,50 mr, dobre trzewiki WY• 
sokie dla mężc?.yzn 4)50 mr, dobre płu!!lz.uwe trze.wiki dtl\ 
mężczy:m po 3,óO mr. 

moniki koncer-

§ Z t ezne szczęki w ~::~d~::.:~i:~ 
i wprawiam pojedyńcze zęby · ~~kn. ;ro~~;t~~ 

--- pod gwa&oanCYt\· 'otwRrt<i kbwiah7r", L,.„f!„:ściowy 

b
, t h • b b , 1 rniceh z mcta1owem "blci~m na 

ul zę OW us~wa~ na ye miast. ~~ o u.1~::~.~,~~~il~::~~:o·1w6jne, Klawia-

u mnie mozna się po polsku rozm.owie! , · _ 
10 krnw. 2cbor. 2 rfg. oO głoa 5 mr 

Kto :{:)ali 
niech pali znane jako najlep3ze 

• 

10 klaw 3 r.hur. 3 reg 70 gł. 7,60 m 
10kl~w. 4chor„4rng.90gł.9.50rn 
2t k.w i rnzy 2 chor. 108 gł. 11 m 

Si:kob i zapakowanie darmo. 
85 innvf'h rorm0nik bardzo tnnio 
Bando1:iony, S)'mfonion;;! kataryn
ki, cytry akordowe, cytry, skrzy

Dobrą ręc1iną. robotę dła. niewiast: mocne trzewiki 
wy'lokie sznurowane tylko ó,OO mr, mocne 1<ama:1ze, ręczna robota. po 
6 OO mr. mocne nizkie trzewiki sznurnwane 2,80 mr mocne pluGzowe 
tr~ewiln 2,00 mr. - Trzewiki. dla d1:ieci r"zmaitego .i.:atuo~u 
bardzo taniu. - Wykonywam takze w własnym warsr.tac1e 
r(•zrna.ite obuW:e podług miary, pod gwa.rancyą za doore leżenie i cho
a~ enie. -- Reparac-, e starego obuwia robię na życzeme 'Uir&Z po 
bardzo przystępnych cenach. - Proaz~c szan. Rodaków o poparcie me
go przedt3iębforetwa, kreślę się 
- z wyt1okim axacut!kie.m 

papierosy 
rawdz·we Turem:fo:r 

nr. 4:0 z fabryki 
· monik pomi~.su\ć z poleennemi po 

niż„zycb cenach . 

L. Kubia~zyk, mistrz szewski 
przy kościele, ~ w BROCHU, ~ \)rzy kościele. 

F Polakiewicz!' na 
\.W ł. W ~ s o w i cz) 

pc~ pu tanich cenach. Gwb.rancy&: 
przyj~cie z powr1,tem lub zw11)t 
pieni~dzy. Katdog darmo. 2000 
uznań. Nie na.leży naszych bar· 1 

t ---------~---~---------, 
ęp~ca ooooooooocoooooooooo' rac i a H*rs · h, I 
p Biuro ludowe 

w Herne 
BB!lll!IB•&1mmm•BlmlllBll'i w hotelu ~vTUnnenbug. przy ulicy 

8 
B:i.bnh(•fotr. 1I pj~tro 

a mlsy:J na udzidl' porndy w spr~l'wsch kar· 

I 
nych. procesov.;i·cb, spadkowych, 
gruntowyt:h, oh.llec.zenia i podat-

dans. staraniem Ojców · Redemptorystów: a zawieraj~ca wszystl1.ie k?,w~·c~., w~li.onuj.e ~dnośne pra.ce 

dł•t • • • - . - . p1smwńre i obt'Jmu'e całkov.ite 1 wy 1 p1esn1, w ciągu całego roku potrzebne, kateetnzm, d" . '' . • • _ • • . . _ p;z•wr0wa ;.eme spra-r. 
1wazmejsze nauki misyjne, nadaJe się szczególnie dlu Wykonywll. się te~ wszelkie po·· 
laków na obczyźnie i dlo. tego powinie:i jfi, każny Rodał. !hnia :piśmienne, sta!'a się w epra.-
ażda Rokczirn naoyć. Cens ra ('gtemplarz mncno oprawiony t;. lkc z.ach reklan;ecyj podat~owych,woj-

łk C) 4o -1.d . w· p l k·•1 B • sko-.:·t>h, w uzy~kamu konsensu 
m., a z puesy ił "• m. • res. „ laru;i o ?I l w ochu:n. i t. d n.,s+arcrn kapitałów. pośre-

Fabrvkn t 1·,war6w 
koi°uchow;ycb. czapek. 

S. Halle, Juliusza Offszanki, nast. 
ul. Baćde:;bergstr 10. iJochum, uJ. Buddenberg-:tr. 10. 

roJeCI.\ !JO nnitańszych Cl"nac-h 

o O o ka1•elosze filcowe i słomiane o o o 
dla m~źczyzn i chłopców 

Parasole od de~zczu i słońca we wielk. wyborze. 
Dla towar7.ystw 

dostarczam czapk:, odznaki, cltorą;wie~ czapki do 
d101·ą1;wi, szerpy, po nadtVI y1'zt1j tanich cenach. 

\" idki wybór oznaków dla tow:.rzy:~tw 

Skład ubrań: 

dni. zy w 1H1iiv\.Vllniu i sprzed: żv 
r<.:l ·, ctomó ·,v t reet11urs.~:yj, o•ib~:. 
w~niu 11.U·rnyi itJ. 

aTł f . Je:t zuv ?~e pol~ki komi· ! 
sarz ul)kc3,1.1y. 

ł B:mc je,:,: ot N~rte p"zed r ołu-
•:· J ir.t.'1 ,,,1 godz 8 d1l 1: po polu .Jrf dit u 011 J do 7 g._Jdz. \V niedzielę 

""fJ P' 'Prl 1~oł. 01! 8 do 91
1 2 i od n 112 

• do 2 gcd;i; . 

A. ~onek~unp. 
ooooooocoooooooooooo 

(Gebri.i.de-.t liit,seh) • I 
Bahnhofstr. 62 H erne Bahnhofstr. ÓZo 

Naj'VJ'ięks~31 

skład obuwia w· miejscu. 
Mamy na składzie 

1_.- tylko najleps.zy towar ~~~ 
i udzielamy na każdej n nas kupionej parze 
najdalej idąc~ gwarancyę. Skład nasz jest 
znany jako najtańsze i najlepsze :Źródło za ... 
kupna dobrego i tiwałego obuw!ą. 

1-'rzy zakupńie oc1 j() mr. poc.ząwsiy zwra ... 
1'amy zamiejscowym koszta podróży. 

Dziej A) P 
;1r..,jn wszych f'.'.>7-asów, i~re8c1wh' .1~·1.riąir•0.„ iHr;•. prr· -

·.fo.1'/Unf.\ 'l.: jl(),d Dnieprn ~iyr!.rz..nin ':;.c„r,hione „n r_"f.I';tl"' • 

. tJ~.1.i lt"l!~~mie;j::izyeh •/..:ypadiun1;1 bnr.jn'l:lvyeh. krf.16..:.-. ; )<.ł • 
·n.ych m<;>Y.6'\7'' pnlBkieh. C!om• ~·it•. e~z.z„ n-r rs::,wny 2,5n m. 

1\dres: •• Wiarus P~ł~!'tkP 6•, R~•cłuun. 

przy ulicy Bahnhofstr. 13 ~r He~·:t e, przy uliey Bahnhofstr. 13, 
obc.~~ R·.r~st~u:raey1 .,Rei<~h9hallen's 

- -· A • Od dzi t' z.ci. e_ o 1yeh Swiątek ~_!!" n 
~prnedajrrny W8%iyst!dc towsry po ba1•tłz~~ zniżouyel1 cenach~ a miaw)"''icie 

,_ ubrania dla mazcz~zn~ ubrania al~ ch·~i pcó ~, - " ubrania dla dzieci. ,_ 
spodnie, żakiety, kamizelki, oraz wszelki przyodzewek do roboty. 

Niech każdy z tak korzystne.i s1tosobności zi·obi użytek 

- Zamiaj~owym at do 10 kilometrów przi za_k_u_o_n-ie~o-d_2_0~m~r-.-p-o-c-zą~w~sz-y~z·w--r-a_c_a~s-ię-k-. -os_z_t_a~p-o-dr_ó_t~y. 

Skład ubrań 1•od firiną: Der11er Kleider·Uonsnm 
przy ulicy Bahnhofstrasse nr. 13. 'W' H e r n e przy ulicy Bahnhofstrasse nr. 13. 

Oho 1•estanracyi "Reieltshallen." o o o o 



Nr. 27. 
Meda:ik do łańcusz
ka, n••we srebro po 

!>O fen)'.gów. 

Odsprzed. rabat. 

Nr. 201, 
Duble po 1, 

1,50 rnr. 
Spilka w kra· 
wat, lub w ka
pelusz dla 

górników. 
• BudzikL regu~ 

- ·'. latory z pol-
Nr. 51. Srebrny1 remont. Y. Matk~ e.kim orłem 

pierścienie, harmoni- Rosk~ Częstochowską. piękny wł~- metr wysokie 
ki, skrrypce, cyt~y soej praoy po t:t.·f>Q. 16, 18; 21. 2o, po 16, 18, 20 

Kolczyki, - brosflki, 

łańcuszki, 

obrączki ślubne, 

i t. d. 30 i 36 ·mr., ń'11. 1; ż:vezeu\e kluczy- 22, 25 30 mr. 
. „, „ kowy, wyrób Sa~:spilka nr. 20 l · · . 

Zega~lli'nasze s~ bardzo dobre; najl~pezem dowodem są listy. kt~
re codzit:1nni~ z podziękowaniem i .za.mówienifm pr..zych.odz~ ?enmk 
wysyłamy darmo i franko każdemu„ Ti; ęo się nie podoba chętnie, od-
bieriimy !li ::;owrotem. mo:. . . 

~1vój do sweco ! Rępąra~ye tanio! 

M. Szezepaniak i sp~,- w ~r~tq~zynie 
(lirotoschin Bez. Posęn). . 

Przy najmnifjszem zamówieniu wysyłamy.\larm:i piękny podarek. 

„ 
desAJHI ERRYin 

P.R.E&RADA 

Dla czego oierpiemy ?· ... 
ml:ljf\C pewny i niezawodny Śroiek do zagojenia choćby Jak D8fbardZl0J" ZB· 
nie,dbanei ra.ny i mołność unlknienia bolesnych i niebezpieczny!'11 op~raoyj przez 
użycie Aptekarza Jl. Thierry'co tyllto prawdz1weJ 

W- maśet stollśełoweJ -.t 
(Ventifolien•tlalhe). Pharmseop. Ed. V •. Nr. 214.. 

·---0-1-br_z_ym_i_e_a-rchlwum świadectw ~ wszystkich cz~Ści świata. 
Upra~za si~ u~ażać nn. znacizek-2..!:..hronny, wypalony na sbjku, 

gdyż tylko taki ~b.iwą maść .,;awiera_·--------..i: 

P t · pr•ed bezwarMsciowem naśladownictwem i zalMa się sprowadzenie maści rzes ,rzegs się "' . . w ł · 
t p e rady Jeden słoik kosztuje franko 2 m., dwa sło1k1 franko 3 m. ysy a e1e z.a po-

wpro~. z r g ł ·. otówki w każde1· wal. z mjeiscowości. w którvcb t:ie ma składu ma.sci na. 
orzednwm na ·tes amem g · „ · B l '"' b "k p d 
· : . .,, "a„· ówi"nia wpror:it przesłać: Schutzengelapotheke und a sarnJ a ri , regra a szel, uprasz:» B·v „ " "' . . 
pEr Rohitscb· Ssuerbruun. - P.rospek.ta gratis 1 franko. 

I 

Wspólnik! 

• romms 
Do kupna składu koł~ni• 

ałnego istniejącego od dłuzsze
go cznsu i przynoszą.cPgo 5 do 6 
tysi~ny marrk roc:.mie ZY!il~u~ ma· 
i~ey niemal samych t'ohikich od-
0biorców. p0trzebny wspólnik lub 
w~pólniezh z hpitał- ~ 3 ~o 4 
t~ siscy marek - Zg!Js7.ema u- h 
pra;za się nadsyła.ć•pod. liter~ H. ~*>::·:"'; : ...... Boc um 
K 120 do eksped;vcy1 „ W1aru ··.c ·~T . W 

1198- - 8899 Obere Marktstr. 14, 
· · poleca 

sa Polskiego1' , Bnchum. 
Obere ·Marktstr. Jap· 

Kart!ko~~.tępu po jak najtańszyeh eenaeb: 

M. Fromm W' Bachum ~;:a:~r~k~~ii::;o~ :?:::~: ::: :::::::,. 
o,bere Mar~tstr .; 14, •• ;:t;;@8ae Zarzutki dla niewias .. 

na 

cfr dostarCZfl, ·. z k. t . k I . :usa 
·~·'.. • .. • ·.. t Baczność! a . Ie y I O Dierze.~rn 

eleganckie ubrama go owe1mi•:,~~·~~;::i~j~b~:~ó·;;.~~~·~;1. ••••••••••• „.„ ••• 
i podług miar,y or:;~~;;ydd~· ;~y~i~ 

'lrlO znanych tanich cenach. da.mekie i rzemieślnicz~ w:zelkiego 
l' rodz:j,ju. Stare przyJrnUJę w za-

„Biblioteczkę dla Dziatwy ~ 
i Młodzieży Polskiej" u b ra. n 1• a d -

1 
a d. z=-~ 1• -8-c· 1• m:::płatoa nauka_ szycia. 

' Dogodne warunki sp;at;y. 
• • 
Ządajc1e 

Wydawnictwo ludowe 
imienia Ada. na Mickiewicza 

. . zyz o Za gotśwkę rabat. o 
Wacław Funtowicz, własnej f.)boty, lecz tylko z dobrych "materyj. 

zawieraj~~ historyę pohkf\, zyc1orys,~ 
nasr.ych wielkich mężów, świętych po! ę 
skich, powiastki moralne, legendy, bai 

Essen, Engelbertstr. 14. 
Baczność! Kto potrzebuje 

Pojedyń. spodnie ·dla dzieci i bluzki, i czytajcie 
nie, ba\ki. wiereze i wierszyki, or• kie 
opowiadania dla śmiechu i _rfl'T<';Y wki ),e 

Dotf\d wyszło 6 torn1kow P>ard 
oraz ubrania do prania 

:poleca bardio ta.'.tj,io. 

masr.ynę do szycia, niech mi do· 
niesie na karcie p0cztowej, a. przy
będę do niego. 

a • 10 fen. za pojedyńczy tomik, sprze 
s~ łką, 13 fen. ttro 

Dahze tomiki pod prasll. Wit 

Za inse~aty i reklamy redak6ylłl · wobec .':p~bliczności nie 
· odoowiada. ~. _, 

Dostarczam także st~ple rę
czne, kieElzonkowe i do zawieszania 
w łańcuszki do zegarka, oraz me• 
ble wszelkiego rodzaju. 

Adres: ' na „ Wiarus Polski" Bochumbło 
11111„„„ ... „„„„„„„„„„~~o 

~ti::; ' ' \ »·,~, ·~· : " ' „„ ,' . ,, '. '_: ' . ':. " ; . ·, ~- ;·:,\/~_; ; 
, . ·~ 

WYPREiDAŻ! WYPREDAŻ! 
Tylko jeszeze1. krótkf ezas potrwa nasza wyprzedaż z powodu przebudowy domu. 

i'F 

~Niezwykle cwielki skład materyj, - beznaganne wykonanie, - najdalej idąca gwarancya, -
pręf&~i~.11 • wykona1iie' i najtańsze CHmf 9 to nasza zasada. 

Do roboty: 
~tillł';t .,., 

żakiety, spodnie, spodnie i takiety z płótna niebieskiego, ko 
siole, pończochy po zadziwiająco tanich cenach. 

Wszystkie inne towary, kwe . dla braku miejsca nie są tu wyliczone n. p.: 

bieliina dla mężczyzn, ·niewi.ast i dzieci, gorsety, chustki, pończochy, kapelusze, parasole krawaty, 
· koszulki, kołnierzyki, szelki„ oraz wszystkie towary białe i wełniane 

~ .wa 

po nieznanych dotąd tanich cenach wyjątkowych. 

!!,•1_. 

l ·~.tł:: 

I'"' 1\J 

Prosimy się kl>rzystać z t~( rzadko się nadarzającej tak korzystnej sposobności i prosimy się 
bez przymµsu do kijpna - o taniości niezwy~łej naszych towarów. 

Wyprzedaż ~'petrwa krótki czas i tylko za gotó~kę. 
'1" ' 

o ł 
ołu 



Wyohodli na wt.orek, CliWartek ł sobotę 1 dodatkiem 
:religijnym P• t. : „Nauk& Katolicka", z dwutygodai
idam spółeeznym p. t.: )'!Głos górników i hutników" 
oru p~aemkJem llteraekiem p. t.: „Zwierciadło". Przed~ 
piata kwartalna. na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 

- 10 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia-
ntl Polski" zapie~ny jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, u stronie 408, 

MÓDL _SIĘ I PRACUJ! 

• 
Za inseraty płaci się za. miejsce rz4dka drobnego druku 
15 fen., a. za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukar.nl 
i Księgarni należy opłacić i poda~ w nich dokładny 
adres pisz~cego. Rękopisów się cie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wykazuje się. 

Bool:L\UDr, -wrtorek 21 znaja 1901. Rok tt 
Redr:.kcya~ Drukarnia. i Księgarnia znajduje się przy Ma.lth.eaerstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Rodzice polscy I Uczcie dzieci swe 
e6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
l~t Polakiem, kto potomstwu swemu 
11iemczyć ~ię pozwoli! 

l\Ta czerw-iec 
'f 1apisać można już teraz 

· „Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumerata wynosi 

tylko 50 fenygów 
• z odnoszeniem do domu 8 f1:3n. więcej. 

Rodaków prosimy, aby swych znajomych 
'achęcali do zapisania sobie na czerwiec „ Wia· 
~sa Polskiego" z trzema hezpłatnymi doda

efkami. 

PI b .1r • . ;.~. o acy na o czyz..me. 
łlk ha.rdzo Rolaey łakną słowa Bozego 

w języku ojczystym 
' tem przekonać się możemy, ilekroć na ob

s zyznę przybędzie kapłan polski. Przekonaliśmy 
~1· ę o tern także w Bochum w dniach ostatnich. 
a· • W uroczystość Wniebowstąpienia Pań· 

or~ iego odbyło się nabożeństwo polskie z kaza· 
k

11iem w kościele św. Józefa, na które Rodacy 
rze a.rdzo licznie się zebrali, nawet z dalszych 

atron, bo byli: z Langendreer, Dortmundu, 
Witten, Gelsenkirchen, Kastrop, W attenscheid, 
~ nawet aż z Liinen. I z pewnością nikt nie 

mbłował podróży, bo kaznodzieja bardzo piękne, 
o serca trafiające wygłosił kazanie, którem 
o ł~z zgromadzonych wiernych poruszył, na
ołuJąc do miłości Boga a unikania grzechu. 

Przekonaliśmy si~ też jak bardzo potrzebni 
~a obczyźnie spowied11icy polscy - a jak 
bezp?dstawne są twierdzenia, że Polacy umieją to niemiecku się spowiadać. 

Gdy bowiem ogłosiliśmy, że w środę 
po południu przybędzie ks' ądz polski, aby słu

j·chać spowiedzi, to już o godz. 1 konfesyonał 
ył obl~~ony przez Polakó~ i Polki pragnących 
~dpraw1~ spowj edź; to też dnia tego spowie-

0 \Vik dopiero o godz. 1 w nocy skończył pracę. 
e czwartek słuchał tenże kapłan spowiedzi 

td rana aż do godz. 11 w nocy, a w środę 
d samego rana aż do godz. 1/24 po południu. 

ł' odac! od rana aż do 4 godz. po południu 
zekah na spowiedź św. na czczo aby zaraz 

iłn6dz przyjąć Komunię św. . ' 
Jak gorliwie ów spowiednik polski pra

cował, tego dowodem, że do północy pozostawał 
!l\T konfesyonale, t. j. tak długo, aż wszystkich, 

e· tórzy czekali wysłuchał. Razem przystąpiło 
0 spowiedzi św. przeszło 600 osób, a to 
ewna, że gdyby spowjednik był mógł zostać 
r1na~mniej dwa tygodnie, toby jeszcze wszyst. 
1~ me wysłuchał, którzyby pragnęli się spo· 
u~dać. 

Z~ tak gorliwą pracę skład.a my czcigo
nernu ks. Taczakowi w imieniu Rodaków 
erd~czne Bóg zapłać 1 Najszczersze podzięko· 

1 r:nie należy się też proboszczowi od kościoła św. 
, 'p zefa. ks. Schilpowi, który z całą gotowością 

6 r~ystał . na odprawienie nabożeństwa, o„ 
~~adczaJąc, iż kościół i dom jego zawsze są 
l[dwarte. dla kapłana polskiego, bo cieszy go, 
::::;-g Y nioze w sprawie opieki duchownej Pola-

kom czemkolwiek dopomódz. Oby wszyscy 
niemieccy księża proboszczowie tak samo 
myśleli. 

W końcu dzielimy się z rodakami wiado~ 
mością, że jeżeli żadna przeszkoda nie zajdzie, 
to w jeaieni roku bieżącego odprawioną zostanie 
misya św. dla Polaków w Essen i w B.ochum. 

Gdy zważymy, jak licznie Rodacy w Bo· 
chum garnęli się do spowiedzi, gdy zważymy, 
że podczas misyi w W anne przeszło 5000 
Polaków i Polek się spowiadało, że prócz tego 
w Herne kilku spowiedników przez kilka dni 
po misyi w W anne · było czynnych w konfe
syonale, wtedy mimowoli narzuca się pytanie, 
gdzieby te liczne tysiące były odprawiły spo· 
wiedź wielkanocną, gdyby nie byli przybyli 
owi księża misyonarze z pomocą? · 

Możemy też śmiało twierdzić, że gdyby 
byli spowiednicy polscy pojechali do innych 
miejscowości lh~znie przez · Polaków zamieszka
łych jak np. Wattenscheid, Gelsenkirchen, Cas· 
trop, Langendreer, W itten itd. itd., to wszędzie 
byliby mieli pracy podostatkiem. Lie tak jest, 
potwierdzi każdy znający stosunki tutejsze 
pod tym względem. 

Pytamy teraz, czy w obec takiego poło
żenia Polacy nie mają prawa i obowiązku do
magać się stałej wystarczającej opieki ducho· 
wnej w języku ojczystym? Czyż jeszcze teraz 
będzie kto śmiał radzić Polakom, że mają się 
od dzieci uczyć po niemiecku, aby mogli iść 
do spowiedzi? 

Gdy Polacy zwołują wiec, w sprawie opie· 
ki duchownej, wtedy często powiadają niemiec
cy księża proboszczowie, że ogół Polaków jest 
zadowolony, a tylko kilku „burzycieli" doma· 
ga się wciąż polskich kapłanów. Takiemu 
twierdzeniu zadawają jednak kłam te liczne 
tysiące Polaków i Polek, którzy się garną na 
polskie. kazania i do spowiedzi, ile razy usły
szą o przybyciu kapłana polskiego. To dobi· 
tny protest przeciw takim bezpodstawnym za 
rzutom 1 Lud polski na obczyźnie pragnie po· 
zostać ludem katolickim, ale dla tego też nigdy 
nie pozwoli sobie odebrać prawa do opieki . 
duchownej w języku ojczystym, a kto mu tego 
prawa odmawia; ten ~hyba sam żadnej wiary 
nie posiada ! 

Takie, najzupełniej słuszne zdanie, coraz 
częściej słyszymy i to z ust ludzi głęboko reli· 
gijnych, ludzi wypowiadających takie zdania 
z szczerego przekonania. Oby zechcieli o tem 
pamiętać wszyscy, których to może dotyczyć! 

Polakożercze błazny. 
Niedawno pisał" Wiarus Polski", że szwab· 

skie gazety zamieściły list niemiecki, pisany 
rzekomo przez Polaka, aby przy tej sposobno· 
foi zadrwić sobie ~Polaków. Bezbarwna "Reck· 
linghauser Zeitung", „ blatt", który niestety ma 
także wśród Polaków w Recklinghausen, Bru. 
chu i okolicy licznych abonentów, widocznie 
chciała się popisać także swą nienawiścią ku 
Polakom, bo zamieszcza, co nas tepuje: 

"In einem Orte im Kohlenrevier war un 
!angst eine Polen· Versammlung anberaumt. Als 
Hauptpunkt stand auf der Tagesordnung : "Re· 
ferat des Vorsitzenden iiber die Lage der Berg· 
lente." In Schaaren waren die Mitglieder 
herbeigestromt, urn den W ort en des Redne.rs 
zn lans ~hen. Zu Aller Bedauern musste dieser 
krankheitshalber sein Erscheinen absagen. An 
seiner Stelle ergri:ff nun der zweite V orsitzen
de das W ort und beehrte seine Zuhorer mit 
etwa folgP.nder Ansprache : 

vV erthen Genossen un fes te V ersammlung ! 
Ich bin nicht viel ge3prochen, '~,I a ber dat 

muss anders gekommt; gieberhaupt dat is 
schlechten Zeit, dat is viel Feiern in Grube, 
da soll dat armen Bergmann auf seia Frau 
un armen Kinderblagen Brod verdi enen; 
„tibscha krew." Gieberhaupt da sitz dat 
Hauer auf die Loch in alle vier Beinen un 
hakt un hakt, is von die Tod noch umgeben 
un hat nich. sein Fa,milie den trocken Brod 
auf sein Mund genocnmen. Gieberhaupt, da 
muss feste zusammen behalten, elnig in Ver· 
sammlung laufen, damit kommen wir Alle fe. 
ste zusammen, feste wie Mauer, wie Kessel„ 
schmiede, Mann auf Mann, dann kann sich 
das bald anders gekommt. 

W erthen Genossen un fes te Versamm
lung, ich mache zu. Bedauern, dass unser 
verehrtes vorsitzendes Herr Stiefelinsky krank 
ist auf Brust und ich werde gleich ein Ver„ 
sammlung machen un muss J eder fiir unser 
liebstes Stiefelinsky bisken auf die Teller 
machen; brauch sich nich geben viele Geld, 
hat sich auch bestes Stiefelinsky zwei Kau, 
dat gib sich so viel Butter, dat hat sich sein 
Kaffemielk. Mich thut,ganz leid auf alle Her· 
zen for sein armen Frau nn Kinderblagen; doch 
die liebstes Gott auf Himmel wird sich bald 
bringen auf das Gesandheit, damit er kommt 
in den nachstes Versarnmlung, dat kann er 
wieder sein Kameraden fiihrt in hester Zeit, 
dann kann sich das ganz anders gekommt. 
Ich bitt sein Kameraden feste zasammen be
halten auf- unser Stiefelinsky, feste, immer 
feste, wie ein Mauer, Mann auf Mann. Zum 
letztes Schluss ich bitte alles Kameraden 
mit herein zu rufen a uf <las Ruf: Herr ge
ehrtes vorsitzenden Stiefelinsky le be Hurrah ! 

seine Fran auch Hurrah ! seine Kinderblagen 
anch Hurrah 1 Alle Hurrah ! Gliick auf!" 

Brzmi to po polsku tak: vV pewnej miej· 
scowości obwodu węglowego zostało niedawno 
zwołane zebranie Polaków. Jako rzecz główna 
było na porządku obrad : Sprawozdanie prze· 
wodniczącego o położeniu górników." Groma
dnie przybywali członkowie, aby słuchać słów 
mówcy. Ku ubolewaniu wszystkich musiał ten„ 
że jednak z powodu choroby przybycie swe 
odwołać. W jego miejsce zabrał tedy głos 
drugi przewodniczący i zaszczycił swych słu
chaczy mniejwięcej następując~m przem.ówie· 

. niem: (Tu naetępuje wyżej dosłownie przyto· 
czone "przemówienie" poczynaj ące się od słów: 
"Werthen Genoosen un feste Versammlung.") 

Po przeczytaniu tego, każdy z pewnością 
powie, że ten, co to wymyślił, jest nietylko 
wielkim polakożerczą, ale jeszcze większym 
błaznem. Chciał on zakpić z Polaków, ale sztu· 
ka mu się nie udała, bo każdy na pierwszy 
rzut oka łatwo pozna, że kłamie, że historyjkę 
tę zmyślił. To nie ulega wątpliwości, bo gdy„ 
by się było odbyło zebranie Polaków, to na 
niem po polsku, a nie po niemiecku by prze· 
mawiano. Pisze też "blatt" o przewodniczą„ 
cym i jego zastępcy, oraz o człoukach. Jeżeli 
jednak jest zarząd i członkowie musiałoby 
istnieć także towarzystwo, tymczasem wiemy, 
że żadne z naszych polsko katolickich towa
rzystw takiego zebraLia nie zwoływało. To 
wystarczy na dowód, że "Recklinghauser Zei· 
tung" zamieścił a kłamstwa, aby szydzić z Po· 
lak6w. 

Takie postępowanie gazet niemieckich 
przyczyni się zapewne, że Polacy takie haka„ 
tystyczne piśmidła wyrzucą na śmiecie, a tak 
każdy uczynić winien, kto się czuje Polakiem. 



Roda ! czyż my dłużej jeszcze będzie
my popierali polakożercze gazety? Ctyż to nie 
mamy dosyć polskich gazet, które nas bronią 
przed hakatyzmem i germanizaeyą, czyż fonie 
mamy tu na obczyźnie „vViarusa Polskiego", 
a w Polsce licznych pism naszych, które wśród 
trudnych warunków nieustraszenie stoją na, 
straży skarbów wiary i mowy naszej? Czyż 
dziś, gdy wszystko na zagładę Polaków cncha 
my sami marny kręcić bic na naszą skó;ę„ po
pierając gazety niemieckie, które tchną duchem 
nienawiśei bism~rkowskiej ku wszystkiemu, , cp 
polskie? 

Rodasy~ czytujmy tylko pisma polskJ..e, a 
błazny polakożercze niech sami czytają ' swe 
polakożerc'Ze bibuły. ,: 

(Rodh,kowi z Bruchu dziękujemy za'1nade
słanie: „Reckl. Ztg." a prosimy i nadal •O nas 
amiętać. Red.) 

łl,6'" 

Bruch. Zdarzył się niedawno -nast~pują· 
cy przypadek. Oto „ Turnverein" urządrZił so · 
bie bal, na który zabłąkał się też jakiś Polak, 
który podobno jest nawet członkiem "turnerów." 
Podczas ćwiczeń gimnastycznych wszedł pftwien 
Niemiec na krzesło, a ów Polak zwrócił mu 
uwagę, iż tego czynić nie powinien. Na ~o od
zywa się Niemiec: „Du hast mir nichts 'zu sa· 
gen, denn ich bin ein Deutscher und was bist 
du?" Ty mi nie masz nic do gadania, bo ja 
jestem Niemcem, a czem ty jesteś? I co,:. sądzi· 
cie, że ów Polak, a członek „ verajnu" odp'lwie
dział? Sądzicie pewnie, że mu wyrznął porzą
dną kapitułę : „A ty pludrze nic godnego, czy 
ty sądzisz, że dla tego, że jesteś Niemcem, 
masz więcej prawa, niż ja będąc Polakiem. Je
stem Polakiem i do śmierci nim pozostanę i 
dzieci na Polaków wychowam, a Niemcem za 
nic w świecie zostać bym nie chciał. ' ' 

W podobny sposób byłby odpowiedział 
Niemcowi każdy Polak, mający poczucie na
rodowe, ale nasz „turnverajnista'' z Bruchu 
niestety do nich nie należy, to też, gdy Nie
miec go się zapytał, a ty czerp. jesteś, to .za. 
parł się swej naródowości, powiadając/l 1.ie on 
także jest Niemcem. Niemiec wiedząc, że to 
n~eprawda, zaczął drwić z niego, a ja powiem, 
że takiemu zaprzańcowi należałoby dać porzą· 
dne baty, a możeby tedy nabrał lepszego ro-
.zumu. · 

Wid~isz kochany bracie, że zapr~ańcem 
. każdy gardzi. Nawróć więc z pochyłej drogi, 
porzuć _„verajn" dbaj o swój ,ięzyk, wyinawaj 

. zaw"\ze śmiało, 2e jesteś Polakiem, a. każdy 
będzie cię szanował, inaczej słusznie zasługu. 
jesz na p'ogardę ! 

Jerzy Jaszczur Bażeński. 
POWIEŚĆ Z XV WIEKU. 

(Cif\g dalszy). 

Na te wyrnzy, Jerzemu nagle jakby jakieś 
światło przed oczyma błysnęło, stanęły mu 

· często przyc?odzące na myśl senne, splątane, 
niewyraźne widziadła i opowiadania Czorta, 
który utrzymywał, że go umarłym znalazł i 
z wielkim trudem do życia przywrócił. Nie 
mógł sobie nigdy, a tembardziej w tej chwili, 
zdać z tych wspomnien sprawy, rzekł jednak, 
uśmiechając się : 

- Miano mnie pono kiedyś za umarłego 
alem żyw, ,,·idzicie przecie. 1

} ' 

--: Zyw j.est.-:-- przerwał Tarnowski, -
Zyw Jako w1dz1cie. Dawna to baśń o jego 
śmierci. Ale na potem wyjaśnienia - dodał 
nakazująco. - Na~ inna sprawa teraz pilna. 

Powaga star~a i dawnego wodza zaimpo· 
nawała młokosem; mimo postaci jego wynę· 
dzsiałej i obłoconej~ uchylili głowy z pewnem 
uszanowaniem, Krzesz zaś ozwał się : 

- Proszę za mną. · · -~~ 

I poszli dalej, przeciskając się okóło le
~ących w be.zładzie ~anny~h, którzy korzysta
Jąc z. okrycia nocy i ZĄw1eszonej walki, opa
trywa}1 rany, ab.y pr2:y rozpoczęciu nowej, 
stanąc z resztką sił sw01ch. · 

- KtGś ty ? - rzucił Jerzy w drodze 
patrząc na Krzesza ciekawie. ' ' 

- Ten, który cię znalazł zmarzniętego· 
potem leżałeś u nas w Bielsku długo pote~ 
myśleli wszyscy, żeś pomarł, Lubochda zawo· 
dziła nad tobą, ażeś się naraz zerwał i uciekł. 

vV s.zyscyśmy cię mieli za zmarłego -

w ·IARUS POLSKI. 

ZieZDie pClSllie" ~ lawski, Jan Czyżak, 'Vacław Giehurnw:e 
Karol Glatzel, Bolesław Kaźmierski, Józef R fi 

0 Z Prus Zach., Warmii I Jlazar. rowicz, Walery Kra~ka, Antoni, Niedbał, Je\l 

Pelplin. Pierwsze . walne zebranie spółki Remer i Jan Wojciechowski. Z nich otrzynb 
rólniczej Rólnik landwirthschaftli we Commis- w niedzielę 12 bm. święcenie dyakonatu: łd 
genossenschaft, spółka ~apis. z ogr. poręką . Czyżak, vVacław Gieburowski, l{arol Glat a 
w Toruniu odbędzie się dnia 28 maja r. b. Józef K1arowicz, vValery Kraska, Antoni , a 
o godz. 1 sze.i w poł. u P· Sikorskiego w Pel· dbał. Jerzy Remer i Jan Wojciechowski. 
plinie. Na porządku obrad są: Wybór rady Srem. W sprawie gimnazyastów donor 
nadzorczej i wolne wnioski. . ze Sremu, że sąd ziemiański w Poznaniu znl . 

Tuchola. Parafianie, należący do filial- wyrok sądu śremskiego z dnia 29 marc'a !~1 

nego kościoła w Silnie (Frankenhagen między skazujący na karę pieniężnĄ panią T, i ucz~~ 
Chojnicami a Tucholą), postsnowili wybudować sekundy, odmawiających świadectwa. Oi d 
plebanią, aby otrzymać osobnego księdza. Jest tecznie ma rozstrzygnąć sprawę sąd ziemiańiSi 
to tern potrzebniejsze, że kościół parafialny w Toruniu. ~N 
w Ostrowitem (Osterwick) jest za mały. Poznań. Spółka akcyjna teatru polskii 

Wartembork. Tutejsza fabryku cygar w Poznaniu odnowiła na przeciąg lat trz~o 
Fryderyka K<lhl przeszła w posiadanie pana kontrakt z p. Edmundem Rygierem, który ro 
O. Deter z Wrocławia. Nowy nabywca za· będzie teatr prowadził nadal. Gmach teaf,a 
mierza fabrykę znacznie powiększyć, tak, że od kilku lat domagający się odrestaurowa~{ 
zatrudniać · ona będzie około 400 ludzi. Dotąd będzie pośpiesznie w miesiącach letnich od'~ 
zatrudnia ona 130 osób. wiany. Koszt gruntownego odnowienia usta

1 

Z {)hojnie piszą: Tak jak obecnie po wiono na o0,000 m. Wobec braku fundusz~ d 
innych miastach _: miało i tu odbyć sią w ze- Wobec braku funduszów, przyszedł spółce z&

0
• 

szły ·poniedziałek wieczorem - staraniem cie· mocą jeden z filantropów i ofiarował na .~1 
śli Gepperta - zecranie .,uciśnionych Niemców cel potrzebną sumę. Towarzystwo dramatyJ

1
c' 

w Ostmarkach", na którem jakiś płatny ajent poznańskie, pod wodzą dyr. Rygiera, gry ki 
z Poznania miał mówić o spółkach i towa- będzie w oezonie letnim w Ciechocinku. de 
rzystwach naszych. - Zebranie atoli odbyć Poznań. Misrż szewski Piotr Ka°'1 
się nie mogło, ponieważ odmówiono na ten zamieszkały przy ulicy Szyperskiej nr. rat 
cel sali, a innej w całem mieście również dać ":raz z r6ż.nemi .papier~mi wrzucił wczoraj 
nikt niechciał. - · Fakt ten - po Pszczółkach pieca skutkiem meuwag1 pudełko z matery-10 
- wydarzający się w krótkim czasie po raz wybuchow)m i podpalił. Spostrzegł się je~ed 
drugi i to właśnie w tak zniemczonych wzglę- dość wcześnie i pudełko z pieca wyjął, rzteł 
dnie miej.sćowościach, dowodzi znowu zbyt na podłrgę i nogami ogień chciał przytłun. 
dosadnio, ile są warte i skąd pochodzą biada- W tejże ~hwili nastąpił jednak wybuch a ~a 
nia o uciśnionej niemczyźnie; nie są one bo- dula stracił połowę prawej nogi. Odwiezlijo 
wiem wynikiem miejscowych stosunków, ale go do lazaretu. 
hecy uprawianej systematycznie przez hakatys- Poznań. Pan Treskow z Radojewa r 
tów. Zaznaezam bowiem wyraźnie, że pomimo według poz~ańskiego korespondenta „ Sch!t~b 
iż zebranie odwołano w mieście dopiero w po- scbe Volksze1tung" na walnem zebraniu nie1' 
niegziałek koło wieczora przez gazety, z oko- ckich powiatowych Towarzystw rolniczych Rhay 
~icy, gdzie o o?wołaniu nic nie wiedziano, ani I stwa, które się odbyło 8 b. m. w Poznaa 
Jedna oso~a ~e .przybyła, ~ad~o :'. mieście w restauracyi, „ ~Vilhelmina'', wygłosić dłu!cf 
samem am w im~ę spra~y mem1eck1~J g~rąc~ ł mowę, w ~toreJ tłómaczył i usprawiedli'\v 
re~lamowano zaproszema na zebranie am tez . znane swoJe stanowisko wobec antypoh\vy 
odwołanie tegoż nikogo nie interesowało, prze- I polityki rządu. ~I 
ciwnie " ·zruszano na to wszystko ramionami. W równobrzmiącem sprawozdaniu "p ·ob 
Widać też z tego, że niezanikło jeszcze u ner Tageblattu" i „Posener zt„." nie ma ·e 
wszystkich Niemców poczucie sprawiedliwości słowa o· odnośnem wystąpieniu pana Tresko ię 
i że pogardzają robotą szo~ inistów haka ty- Czy to nie cha:akt~rystyczne? To znanyphr 
stycznych. stem tego rodzaJU pism polakożerczych . 

._ Z Wlel. Ks. Poznańskiego. Co przemawia na naszą korzyść, to 
Poz~ań. W niedzielę 5 b. m. otrzymali :annie zamilezają, za to chętnie rejestrują1 

z rąk naJprzew. X. Biskupa Likowskiego świę· Jest wodą na młyn hakatystyczny. „Kolci. 
cenie subdyakonatu klerycy: Mieczysław Bie· Volks2Jtg~" stwierdza dziś (nr. 431) że nif e. 

' kie 
dodał Krzesz - jeno Lubochna ciągle mówiła, swoiGh współbraci z kraju. Teraz dowie~ia 
żeś żyw, a nawet kazała cię pozdrowić... łe~. się, że lada chwila wyprowadzą Dli~la 

- Kto zacz Lubochna? - przerwał' I kazą w~lczyć .prze.ciw swoim może prz ~n 
Jerzy. własnem1 rodz1cow1, uciekłem więc b S1gl 

- . Siostra moja, która cię pilnowała w I ~hwili bym nie przeżył, a pragnąłe~ u, niej 
chorobie. . . . Jeszcze rodzica i być · użytecznym krajow :~K 

- Więc to me był sen! Ten biały anioł rzekł z zapałem Jerzy. ;kto 
któ~e~oin .ci~gl~ widział przed oczyma, j.es~ Paweł z Niegocina przypatrywał się ob' 
gdzrns na ~~ie.cie. - p:zerw3:ł Jer~y. . jęciem młodzieńcowi. du 

- Jusci ze Jest, Jeno me amoł biały a Uc r · . d d . d rus 
moja siostra., Lubochna. ' . -: zy 1 mme . sami z ra Y i po 80 

B . ó.b . ich więc własną bramą postanowiłem wcl;cu.z 
- . racie m J, racie! - zawołał Jerzy, ciągnął daleJ Jerzy. 1 . 

chwytaJąc rękę K:zesza. ~ A jakże u nich ? - zapytał chor ·0~ 
. - Ale to dz1 wne, że ona przeczuła, żeś K . . . . e J 

żyw! - rzekł tenże, ściskając dłoń Jaszczura. t .. h tr rz?1zac! m~Ją .słabe siły, mel{ 
W . tern stanęli przez prnem Pawłem do ez i~ ap1ą _mepomierme, długo trzyma. iea: 

którego chorągwi właśnie się dostali. ' ~ .tw~erdzy me mogą - odrzekł rnłody ask 
J t J A rr k. zensk1. d 

es em an mor arnows ·i w bitwie z . · · 
jeszcze pod Cł ojnicami przez Krzyżaków za· re~~tą -;- dod.ał - po~iedzcie iem 
brany, jako i ten młodzieniec, który w onczas ~to dowodzi. kro~ chocb~ - poJdę, b-01\rac 
mia~ szczęście ocalić życie miłościwemu kró· zną rzecz mam. zw~astowa~. stwi 
low1, sam zaś dostał się do niewoli _ poczał Od dm kilku < bJął dowództwo 1 ener 
starosta krakowski. · woda gc.iański, Jan Bażeński ... 

-:-- Jako~fście. się ~ydos1 ali? - rzekł . - Oj.cie~ mój! ~ przerwał Jerzy .~Puśc 
c?or~z~, wst&Jąc mimowoh przed osiwiałym w ga~ąc dłome, Jak gdyby chci:lł niemi obJą . ·raj 
mewoh starcem. dzica. :w st 

. . - Nie ffil1ja w tern zasługa, a tego mło- Prowadźcie nas doń - rzekł Tarno 
dzienca - rzekł T~rnowski, wskazując Je- I jak stali, obłoceni i chwiejący siCzło 
rzego. . . . znużenia, poszli przez obóz. ai 

Chorązy ~P0Jr~ał ~ytaJąco na Jerze go. Północ już prawie była~ gdy stanęli god 
- Ucz~h mme me mało Krzyżacy, ko- namiotem wojewody gdańskit go· nie sp~a. 

r~ystał~m z ich nauk. Do.wiedziałem się też od jeszcze lecz wiódł narady z do~ód.zcazni .P0z 
~i~, ze B dla doJ:>rony .sw01ch każdy sposób jest rągwi, co do dalszego oblężenia. Straże jt1els 

0 ry. r r~y .ziłem su~ pod~tępe~, ale mi po- nie byłyby od razu wpuściły przybyłycb1 kr~ 
;~r~a·\ ze i_ podstęp moze hyc szlachetny. by nie Paweł z Niegocina który jako do\\ d z 

ie zia em, ze. ~r~yża~y uważają mnie za ca chorągwi był właśnie ~czeki wany. p,own: 
swego, przez dziesięc więc lat zamknąłem się ·ewn 
w sobie i nie zdradzałem z uczuciami dla (Ciąg dalszy naaU.pi). Brunt 



)We pisma hakatystyczne rozmyśl~ie przekręca~ą · 
f llfałszują sens arłykułów polskich, wykazuJe 
Jeo na przykładzie "Deutsche Ztg" i słusznie 
:ylllOwiada, że czyni się to w tym celu, aby od 
: łtłamanej opinii niemieckiej żądać po tern dy
latfatury na wschodnich kresach (Diktaturpara-
1 łtaphen in der Ostmark). 

•tiJ.Ze Slązka czyli Starej Polskie, • 
In(} Bytom. Podoficerowie a władza ko-
zn\cilna. Ks. proboszcz Biskup z Kłodzka na. 
~a \isał do "Schl. Vclksztg.", iż nieprawdą jest, 
lzniakoby ze strony wojskowej jemo zabroniono 
.o~·ądać w razie mięszanego małżeństwa wycho· 
tjiafl'1ania dzieci w katolickiej religii. Tak doniosła 

. :Neisser Ztg. ", która teraz prostuje swą wia-

~
sk1~omość o tyle~ iż wprawdzie księdzu nie za· 
trz)roniono żądać gwarancyi katolickiego wycho
y "ania dzieci, ale podoficerom nie we lno takiej 
eat,warancyi dawać, choć ją ks. prob. B. żąda. 
a~ozporządzenie z roku 1884 tak podoficerom 

001akazuje. 
sta W Kunatowie, w powiecie Zabrskim, 
~ sz~odpa1ił nieznany człowiek las p. Raczka i 

f 

ziiciekł. Na szczęście ludzie zdołali ogień uga· 
a 5ić nim przybrał większe rozmiary. 
ya ' W Górnikaeh w powiecie tarnogór
ryi~kim, spaliło się w niedzielę po południu sie

dem chałup i trzy stodoły. Ogień powstał 
Faaw chałupie Nierychlokowej. Ludzie mało wy
. ratowali. 
aj W Swiętoehłowicael1 robotnik Ma
Y'4iowski przy rąbaniu drzewa uszkodził sobie 

l
e~edyne zdrowe , oko tak, że zaniewidział zu· 
rztiełnie. Straszny to los biedaka I 
łun Gliwice. "Qstmarkenveerein", czyli ha
a .~ata, zwołał na narady swych mężów zaufania 
ez1ido Gliwic 10 bm. Przewodniczył pozasłużbo · 

wy prezes rejencyi Flottwell w towarzystwie 
'· Tiedemanna z Jeziorek z Poznańskiego. 

~hltebrało się około 15 mężów jako wybitniej· 
e~zych germanizatorów obwodu przemysłowego 
Kna Górnym Slązku. W liczbie ich generalny 

.znfdyrektor Kollmana, Bitta, Lyk. Główną u· 
ł~hwałĄ jest postanowienie założenia osobnego 
li'.\vydziału robotników dla górnoślązkiego c b· 

otsiwodu przemysłowego pod dowodztwem p. 
Kollmanna z Bismarkhuty. A więc baczność! 

"Pf·obotnicy polscy I Strzeżcie się przed wszel
a Uri~go. rodzaju łykami i Kollmanami! a jeszcze 
kor.v1ęceJ przed kamratami niemieckimi i prze

nychrztami. 

.
0 Władomośei ze świata. 

,Ją, B 1· O M' 1 · d lni~. er in. panu 1q ue u opow1a ano, 
niłe. ~ rozmowie z współpracownikiem wiedeń· 

k~eJ ż!dowskiej "Neue .Freie Presse" powie. 
iecrrlz1ał, Jako prusacy wygrali wszystkie wojny 
mr~la ~ego, że wojskami dowodzili oficerowie 
rz ~nkierscy. B.awarski „ Vaterland" organ dr. 
b~S~g~~' wykazuJe, że to nie prawda. Najdziel· 
u;DICJSl dowódzcy pochodzili właśnie z ludu. 

oll ~ak naprzy kład marszałek polny Derfflinger, 
któ~y za rządów elektora Fryderyka Wilhelma 

• ę ,pobił szwedów pod Fehrbelinom, był z zawo
du krawcem. Był też czas, że na czele armii 

ds ruskiej stali junkrzy. Mianowicie w roku 
806, gdzie jednak prusacy zostali przez fran· 

-cuz?w sromotnie pobici. Od tego czasu kró
ho.~ow~e pruscy .~mądrzeli i nabrali przekonania, 
~e Jądro armu spoczywa w ludzie. 

~ . Drezno. Przeciwko agitacyom wszech. 
ien~ców austryackich wystąpił nareszcie rz~ d 
a8k1 .. _Wszystkie urzędy graniczne otrzmały 

ie ~ ~m1s.terstwa polecenie, aby nie pozwalały 
bo _1em1e~k1m towarzystwom austryackim prze

raczac granicy i odbywać zebrań w króle-
stwie saskiem. Tak więc wreszcie w~· stąpiono 
~·energicznie pr7.eciwko "zdrajcom" Au~tryi. 

1 
.. sp:i:awa chińska. Hr. Waldersee o

. lEus~i Chmy w prz~1szłzm miesiącu i wróci do 
~ą raJu rrzez Japonią. Lilka dni zatrzyma się 

w stolicy Jokohamie i·odwiedzi"cesarza Mikadę. no W • • 111 ·c ł OJna ang·1elsko·transwalska. 
g ~ onek administracyi Natalu donosi do "Na-

ai M~rkury", że najwyższe władze wojskowe 
· godziły się na to, by krajowców podburzyć 
s~ na zde~?r.alizowanego wojną nieprzyjaciela 

1 .P0zwohc im łupić w . kraju. Oficerowie an
j~~ie~c~ . sami zachęcili zulusów do grabieży 
b, d ra1~1e Vryheid, zostawiając im 10 procent 
o~kow z.dobyczy złupionej. Na tej drodze puł· 

W l A 8 U 8 P O L ~ K r: 

protest przeciw poatępowaniu Bottomley'a, 
który przekroczył swe instrukcye, i ogłosił od· 
powiedź ministra, który zaraz wydał instruk
cye do władz wojskowych. 

Poznań.. Znowu jeden przypadek cha
rakterystyczny z dziedziny szykan pocztowych 
możemy podać czytelnikom. Ktoś 
wysłał z Poznania do Dolska kartę pocztową 
i zaadresował jak najwyraźn1ej : "Dolsk p . 
Schrimm." Karta powędrowała do ~remu, 
gdzie ją zaopatrzono w uwagą: Ort bei 
Schrimm unbekannt". Ztamtąd zwrócono ją 
tutejszemu urzędowi tłomaczenia, który prze· 
kreślił wyraz "Dolsk'' i zastąpił go wyrazem 
"µnbekannt". · Karta po sześciu dniach(!) wrÓ· 
ciła do rąk adresata, którego zdołano odszu 
kać. Poczta widocznie nie zna urzędowej 
książki pocztowej, w której na stronie 37 wy· 
raźnie "nieznaną~' dziś miejscowość oznaczonp 
po niemiecku i po polsku ~ "Dolzig (Dolsk)" 
- Kreis Schrimm ! Czyż to nie charaktery
styczne? 

Z róiln,yoh . atl'łon~~ 
Bochum. Podatku kościelnego będzie 

t~zeba płacić: w parafii śś. p, otra i Pawła 
45%, Panny Maryi 60°lo, św. Józefa 70%, w 
Altenbochum 70%, Grumme 80%, Hamme 90%, 
Hofstede-Riemke 90°lo, a Wiemelhausen 70 pro· 
cent. 

Dortmund. Kopalnię „ W altrop" zaku
pił fiskus górniczy. 

Kamen W przeszłą niedzielę położono 
tu kamień węgielny pod nowy kościół katolicki. 

W Oberhausen znalazł śmierć pewien 
robotnik w warsztacie maszyn. 

Bruch. W kopalni „Konig Ludwig" 
poniósł śmierć górnik H. Wagner. Pozostawił 
żonę z kilkorgiem dziatek. 

Straszne zdarzenie. Na Węgrzech 
do miejscowości Halicz przybył jakiś nieznany 
mężczyzna do domu pewnej kobiety, która 
miała męża w Ameryce. Kobieta przyjęła po
dróżnego, a ten przed udaniem się na spoczy· 
nek, prosił, aby mu przechowała przez nog pa· 
kuntk. W nocy kobieta ciekawa chciała wie
dzieć, co jest w pakunku, otwarła i zobaczyła 
- same pieniądze. Wnet opętała ją chciwość 
porwała siekierę i podróżnego zabiła, aby so
bie pieniądze przywłaszczyć. Dopiero kiedy 
trupa chciała usunąć, poznała z wielkiem prze
rażeniem, że ów podróżny to jej własny mąż, 
który wrócił z Ameryki z zaoszczędzonymi 
pieniędzmi, a że brodę zapuścił, przez żonę 
nie został poznany. 

O godnojć kanclerza. J t ner al hr. 
W aldersee według tygodnika „Cri de Paris", 
zawdzięcza buławę feldmarszałkowską hr. Bii· 
łowowi. Kiedy wybuchły zaburzenia w Chi
nach, hr. Bu.low zrozumiał, iż spadek po ks. 
Hohenlohe będzie nieba\-·rnm otwarty i że nad
szedł moment do usun: ęcia z pola groźniejszych 
w~półzawodnjków. Zaś najgroźniejszym wy· 
dawał oię niechybnie hr. Waldersee, którego 
w kołach polityczn);Ch oddawno już nazywano 
„Kronprinz-Kanzler'·, a który nie tylko, że cie
szył się zaufaniem cesarza, ale przytem znany 
był jako człowiek ambitny i przebiegły. Hr. 
Blilow wiedział wszakie o słabości swego ry
wala do pięknie brzmiączch tytułów. Powziął 
tedy myśl, by liamianować hr. Waldersee feld · 
marszałkiem i nacz lnym wodzem skojarzonych 
wojsk w Chinłl eh. Projekt podobał się cesa
rzowi. Hr. Waldersee zyskał tytuł a hr. Bii
low wkrótce został kanclerzem Rzeszy wszech
niemiecaiej. 

Zbrodnia rytualna! Dzienniki gali
cyjskie donoszą, że w Łękawicy, w powiecie 
wadowickim, 13 letni chłopak Piotruś Wierz· 
bicki miał dnia 20 marca przed świętami ży· 
dowskiemi pójść do sklepu rzezaka żydowskiego 
Aria Tragera kupić atramentu. Tam potrakto
wano go winem, które go upoiło, a następnie 
miano mu przeciąć palec wskazujący i średni 
u lewej ręki, a krew chwytano do podsta
wionej w tym celu miski. Sprawa ta jest przed
miotem karnego dochodzenia w sądzie wado
wickim. 

Zatonięcie okrętu. W porcie kron
sztadzkim zderzył się niemiecki parowiec z fin
landzkim żaglowcem. Ostatni zatonął. Załogę 
zdołano ocalić. }>, nik .Bottomley otrzymał 1000 sztuk bydła. 

B ewnego bura ,zulusi pokaleczyli asagajami. 
runer ~~stoso'11: al do premier-a ministrów • 

Walka przeciwko sukniom powłó· 
czystym przybiera w Niemczech coraz większe 

rozmiary. Koniecznie chcą zmus1c panie, aby 
nosiły suknie nie dotykające ziemi. f o Dreznie, 
Monachium, Fl'ankforcie, przyszła- kolej na 
Berlin. N a dzień 24 b. m. zwołano tamże 
wielki~ publiczile zebranie, celem zaprotesto· 
wania,„ przeciwko sukniom powłóczystym jako 
wielce.· szkodliwym dla zdrowia, bo przeno· 
sż~cyQl zarazki. 

~ Pielgrzymka do W erl. 
Nimej szem zaprasza się prze wodnicz~cych ~lako ·ka

tolickich towarzyst·~, którzy chc2' brać udział w pielgrzym .... 
ce do Werl, aoy się stawili na naradę w pJerwaze święto 
Zielony~h Swi~tek w sali św. Wincentego a Paulo przy 
kościel~. św. Józefa w Dortmund, po poł. o godz. pier· 
wszej, :~dzie także . OO. Franciszka.me będi( obecni. Zl
praszam w imien~:u OO. Tomasz Bzyl Ei'zewodnicz,cy 
rzystwa „J edność" w Dortmund. ~ 

Tow. św. Wojciecha w Schonnebeck. 
t ~ 

Pięlgrzymka dla Polaków z dekanatu Essen do Nevi-
ges powzie w poniedziałek śvli~teczny. Bilety S2' do na
bycia j! J. Wilkowskiego, Friedrichstr., u ,r::itachowiaka, 
Kleinebruchstr., u Koniecinego, Schulstr. itd. i w lokalu 
Tow.·--u--pa.ni Nikemper po cenie 1,10 mr. W-ymarsz z lo
kalu Tow. o godz. ó1f4. rano. O liczny udział w pielgr!Vym-
ee pros~ w imienu komitetu J. Wilkowski. 

Ostatnia spowiedź św. wielkanocna. 
iJN RUhli~;hausen we wtorek 21 maja po 

poł. i ~ erodę rano, kazanie we wtorek na wieczór o 6. 
W Eiklo w środę 22 maja po poł. w czwartek 

rano, kazanie w środę na wieczór o 6 godz. 
W Bismark w piq,tek 24 maja. od rana i w so

bot~ rano, kazanie w pilłtek na wieczór o 1/26. 
· W Gelsenkirchen· Altstadt w sobot~ 26 

ro.aja po poł. aż do poniedziałku (27) w południe; kaza
nia nie będzie. 

W Rottha ust n w poniedziałek 2 7 maja po poł. 
i we wtorek rano. Kazanie w poniedziałek })O poł. o g. 
2-giej. 

W .Schalke we wtorek 28 maja przed poł. i w 
środę rano, kazanie we wtorek na wieczór ~ godz. 6. 

W Giinnigfetd w czwartek 30 Jna..fi po poł. i 
w pif\te)t rano, kazanie w czwartek na wieom>r3o godz. 6. 

W Hiintrop w pi~tek 31 maja po-::pcił. i w so
botę rano, kuzfl.nie w piittek na wieczór o g~dz~ 1/./1. 

W W attcnscbeid w sobotl} l czerwca po poł. 
i w niedzielę, kazanie po poł. o 4 niedzielę. ·· 

Ke. Meissner. 

'Iow. śpiewaków polsk. „Dzwon" w Essen. 
Przyszła lekcya odbędzie się w niedzielę dnia 26 bm. 

Po lekcyi odbędzie się n:;iesięczne posiedzenie· O liczny 
udział uprasza się. ' 

Cześć pieśni polskiej I Z a r z ą, d. 

Baczność . parafianie domachowscy ! 
Donosimy ~am, iż V: niedzielę dnia 26 maJa o godza 

1/ 2 ~4 po połudmu odbodz1e się walne zebranie u p. Bal
kenhola w Bochum przy klasztorze OO. Redemptorystów · 
ponieważ Sfł teraz bar„zo ważne sprawy do załatwienia' 
bo odebraliśmy od naszego księdza listy, co nam życzy 
wspólnie ze sob!\ poradzić - Uprasza. si~ szanownych 
par: fi.ain domachowski.:h, aby każdy mógł sobie te par@ 
godzin odż~ować, bo zamiar nasz już wnet w czyn zamie
niony zostanie. Donosi.my parafianom co ~r~bywaj~ na. 
obczyźnie w Weatfoli, Nadrenii, clak1mnii i ·td., że chętnie 
także od nichskłudki przyjmiemy. Składki i spi$' ofiarodaw
ców na.leży przesłać do Antoniego Kukli w Hootrop nr. 27, 
Ludwika Natter w Bochum, .Moritzstr. nr. 17, albo Anto
niego Kukli w Rotthausen, Diippelstr. nr. 11. 

W in ieaiu komitetu J . .Jesiak. 

Kochani bracia z parafii kobylińskiej! 
Donosię Wam, iż mieliśmy 6 maja zebranie w Bo

chum i umówiliśmy się, ażeby sprawić pa.mit\tkę dla 
kościoła w Kobylinie. Pt'oszę kochani bracia dawajcie 
składki, czy to razem je pe syłajttc pomiędzy sob-. 
zebrawszy, czy też pojedyńczo, z doł~czeniem z której 
wai i parafii każ1y pocłiodzi i składka przysłau. Składki 
prosimy przysyłać pod ni.tej podanemi adresami. Składki 
b~dfł pokwitowane w g~zecie. 

Ares: M. Miedziński w Herne, Neustr. 35, J .. Jarceyński 
w Bochum i Ig. Mieoziński w Oberhausen. 

Komitet. 

KołÓ' śpiewaków „Gwiazda" w Altenessen 
obahoą'ii w niedzielę 9 czerwca swojl\ rocznicę. Pocqtek 
o gódzinie 4 po południu na sali p. Kopenia w bliskości 
katolickiego koecioła. Będzie koncert, Ś!'iew-; deklamcye, 
telłtr i taniec. Ws~ęp dla członków kółek oraz, towarzystw 
wynosi 50 fen. Nie ezłonkowie płacfł prze4 ~za sem 7 6 f., 
a pr.zy kasie l m. - Uprasza się szanownyoh członków, 
by przy płaceniu okazali się kwitowi\ ksią.Żkf\, bo 
każdy członek, który zalega ze &Wt\ składkfł pędzi;!' uwa
żany jako obcy. Także upraszamy "jak ńajuprzejmiej 
sąsiednie koła epiewackie> które zaproszenia dostały i te 
kt6r~_ dla braku adresu zaproszen nie otrzymały, oru 
Rodaków i R 1daczki z Altenes~en i okolic~ by SWfł 
obecoośaifł nas zuzczyeić raczyli. 

Cześć pleeni polskiej! Z ar z lłi d. 

~*DD~~~~~D 
KSIĘGARNIA „ WIARUSA POLSKIEGO" 

w Bochum 
ma. na składzie wielki wybór ksi~żek do nabożeństwa, 
ksi~żek powieściowych, śpiewników, ksi2'łek treści religij
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisami 
polskimi itd. Dalej : wielki wy bór figur Swiftych, kr11cy
fiksów, różailcy i innych dewocyonalij. 

~~~ 



Tow. pol.-kat. św. Jacka w Bottrop Koło śpiewu „Harfa" w Wanne. Koło śpiewu „Harfa" w Wanne. 
Koła prosimy, aby zaraz nadesłały piesni, któl't 

zjeździe śpiewać zamierzaj, i to najpóźniej do 1 czen donosi s"7ym eiłonkom i Rodakom, iż dnia 27 maja (dru
gie swięto Zielonych Swi~tek) o 4 tej po pół. odbędJie 
się zwyczajne miesięczne zebra.nie na sali p. Kirschba.u
ma. Będzie jak zw~kle. przyjmowanie nowyeh członków, 
płacenie składek miesięcznych itd. O liczny udział w ze
braniu członków jak też i gości uprasza Z ar z I\ d. 

Dnia 27 maja w drugie swięto Zielonych SNi,tek od
będzie się zebranie miesi~c~ne o godz. 4 po roł., na któ
re zapra.'3za. się ezan. członków. Na zebraniu będll wa.łne 
rzeczy do załatwienia, dla tego też członko~ ie powinni 
aie licznie zgromadzić, bo na zebranie powinien kddy 
przy8yć, który w kole Jpiewu czhnkie~ jest._ Na .ze?ra~ 
niu będzie wpis nowych członków. Gosc1e mile w1dz1am. 

Zarzą,d. 

Ignacy Kokot, prezes, Wanna (Bahnhofstr.) & 

~mDMD~m~*~*~~ m Szanownemu Panu 

i o,}f.~oa~~!!!~.j K!!~:~s~;!1;1!nm, Dortmund. 
m Annie Naglak 

Szanownemu członkowi 

Szanownych członków i przyjaciół Towarzystwa Prze
mysłowców polskich w Dortmundzie iawiadamia się ni
niejezem, iż w pierwsze świeto Zielonych Zwi14tek urz"
dza Tow. wspóln11i wycieczko do Blankenstein, kole.il\ 
żelazna\ do Witten. Punkt zborny: sala posiedzeń, Central
hof, West-Wall, godz. 71/2 rano. O liczny udzia;ł w te 
rozrywce uprasza w i.a. ieniu towarzystwa 

Franciszkowi Maciejewskiemu I w Silcu, w parafii pempowskiej, życzy Towa. 
rzystwo św. Czesława w Bulmke w dzie6 :alubu, 

~ 20 maja, zdrowia, szcześcia i błogosławieństwa 
~ swiętego. Młoda para niech żyje I 

S. Sobierajski, sekretarz. 
~ Tow. Czesława w Bulmke. · 

~~-~D~~~D~~ 

i jego narzeczonej, pannie 

Elzbiecie Dyba 
Wycieczka wozem 

do ogrodu za. Wattenscł'eid w ł ardzo pięknej okolicy od
będzie się w drugie swlęto Zielonych Swiątek. Wyjazd o 
godz. 1fi2 po poł. od t>· Roeego w Bochum róg ul. Mal
theserstr. i Ko:rtenpfad. O liczny udział zżonami i dziećmi 

zasyłamy w dzień ślubu (21 maja) jak nsjeer
deczniejsze życzenia., zdrowia, szczęścia i błogo
sławieństwa świętego a po śmierci Królestwa 

We WSZTStkich listach do reda.key!. ekspedl 
księgarni i drukarni trzeba podać zawsze swój 
chociażby kto e'dził, że adres jego posiadamy, aby « 
wiedź lub przesyłka zamówionych rzeczy dla te~o Pl 
du nie opóźniły się. Szukanie adr~su w dawniajszych !» 
lub ksif\Żkach zabiera wiele czasu f dla tego p11~ prosi· · 

W Niebieskiego. Młoda ptlra niech żyJe ! T1>go jej 
~ życzy Towarzystwo Serca Jetusowego w Hamme. 

~~····~~~~ Komitet wycieczek latowy«')ł w Bo.-hum. 

Składki na chorągiew do kościoła parafii lubińskiej 
które złożyli paraftanie na obczy.łnie: 

(Dokończenie). 
Ze -wsi Os owy: P. Skorupka 5 m. Fr Jankowski 1 m. F. Brze

chwa. 2 m. W. Antkowiak 3 m. J. Brzechwa 1 m. Fr. Brzechwa 1 m. 
J . Brzechwa 1 m. St. Górny a m. M. Gogół 5 m. M. Skorzec 3 m. w. 
Owsianny 2 m. A. Vogt 4 m. Fr. Guczka 5 m 

Ze wsi M o s c i s z e k : M. Młynarek z żon Ił 1 m. St. Koetelańc.tJ" k 
2 m. L. Jakubiak 1 m. J. Szel"g 50 f. M. S~e114g 50 f. E. Erst 50 f. 
J. FlJrczak 50 f Fr. Jankowicz 1 m. M. Naskręt 1 m. A. Wilczyński 
10 m. L. Wilczyński 11 m. M. Lis 60 f. J. Florczak 1 m. 

Ze wsi Cicho w a: J. Goździak 5 m. W. Kamiński 1 m. Jan 
Mańkowski 3 m. A. Leciejewski 5 m. A. Stelmaszy~ 50 f. 

Ze w.1i St a n ko w a: Br. Ł!łcz:ny 3 m. M. Lflczny 5 m. Fr. Jo· 
skowiak 50 fen. J. Jędrowiak 35 f. J. Szłapka 3 m. P. Paszkiewicz 50 
fen. L. Walkowiak 5 m. J. Maćkowiak 1 m. J. Kocięba 2 m. J. Jan
kowski 1 m. M. Łf\CZny a m. A. Przybylak 3 m. A. Walkowiak l m. 
M: Pietrowiak 5 m: L •. Skornia 5 m. Fr. Łfłczhy 1 m. Sylw Pa.11zkie
w1ez 5 m. I. Paszk1ew1cz 1 m. M. Cichocki 1 m. W. Piechel 1 m. St. 
Skrzypczak 3 m. L Jankowiak 1 m. I. Dańczyk 50 f. W. Ratajczak 2 m. 
!l8 Ze wsi Ł ag o w o : J. Koperski 8 m. w„ Szymczak 50 fen. A. 
Szymczak 5 m. Fr. Grodziski ó m. W. Adamski 5 m. St. Urbauiak 2 
m. L. Rypineki 5 m, J. Małyszek 6 m. T. Łukaszczyk 6 m. J. Łuka
szczyk 6 m. W. Łukaszczyk 6 m. W. Koperski 1 m. St. Leciejewski 
3 m. Fr. Borowiak 1 m. I. Jęczak 50 f. A. Zimny 2 m. Fr. Krzoski 1 
m. M. Ryp 1ński 3 m. J. Łakomy 50 fen. P. Szell\g 1 m. M. Matuszak 
l m. A. Zep 2 m. J. Gronek 2 m. Fr. Gronek 1 m. 

natychmiast uskutecznić nie moina. o ------------------------------! I Wszystko tak tanio jak w Polsce! ~~ 
"6 Polskie wina czerwone, żółte, polskie miody, polskie tokaje li· ~n 
jtl pcowe, wina węgierskie, mozelskie, reńskie, hiszpańskie oraz wszelkie inne 
- napoje z firmy B • . Kasprowicza z Gniezn~ s.~ do nab?cia rie 

,_ w składzie Ignacego Kwasmewsk1ego w Bochum, 
Jll Kaiser-Friedrithplatz 2. ~ ~zaraz przy klasztorze. 
- Szczególn" uwagę zwracam na tokaj lipc~wy. który jest bardzo dobry dla chorych. 

- Wielki wybór 
- cygar, papierosów, tabaki do palenia i do zażywania. 
- 100 sztuk cygar od 2.50 mr. do 15 marek. 
Cll( Dobra sposobność dla tych, którzy wyprawiaj„ wesoła, chrzeiny i t. d. bo mog, 
)1119 wszystko W.nio kupić. 

"' Ignacy K'W'aśnie-w-ski, I generalny zastępca firmy B. Kasprowicz w Gnieźnie, na Westfalię i Nadrenię. 

-----------------------------•·Służąca Polka Scena Ludowa. Ze wsi N owy dwór: J. Kalik 1 m. J. Jaskulski 3 m. I. Lan
g& 50 f. P. Micbalski 2 m. M. Owczarczak 1 m. W. Korytowski 5 m. zn&jdzie dobre miejsce od 1 czer- Zbiór ładnych dramacików, komedyjek, krotoch1 
Fr. Korytowski 1 m. L. Lakomy 50 f. St. Szymcaak 1 m. J. Szel!łg 50 wca lub zaraz u Francis:r.ka fraszek seenic:r.nyeh, monolei;ów, dyalogów i wien 
!. M. Wichłacz 3 m. J. Wichłacz 2 m. M. Wieszozeczyński 3 m. K. Józefqskiego w Herne przy stósownych na. przedst.a.wienia domowe podczas wesół, imienin, wiei 
Buchwald 50 f. I S?elf\g 3 m. A. Ot11lak:owski 10 m. Fr. Przybylski ul. Neuscr. 35 itp. uroczystości rodzinnyoh, oraz dla teatrów amatorskich. Ułożył. 
!'> m. I. Otula.kowski 2 m. Fr. Łegoda 2 m. M. Kubiak 50 f. J. Jan· brał J ó a ei Cho ci 111 ze w a ki. rvd 
kowski 3 m. A. Szymkowiak 50 f. J. Stymkowiak 6 m. M. Langa 50 .""1fJlllll A ......._ Ksilłżka ta zawiera na 240 stronach 38 komedyjek i 18 wi;;0 
f. J. S1ymczak 50 f. St. Kulik 1 m. J. Kulik 1 m. J. Łukaszewski 2 .I JC>'1 p Cena 1 m. 89 fen., z przesyłki\ 1 m. 70 fen., z opraw' 2 1t 
m. J. Otulakoweki 3 m. pięknej czerwonej oprawie 2 m. 50 fen. (stóso~na na podarki), złaj 

Ze wai Bier z y n a: St. Jaskulski 10 m. P. Kowal 3 m. St. Gro- Podręcznik syłkfł 2 m. 60 fen. 'ol 
dz'ski 1 m. J. Walezak 5 m, J. Pas~kiewicz 1 m. J. Dusza 3 m. Fr. d d k • 8l'ena Ludowa jest ja.kby umyślnie ułożona dla Pohkaż 
Majchrzak 3 m. St Cemer 1 m. A. Ratajczak am. S Antkowiak 2 m. 0 0 fil 0 We j fl a U 1 w niemieckich stronach, gdyż podaje religijne, pouczaj I\ ce, wesołe i ho m 
vy. Łukaszczyk 1 m. Fr. Seler 3 m. W. Jankowiak 2 m. w. Szołty- do odegrania sz uki. Za pomOCf\ tej ksif\Żki można, choć jest g 
siak 1 m. Fr. Janowicz; 1 m. P. Dyzert 1 m. W. Ko9us 3 m. J. Ko- Religii św. kolwiek kilku lub kilkunastu Rodaków, odegrać raz po raz t 
bus 1,50 m. A. Kaźmierski 2 m I. Dubisz 1 m. Fr. Pietrzyński 1 50 rzymsko-katolickiej. dom0wy. Znajduje się tu także grana często sztuczka: „Ogolili 
n;·~: Płócieoiczak 3 m W. Gierliński 2 m. J. Strugała 1,50 m. 'A. mydła", a oprócz tego :" umieszezone: Czcijmy księży! - KsifldZ ' 
Kazm1erczak 50 fen. J. Mania 1 m. F. Maskowiak 3 m. J. Łl\czny 50 goooooo8o rota. - Złota i srebrna siekiera. - Zdrowy Zl\b wyrwany, czyli: 
m. M._ Kobus l m. E Wojciechowski 3 m. W. Janowski 6 m. Fr. Ja· g teczne lekarstwo na ból serca. - Pijak w trumnie. - Berek 
nowski 3 m.J. Klema.ez 3 m. T. D11sza 3 m. P. Kozłowski 3 m. St Krótko. 

0 
Nauka I Łatwo. Slłdem. - Nie ma to jak handel wódkfł. - Na ten weksel pła 

Kozłowski 3 .m. A .. Marciniak 1 m. Fr. Hoch 1 m. St. Miecinklewicz g czytania. Smieić zdra.joy ojcty.zny. - Czytajcie gazety polsko-katolickie itd 
3 ~ W. Sm1gielski 50 fea. M. Solerajski 3 m M. Kobus 3 m. An- wraca się uprzejmie uwagę, że Towarzystwom wolno grać 
tom Kobus 1 m. ' goooooo ooooog za pozwoleniem autora, którego się udziela za bardzo przyetępn' 

~e wsi Gierłachowa:. A. Michalski 3 m. P. Hune z żon~ 1 o Historya ŚW o Pisać trzeba o pozwolenie pod adresem: Józef Chocisze 
:m, F. Nadolny 50 fe~._ Fr. Wo3c1tchowski 60 fen. p, Budzyń 2 m. w. O • O Gniezno (Gnesen). 
K~amer 2 m. T. MacieJeweki 2,50 m. I. Kogueiński 3 m. T. Michał- 2 K&techizm. 2 ,,Scena Ludowa" jest na składzie w Księ1arni „ Wia 
5~1 1 m .. P. Kramer 2 111. L. Kramer 50 f. Fr. Tomczak 50 fen. M. o ł5 Polskie;o" w Bochum. Adresować krótko: „ Wiarus P 
L~kowek1 25 fen. M. i:1orczak 50 fen. J. Florczak 2 m. Fr. Grzesiń- oooq ROOOOOO Bochum. 
ski 3 m. W. GrzesiilE!k1 5 m. L. B11iczkowski 6 m. w. Florczak 1 m 0 
M._ Grze~orczyk 1 m. W. Bladocba 50 fen. J. Trllbała 60 f. J. Kowal- Całko- Pieśni. o Toni·o. ·~··"~~~~·~··"~·· ~k~ .1 m. St. HrM~k 1 m. J. Hrastek 2 m. J. Cichoński 1 m. J. Go- I „ ... 
scmia~ 2 m. K. Lmka 2 m. Fr. Jędrowiak 50 f, A. Bflczkowski 60 f. wicie. "9' 
M. Michalak 1 ~· T. Sabiera 1 m. T. Szel11ig 1 m . .A.. Matuszak 3 m. 000000 ~ 
m. J. Szy.mań11k1 3 m. M. Jędrzejczak óO fen. J. Jędrzejczak 50 f. A. • 
:wawrzy~iak óO f. ~·Krystkowiak 8 m. N. N. a m. A. Grzeskowiak Cena 50 fenygów. 
3 m. Michał Ambrozy 1 m. Jan Ambroży 1 m. P. Ambroży 50 f n. • 
T omasz Spychała 2 m. e (już w oprawie), za 60 f. z prze- • 

~ ~nnych par&fij: Fr. Roszak z Rombinia 50 f. Si. Fvrowski z s~łk!łi pod opaskf\. 
:m~~n~a ~O fen. J. 

8
Koszorowski z Rombinia 1 m. J. Owczarczak z Księgarnia „ Wiarusa Polskiego" ł> 

m ima · m. W. zyszka z Starego Gołębina 1 m. M. Szwyngler z w Bochum. • 
:Brzydół 3 m.Fr. Lempaszak z Draynczewa 1 m. K. Kubaszewski z Dalewa 
~O fe~.P. Ku?aszewski zDalewa óOfen A. Dłurzyk z Osieka 50 fen . A. Q ~tzl j -~~~M~+~+~+~~+~++~ 
Kaźm1erowsk1 z Czarkowa 50 fen. J. Lewandowski z Słav ina 1 ~ „ ~ 

. A. Zapłata z Przysieki 50 fen. Fr. Dańczak fj Styrzycy 2 mr. A. n::. Kto się chce uśmiać 1 zabawić, 
czak z Styrzycy 3 mr. W. Grześkowiak 20 fen. J. Bogusz 50 fen. J. Ustawy niech kupi sobie następujl\ce dziełko, wydane przez Józef a C h 
Kaczmarek 60 fen. St. Stymniak 50 fen. J. Rakowski z Ponieca l mr s z e w ski e g o w Gnieźnie : 
St. Kowalski z Babki 30 fen. Ja.kób Kaźmierczak z Daszewic 30 fen. 

P. Blady z G.rzebowa 50 fen. St. Wodarczak z Gaj11 1 mr. w. Wo: dla to .... arzystw Urban Długonos, chłop pols dar~zak z Ga,1u 50 fen. W. Arolt z Herne 50 fen. J. Kowalski z vv 
Swińca 1 mr. M Lenartowski z Morki 50 fen. wykonywa 

Sum~ składek na chorfłgwie wynosi 1474 mr. 35 fen., do księ- d Jego .Uiwne przygody na U\dzie i morzu, prawdziwe i zin 
du odes.ano 1400 mr., 74,35 Sfł zatrzymane na pokrycie kosztów ~ prę ko i tanio ~ przy.tem różne figle i dowcipy, które pobudził każdego do w 
gdy ~ozchody będ~ pokryte, reszta będzie także odesłana. Kiedy cho~ Drukarni·a i śmrnchu. Dla rozrywki włościan, robotników i mieszczan spisał 
?fł~~e będzie mozna zobaczyć zostanie przedtem we „ Wiarusie Pol- własnego ~powiadania Urbana Długonosa J. Ch. 
8~1~ o~ło~zone Upraszam ofiarodawców, gdyby które nazwisko lub Ww p Tresć: I. Obrzymi nos, który potrzebował co dzień 1000 
piem11idze się nie stoso~ały raczyli donieść do Kubiaka. W'Baukau Oran- " 1arusa olskiego" narów tabaki i długa broda, z której było 500 WOIÓW siana. n. 
gerstr. nr. 2. lub Stanisława Marciniaka Holsterhaueen Mittelstr, 8. b. w Bochum. i żyd Berek. III. Urban i żyd Stranz w Rogowie. IV. Dowcip, 
, St. lłlardniak. bana ~ierszem. V. Podróż Urbana do Turcyi. VI. Urban VI 

D • Q1.. ,_ w powietrzu z Rusi do Afryki. VII. Przygody myśliwskie U z1eie Polski ...,raz.n.i VIII. Urbanowi dokuczały panny i jak im za to odpłacił. :rx:. . „ w ramka.eh czarnych polerowa- goda Urbana z. bocianem, gdzie także mowa o polskich ga 
s DaJnowszych cz~sów, treściwie opowiedziane p1·21e- nych za ezkłem, obrazki w ramy X .. Mfłdre kruki. XI. Długonos między Szwabami. XII. Pre 
~ana z. ~ad Dniepru. Wydanie ozdobione 80 obra!6 kach moeiężnych, obrazki owalne ;:;~~~:i ?Urbana. W dodatku: Czemu mężowie maj!\ być 
kami watm.eJszych w.ypadków dzieiowyci.. królón:i 

1 
"'.i ·" z perełkowym brzegiem i t. d. po '" 

eh " ~ •• „;i.„ 20 f ów t k ."'ena. 26 fen., z przesyłki\ 80 fen. Do nabycia w. wny mezów polskich. Cena za eoz oprawn 2 C.j) .• flnyg Za ez lJ ę. w "" y „ m K &arni " 1arusa Polskiego." Zamiejscowi niech włoZlł 
Adres: ,.Wiarus Pol8ki0 • Bo;bu ~· . .si,garn ia „Wiarusa Polski.ego" 8 znaczki i wyśllł pod adresem· Wiarus Polski"' BochU 

m. w Bochum. odbior, odwrotni\ pocz~. " ' 

Cena 1 mr., z przes. 1,20 mr. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

Tomasza a Kempis 
O naśladowaniu Chrystusa. 

Za druk, ńakład l redakoy~ odpowledd&lny: A. n to n 1 li rej I kl w Jjocnum. 
- ~~akładtm l CliClonkaml Wydawnlotwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

2 dodatki: Dodatek nad1\fYc 

1111••••••••••••••••••---------------------"!!JGł~órników i hutllików" Jll'· 



• 
• Bochum., Wtorek 12 :m.aja 19Ól . 

== Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Numer dodatkowy. 

Baczność Rodacy w Steele i okolicy! 
Ili Swój do swego, ale naprawdę do swego, je1:1t hasłem każde-

fto Polaka. któremu n:L tercu }f ży dobro przemysłu polskiego. 
Wykonywam pJdług miary 

1 obuwie męzkle I damskie, 
~kże wszelkie reparacye uskutecznia.ro w jak najkrótszym czasie po 
~nach umiarkowa.nj·cb. Kt)by z Rodaków życzył sobie nowe buty. lub 
iiał jak&Ś reparacyę, 'niech mi doniesie przez kartę koresponden
'ną a ~a.raz przybędę i sprawę załatwię 

Majllc nadzieję, iż szanowni Rodacy raczlł poprzeć moje 
e ,yzedsiębiorstwo. kreślę się wysokim szacunkiem 

1 

Stanisla~ Si bila 
szewc polski. 

·' Steele, Grafweg 12, przy kościele 

Żlłdajcie w~zędzip, 

~,~ ~ ~ C y oii a r 
~r~ ~1~ = 

z pol~ktej fabryki firmy: 

Nehring & Leitgeber w Poznaniu. 
Zastępca.: pa.n Spychała z Wanne. 

»000000000oooooooooooooooooaooooooooooooo 

~Książka misyjna 
. 1ydan.!l star&niem Ojców,iRedemptorystów, a za.wiere.j~ca. wszystkie 
'ilodlitwy i pieśni, w cil\gu całego roku potrzebne, katechizm, 
! 

1 łajważniej sze nauki misyjne, nadaje się szczególnie dla 
•otaków na obczyźnie i dla tego powinien j!ł każdy Rodak 

oh każda Rodaczka nabyć. Cena za egzemplarz mocno oprawiony tylko 
ibo m., a z przesyłk!ł 2.40 m. Adres: „Wiarus Polski" w Bochum. 

e~ 00000000000 

Pozyteczne książki: 
Od wsi do wsi. - Od świtu do 

świtu. Cena 30 fen., z przes. 35 f. 
Jarmark na świ,ty Onufry. 

Cena 30 fen , z przes. 35 fen. 
Rok 1848, czyli opis wypad

ków w Berlinie i w W. Księztwie 
Poznańskiem. Cena. 40 f., t przes. 
45 fen. 

Podkop wi,zienny w Kijowie. 
Cena 30 fen., z przes. 35 fenygów. 

Trzeci rozbiót· Polski. Cena 
50 fen., z przes. 60 fen. 

Krótkie przypowieści dawn'!leh 
Polaków. Cena 40 f., z przes. 45 f. 

Trupia wieża. Cen& 30 fen. 
z p:rzes. 33 fen. 

Kilka wspomnień o polskich 
legionach. Cena. 50 f., z przes. 60 f. 

Wrażenia i przygody zesłanego 
w Sybir '\Vielkopola.nina. Cena 50 
fen.. z przes. 55 fen 

Straszna ta:femnica. Cena 1 
mr., z przes. 1,10 mr. 

Pami,tniki Jana Kilińskiego 
Cena 60 fen„ z przesyłka, 70 fen. 

Prawdziwe wyob1·ażenie Przen. 
Oblicza Pana naszego Jezusa 
ChrystiJ-sa, jak przechowa.ne i z na.j
głębszl\ czcifł czczone bywa w Ba
zylice św. Piotra . w Watykanie. 
Cena 15 fen., z przes. 20 fen. 

Dyament albo szkło, katolikom 
i protestantom ku rozwadze. Cena 
30 fen., z przes. 35 f eu. 
Wykład pozdrowienia Aniel

skiego. Przewodnik życia dla ro
dzin chrześciańskich. Cena 50 f., 
z przes. 60 fen. 

Odszczepieńcy, czyli „Zdradzi 
kraj, kto wiarę zdradził''. Cena 
75 fen., z przee. 80 fen. 

M,ka Pana naszego J ezusv 
Chrystitsa. Cen.a 10 f., z przes. 13 f. 

Kzysztof Ze,ąocki, czyli o
swo bodzenie Kościana. Cena 40 
fen., z przes. 45 fen. 
Adres: .., Wiarus Polski", Bochum. 

Piosen:n.ik Jutrzenki 
1;i1 wierający pieśni, piosnki i wiersze potępiające pijaństwo 
karciarstwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Adres: ,i>Wiaru~ Polsiki" Bochum. „ 

Kwit do zapisania „Wiarusa Polskiego" na poczcie. 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserl. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung „ Wiarus Polski" mit 
den Gratisbeilagen „Nauka Ka,tolicl{a,'\ „Głos 
g6rn ików i hut.n i ków" und „Zwierci ad ł o" 
ans Bochum fiir den Monat J uni 19O1 (Zeitungs
Preisliste (Polnisch) 133, S. 408) und zahle an 
Abonnement 0,50 Mk. (u. 24 Pf. Bestellgeld). 

l -----------·----------------- - -- „ „-„„„„„„„„„ ... „_„„ _______ ______ „ __ „ ... „ ... „„„„„ ... „„„„„„„„„-_„„„„„„ ... „ ... „„„„„„„ 
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Obige O, 5 8 Mk. erhalten zu haben, bescheinigt.. 

----------·----------=~~~--------------------' den ·-------------------------------·v 190 L 
~· 
Kaiserl. Post __________________ ·-··----

Jeszcze tylko kr6tki czas petrwa nasza wypredaż -1JJ11 
z powodu przebudowy. 

~iech nikt nie pommie sposobności do korzystnego zakupna, która się nigdy nie powtórzy. Nasz dom towarowy 
zaopatrzony jest we wszystkich oddziałach we wszystkie nowości sezonowe nadzwyczaj bagato, dla tego ~yl 
ko niektóre artykuły tu wyliczamy. - Tylko dopóki zapas starczy sprzedajemy; 

"C"brania I O'braxi.ia I 'Obrania "CT brania Ubrania ' 'Obraa.ia I Ubrania 
dla mężczyzn z dobr. dla mężczyzn z mate- dla r ~żczyzn z kam- dla mężczyzn z najle- dla młodzieńców dla c h I op c ó w dla chłopców 

materyj I ryj fant.uyjnych I garnu teraz pszych materyi 

1125 
mr. 

większych I pięknie wykonane 

9 mr. 13 ~~ 19 mr. 24 do 29 ·1 525 245 I mr A mr. 

Kapesydla nie · Kapesy dla niewiast I Kapesy dla niewiast, I Płaszcze I Żakiety Kapelusiki I Sukienki wiadt z mate~yj gład- z materyj jedwabnych najlepsze jakie i3tniejfł od kurzu z piękaemi tkanina.mi 
kich i wzorzyet. teraz 

7;~mr. I 10 d~ 18 I tersz I tera.z dla dzieci I dla dzieci 

4 50
mr. 340 5 do 950

mr. od 3 O fen. pocz. od 7 O fen pocz. mr. 

6 metrów 6 metrów I 6 meti•ów 6 metrów 6 metrów llf Syamozy Perkale 
szerokiej de ~rej mate- podwójllf'j materyi fan- wełnianej materyj kre- szero<tiej syamozy, do· drukowanej materyi na na fartuchy, na suknie ryi na. suknie teraz taz. na suknie teraz I powej na sukole teraz bra jak<'Śći teraz sukni'.3, teraz d ebra jakość, teraz 

425 
7mr. 6 25

mr. 3 mr. l 80
mr. , metr 4$ fon. 

około 5000 metrów. 
· mr. Bajecznie t~nio. 

O b dd 
• I Wykonywanie elegancki; h ubrań podług miary we własnym warsztacie, pod kierowni-so ny o Zia I ctwem akademicznie wykształconego przykrawacza. Za beznaganne leżenie, dobre odrobie-

1 nie i najlepsze materye, dajemy przy najtail. cenach wyprzedaży najdalej idącą gwarancyę. 
Wszelkie inne towary: ubra.n ;a do roboty, koszule, .pończochy, bielizna dla mężc~yzn~ niewiast i dzieci, kapelusze, 

półkoszulki, kołnierzyki i mankiety, krawaty, szelki, parasole od deszczu i słońca, sprzedajemy po nieznanych jeszcze dotąd 
cenach wyjątkowych. , 

Dom towarowy Edward Keil ~spółka 
ulica Kaiserstr. 192, Vt.T La:ngend.reer·Bahnhof, ·i µli~~ Kaiserstr. 192. 

Największy skład konfekcyf dla mężczyzn i niewiast, oraz towarów modnych, _'łokciawycb, krótkich, b·ałycb 
i wełnianych w miejscu r r 



By osięgnąć obrót wielki 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegatki s~ starannie obcil\gnięte i aa minutę 
uregulowane. Za każdy zegarek daję 5 lat P.iŚ'mi~nnlłi gwa~anc.yę. Oba
wy niema żadnej_ bo to coby się podobać me miało pr.zyJmUJę z po
wrotem i zwracam pienit\dze. Trze ha się koniecznie przekonać, a. kt-0 
nie kupi, toć trudno, ten sam eohie szkodzi. Zamówienia. i podzięko· 
wania eodzieunie nadchodz!łi. 

Ctysto złote 

kolczyki 8 ka
ret . (333) stę

plów, tylko 9 
marek 

Nr. 900. 131; 
karat. złota, 1 

złoc. spodem 
bardzo trwał& 

1,26 mr. 

•e;arek niklowy, klaczykowy cy!. na 6 ·kamieni 6,óO mr 
Ze;arek posrebrzany cyl. na 6 kaw. z 2 ztocnoe brzeg. 6,10 mr. 
Zegarek ten sam z najlepszym werkiem r,Wli mr. 
()zysto srebrny zegarek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

z 2 złoconymi brzegami z doorym werkiem 
Ten sam zegarek z prima werkiem 
()zysto srebrny zegarek cylyndrowy remont. na 6 

9,00 mr 
I0,00 mi 

kamieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem 10,26 mr. 
Ten sam z najlepszym prima werkiem I2,00 mr. 

·Z Matką. Boską. rnijpitikniejsze, czysto srebrne zegarki z 2 złoco
nymi brzegami i z najlepszymi la prima werkami na 10 kamieni po 10 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 25 marek. Najwspanialszy z 1'1atką 
Boską zegarek złocone litery, i najozdobniejszymi złosonymi brze
gami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 10 kamieni prima prima wer
kiem tylko 28 m. Zegarka tego z pewnością, nikt jeszcze nie widział· 
Bogate cenniki blisko 500 ilustracyj na zegarki, łańcuszki, bliuterye. 
tak.te skrzypce, flety, klarnety i harmiki wysyłam darmo i franko. 

Jlłl Dane kl, Miejska Górka, 
(Głirchen Bez. Posen.) 

--------------- Ogłoszenie o zupełnej wyprzedaży. 
- Wiadomo, 1Sktar,;UbrBrii1a··mni~UCi"Yzli TChtOPC6W nen;ede 

- i to bardzo tanio. Tem ma zostać reszta owych towarów sprzedaną 

-

p o b aj e cz n ie n is kich c en a c h 
i to najpóźniej do Zielonych ŚwiiJitek. 

Niecbte każdy jeszcze przed Zielone.mi Swit\tklmi się przekona, czy czego nie 
• trzebuje i zaraz się uda do 

S. Kleezewskie;;o 
- ul. Bahnhofst.rasse 68. + w Beme • ul. Bahnhofstrasse 68. 
~ Ii.to z tej taniej sposobności nie skorzysta sam ~~bie zasz~odzi. 
4Jl'ł Tuwar ten mus; być do Swij\tek sprzedany, bo nie chcę go dłuzeJ w s·kładz1e trzy-
V mać. Jest jeszcze na składzie 

ft 1Jbrania dla męż~z~z~~zar~4!ru!t~!u!ow~)~!!~:iory, rzetelna wortoś< 

-

po 14 mr, teraz tylko 8 marek. 
Ubrania z no,;iełskie;o kam,;arnu do wybrania, we wszystkich kolorach, rze-

telna wartość po 22 mr., teraz tylko 11>,60 mr . . .. 

-

Spodnie n~ niedziel\' (każdy kolor i krój, - czarne, brunatne, króJ angielski i łyd-
kowy) rzetelna wartość 10 mr, teraz tylko 4:,60 mr. . . 

Anaiełskie ubrania szewiotowe, których odrobionych podług miary me mo11ma 
• odróżnić rzetelna wartość 33 mr., teraz tylko 21 mr. ft 1Jbrania 'dla chłopców od 1 do 6 lat z różnemi kołnierzami we wszystkich kolorae-h 

cd 2,liO mr. POCZj\WSZy. 
~ 1Jbrania dla chlbpaków od 8 do 16 lat do wyszukania we wszystkich kolorach 
ft o,liO mr. pocz~wszy. 

Partya spodni do roboty od 1,liO mr. poczfłwszy. 

• ~~~t~ Na obuwiu 16 proeent rabatu. ~~(~ 
MBm towar tylko rękfL czysty i niech konkureocya dowiedzie, że jest tak t.anja. 

~ Dobre buty do kopalń 3.60 mr. - Buty dla !l'~żez,-zn 3,90 mr. - P~l'!uft ty dla mężczyzn 3 mr. - Buty dla ~ołowmkow. 2)85. mr. - Trzew1k1 do 
sznurowarna dla niewiast; 4 50 mr. - Połbuty dla n1ew1ast 3,50 mr. - Trze-

• wiki dla niewiast ze sprzączkami 2,75 mr - Trzewiki dla dzieci od 50 fen ft lłlym odbiorcom z obwodu 30 mil zwracani koszta podróży ko• 

- leją, więc jest b•r:czyi lecz ew ski ' 
~ ulióa Bahnhofstr. 68, HER NE, ulica Bahnhofstr. 68 . 
.,. m...- przystanek kolei elektrycznej. ~ 

------·-----Wszelkie prace piśmienne np. podania w sprawach s~dowych, re- ~~BD~B::C:Z::ll~O~Ś~C~r ~!~__:liii~if.t...i~i~ii~~i" i.iśłi~i~i~ii ~~·~·~~~·~,·.~·~·!~·-·~!i~i~i,(t..i._,is!i1.t-.i4i1~i~i~."i~i~it~i~i!t.ii_i~i~i~~.~iAiii· 
klama~yach. podatkowych, wni?ski o umorzenie podatków, w. sprawach Rodakom na obczyźnie oznaj- ~~~ ~r~~r~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~.~~~~ ~'\" ~~ ~~ ~ ~· 
knapszafta. 1 renty .państwow~J, "':sprawach ~runtowych .i op1ekuńczyc~ I miam, iż prtyjmuję zamówienia na 
wykonywane zostaJą, dobrze i tamo. Scu\game pretensy1 komornego l oryginalne prawdziwe Singer a 
dzieriawy. - Agentura zabezpieczenia na ,życie bez rewizyi lekarakiej d • 
po~ nadzorem władz rzt\dowych, za?ezpiecz~nia od pożaru, ~awieranie maszyny o szycia, 
róznych kontraktów kupna, odbywame aukcy1, pr<>wadzenie ks11liek han- damskie i rzemieślnicze wszelkiego 
dlowych i udzidanie rady w sprawach konkursowych. rodząju. Stare przyjmuję w za.-

Sprawy iałatwia się we wsz.ya~kie dn~ ~ygodnia od godz. 8 r~no mianę. 
~o god~. 8 wieczo.rem. - Zam6w1e01~ zam1e,1~3Cowe proszę. uskuwczmaó Bezpłatna nauka szycia. 
11stowme lub ustme. - Mem staramem będzie, aby ka2demu służyć Dogodne warunki spłaty. 
najlepszą, radl\, dl~ tego pr0~zę o poparcie. •• ~ o Za gotśwkę rabat. o 

Ludwik W'1nter w Rohbnghausen, . 
przy ulicy Gelsenkirchener Str. 1. Wacław Funtow1cz, 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Essen Engelbertstr. 14. 
~~~~~~~~~~~ ' 

Zakład dentystyczny Haim 
w Gelsenkireben, Bahnhofstr. 57 a. 

Dostarczam 

M sztuczne szczęki w 
i wprawiam ·pojedyńcze zęby 

pod g"W'axancyą. =====-
Ból zębów usuwam natyehmiast bez bólu. 

U mnie można się po polsku rozmówić! 

Baczność! Kto potrzebuje 
maszynę do szycia, niech mi do
niesie na karcie pecztowej, a pr.1y
będę do niego. 

Dostarczam także stępie rę
czne, kieszonkowe i do zawieszania 
w łańcuszki do zegarka, oraz me• 
ble wszelkiego rodzaju. 

Dziewczęta 
do pracy w kuchni, domu i gospo· 
darstwie rólniczem znajd~ miejsce 
przy zasługach !>O, 60 i 'W talarów 
za bezpłatnem pośrednietwem 

Józefa Hasselberg, 
Eiekel, Herzogstr. rn. 

I~ Zaproszenia weselne I wykonywa p r ę d k o , gu s t o w n i e i t a n i o 

Drukarnia „Wiarusa Polskiego 
w Bochum. 

Przy zamówieniu należy napisać, którego dnia, o której gii; 
dzinie, gdzie i w którym kościele odbędzie aię Ślub, oraz u ko, 
i przy jakiej ulicy (numer domu także podać) uroczysto 
weselna się odbędzie. Podać należy także imi~ i nazwis 
młodej panny i młodego pana. Po odebranitt zamówienia zost 
karty w jak najkrótszym czasie wysłane. 

Glos Sy~ogarlicy 
i.a pustyni świata tego jęczłfcej, to jest: duszy chri 
t\il ~kiej rozm~· ślą~ia, do Pa a Boga, wiecznego ohlu 
W~dychania, W chrze~ci&ńdkiej doskonałości CWic!eeDI 

Cena 1 marke. z przesyłk~ 1 mr. 10 fen. 
Adres: •• Wiarus Polski" Bochum. 

Za inseraty i reklamy redakcya wo bee publicznośc: 
on powiada. 

Skład ubrań: ··Derner Kleider-Consum 
przy uliey Bahnhofstr. 13 'W' Herne, przy uliey Bahnhofstr. 13, 

· obok Restauracyi ,,:Reichsliallen" 
• '*.,........ Od dziS do Zielonych Swiątek 

sprzedajemy wszystkie towary po ba1·dzo zniżonych cenach, a mianowicie 

- ubrania dla mężczyzn, 11 ,_ ubrania dla chłopców, łlł ,_ ubrania dla dzieci. -
spodnie, żakiety, kamizelki, oraz wszelki przyodzewek do roboty. 

Nieeh każdy z tak korzystnej sposobnoici zrobi użytek. 

Zamiejscowym at do 10 kilometrów przy zakupnie od 20 mr. począwszy zwraca się koszta podrót~ 

Skład ubrań pod firmą: Derner Kleider-Uonsnm 
przy ulicy Bahnhofstrasse nr. 13. ~ H e r n e przy ulicy Bahnhofstrasse nr. I. 

Obok restauraeyi ,,Beichshallen." o o ·o o 



mogii im p~pra.wić, skoro robotnicy im pómo
g~ z_walczyc ~owy podatek, to jest cło na wy
w1e~10ny węg~el. Właściwie więc pracodawcy 
~ami - o. ~z1wo - zachęcają do strejku, aby 
rzłłd zmus1c do wycofania swego wniosku o 
~~prowadv.en~e takiego cła. Organizacya gór -
mków, do której należy przeszło 600,000 chło
ł?a,, wydała ?dezw~, w któręj pisze, iż górnicy 
m~Jłł ~astreJkowac, skoro rzl}d do pewnego 
dnia me wycowa swego wniosku. Tę odezwę 
n~des~ała ministrowi skarbu, aby dokładnie 
wiedział, czego się może spodziewuć. Do or
gani.za~yi nie należy około 150000 górników, 
ale i c1 podob?o pr~yłączą się do streJku. Był
by to ?lbrzy~1 streJk, skoro wszyscy górnicy 
w całeJ Anglu by ząprzestali roboty. Zapasy 
w~g~a starcz11. podo~no zal<·dwie na tydzień, a 
chocby w razie streJku oszczędzano i dowożo
n?_ zkądinąd węgiel, to prawdopodobnie za ja
kie trzy Juh. cz~e~y . tygodnie ani koleje, ani 
okręty by. me. Je~~z1~y, fabryki i huty by sta
nęły; ludzie me mieli. by czem obiadu go ować. 
Takie h_yłyby skutki ogólnego strejku. Oba
"':IaJt} się tych sk~t.kó~ w Anglii i dla tego 
kilku posłów powiedziało w parlamencie że 
by~oby to sprzy~ię~enie czyli spieek prz'eciw 
pa~stwu. SzukaJą JUŻ paragrafów, za pomocą 
ktorych by można spiskowców ukarać. 

Gaze~y lo?dyńskie rozpi5ują się o gro2ą 
cym ~tre~ku 1 zarz:ucają robotnikom, iż po
zwalaJq. się użyć przez posiedzicieli kopalń za 
narzędzie, w walce z rządem, który pragnie 
d~b~a panstwa. G 11.zety przRdstawiaj~ im, ire 
mieliby przy ogólnym strejku pięć milionów 
marek strat~. codzień. Podobno pracodawcy 
chcą .z~płac1c połowę ~~go, a organizacya ma 
rówmez połowę ponos1c .. ~zy organizacya na_ 
prawdę to uczy~u, wątp1c należy, gdyż suma 
~ydana. na streJ~ wynosiłaby w jednym mie _ 
SH\CU az 150 nnlionów mr. Zdaje się, że pra
codawcy nakłonili robotników do oporu aby 
rząd zastraszyć. Ale gazety rządowe twier
dzą, że rz'd nie pozwoli się zastraszyć. 

A~glia. w_ywozi _bardzo wiele węgla do 
Francy1, Niemiec, Hiszpanii do Włoch do 
Danii, . Szwecyi i Nor~egii: Wywóz ~ę~la 
stanowi 12 procent .~z~ h ~smą część zagrani
cznego handlu Angln, a n1ianowicie wynosi 57 
milionów _860. ~ysięcy ton, .wakutek czego nie
tylko posiedz1cielom kopaln, ale i posiedzic e
lom o~rętów handlowych zależy bardzo na 
wywozie węgla.. vV parlamencie siedzi obecnie 
dopiero 5 górników-posłów, ale ponieważ gór
nicy w .130 do 150 okręgach wyborczych -oz
strzygaJft wybór poałów przez swoj~ liczbę 
dlti tego posłowie na ich życzenia zważają~ 

Od~ył. się narodowy ~jazd górników w Lon
dyme i była obawa, .że uchwalą międzynaro
dowy strejk, w któremby inne narody również 
chętnie udział brały, aby swą dolę polep!Szvć 
Ale strejk nie został uchwalony. Parlament 
angielski zgodził się na cło na wywieziony 
węgiel 337 przeciw 228 głosom. 

. . ~rak pracy w zimie. W Kolonii 
istnieJe k~sB: zabezpieczenia przeciw brakowi 
pracy w zimie. N a ostatni em walnem zebraniu 
w mar.cu b. r. zmieniano po części ustawy. 
Zabezpieczony zobowiązany w przyszłości tyl
ko . takiej_ innej podją~ się pracy~ gdy jest tak' 
płat~ą, Jak poprzedma. Robotnik zaś uczony 
np slusarz, m1:11ari; itd., nie potrzebuje przyj~ć 
pra~y? która me wchodzi w zakres jego zawo
doweJ .pracy: Ponieważ przez to rozszerzeuie 
zabezpiecze~ia kasa m~ większe wydatki, dla 
te~o podwJzsza tygodmową składkę dla robo
tmk~\~ uczon~ch .z ~5 na 35 fenygó~v. W przy
s~łosc1 b~dą i w sw1ęta płacić wsparcie. Człon
kie~ m.oze tylko być ten, kto już rok w Ko
lona mie3zka, chyba że służył w wojsku. Do
tychczas wypfa~ono samotnym zabe.zpieczoI.Jym 
osobom przez pierwsze 20 dni po 1,50, potem 
07 5 ~a1 ek. T~raz zrównano je z resztą za~ 
bt:zp1ec~onych i płaci się po 2 odnośne 1 mr. 
W sp arcie należy się od 10 grudn a do 1 O 
marca. · W ostatnim ~·oku gospodarczym do 31 
marca b. r. otrzymali zabezpieczeni, nie mają -
cy pracy 19,335 marek wsparcia. W płacono zaś 
składek w tymże roku tylko 4000 marek. 

Ze b.ranie właścicieli kopalń nadreńsko
west~alsk1ego syndykatu węgli µchwaliło, w 
dr~gtm k:wartal~ b. r. nie ograniczać bardziej 
produkcy1 węgli,. lecz. poprz.estać na 10' pro
centowem ogramczenm, Jakie ustanowiono w 
pierwszym kwarta~e. 

. I~port do Niemiec i eksport w sty· 
czmu i w lutym br. Import do Niemiec wyno
sił w lutym b. r. 2,678,191 ton, w lutym z r„ 
2,275,014 ton. Samych węgli importowano w 
lut~m ?· r. 387,201 to~ w~ęcej niż w lutym z. 
r. Zboza 18,131 ton w1ęceJ. Import w styczniu 
i w lutym b. r. wynosił ogółem 5 726 620 ton 

t . . 1 ' , 1 
~ s ycznm I w utym z. r. 5,556,302. Węgli 
unportowano w styczniu i w lutym b. roku 
447,712 ton więcej, niż w tym samym cza~ie 
zeszłego roku. Eksport wynosił w lutym br. 
2>~48~838 to~, w lutym z. r. 2,544,556 ton. 
Węgh eksportowano w lutym b. r. 88 375 ton 
mniej niż w lutym z r., zboża 4569 to~ mniej. 
Eskport w styczniu i w lutym b. r. wynosił 
łogóem 4,663,577 ton. 

Bedaktor odpowiedzialny Antoni Bre.jski w Boc.hu1ll - Drv.kiem i nakładem Wydawn, 
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' Nr. 9. Bochum, dnia 15 maja 1901. Bok 5. I; 

~ Głos górników i hutników. 
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" „ Wiarus Polski", pismo polityczne ~ "I l Osobno ,,Głosu górników ! hutni- ~ O O $ 

chce otrzymywać, niech sobie za.pi- datkami, wychodzi 3 razy tygodnio-ł 
ków" abonować nie motna. Kto go dla Polaków na obczytnie z 3 do-

;) „. na po.,.cie "Wlaruaa Polskiego". O Szczęść Bo te I 
0 

wo 1 koeztuje 1,60 mr. na kwartał. 
0 

~ 

~ :Bezpłatny dodatek do „Wiarusa Polskiego„. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 
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Obowiązek pracy. 
Skoro Bóg dał człowiekowi życie, to wi

docznie chce, aby żył, a skoro człowiek tylko 
przez pracę może wytworzyć rzeczy, które 
służą do zaspokojenia potrzeb i utrzymania 
życia, to Bóg chce, aby człowiek pracował 
Ale gdyby praca obowiązywc..ła czło\'~rieka tyl
ko dlatego, że jest środkiemdo utn.ymania, toby 
nie obowiązywała ws~ystkich ludzi, bo iluż to 
dziś, przy ustalonych stosunkach własności 
prywatnej, ma prawo do rzeczy i mająt.ku z 
którego może się utrzymać bez własnej pracy 1 
Innemi słowy, gdyby praca była tylko środ
kiem do utrzymania, to ci, którzy~na utrzyma
nia zarabiać nie potrzebują . nie potrzebowaliby 
pracować. W szelak o praca nie jest tylko środ
·kiem do utr1liymania, ma charakter niety lko 
.ekonomiczny, ale i moralny, nietylko indywi
·dualny, nle i socyalny, dlatego i ci ludzie mają 
. obowiązek pracować, którzy na utrzymanie 
pracować nie potrzebują. Prz)wileju próżno-

·wania nikomu Bóg nie dał. Podczas gdy jedni 
;pierwej muszą prucować, a potem otrzymujtł 
·za swą pracę zapłatę i środki do życia, to 
·drudzy pierwej otrzymuj14 środki do życia i 
mają obowiłł'lek. te zapłatę, naprzód im wypła
coną, potem odrobić. „Jeden - mówi A. M. 
Weisa - musi pracować, aby przez pracę na 
chleb za1·obić ... Drugiemu podano obfitość dóbr 
tej ziemi, gdy je zcze leży w kołysce; on nie 
wie, co znaczy cierpieć brak i niedostatek -
miałżeby ta 1• że nie wiedzieć, co znaczy praco -
wać? - Bynajmniej. Owszem, on ma tern 
większy względem społeczeństwa obowiązek 
pracą jeżeli nie cięższą, to wyższą odrobić to 
wszystko, za co mu już naprzód tak hojnie za
płacono. Pracfł, wykonana po otuymaniu płacy, 

niemniej jest zasługą, Jak i praca, wykonana 
przed otrzymaniem płacy". Ze i ci ludzie Sił 
obowifłzani pracować, którzy z pracy rąk żyć 
nie potrzebnją, okazuje się z tego, że oni m~ją 
siły do pracy. Miałżeby Pan Bóg który 
wszyBtko daje w pewnym celu, im dać siły, 
których nigdy riie mieliby używać?. . . ZresztEł 
i pozytywny rozkaz Boży nakłada obowiązek 
pracy na wozystkich. Pan Bóg rzekł do Ada
ma, a mówiąc do Adama, mówił do wszyst
kich . ludzi. „ W pocie oblicza twego będziesz 
pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi, z któ
rejś wzięty, boa jest proch i w proch się obró
cisz. Obowiązek pracy jest więc tak ogólnym, 
jak ogólnem jest prawo śmierci, z którem go 
Pan Bóg w tych słowach złączył. Ogólny 
obowiązek pracy zaznacza Pismo św. na irmem 
miejscu, gdy mówi, że człowiek się rodzi na 
pracę, a (jak) ptak na latanie". Sw. Pawłowi_ 
obowiązek pracy wydał się tak ścisłym, iż doi 
niedawno nawróconych Greków, którzy pracę 
uważali za rzecz ubliżając~ wolnemu obywa
telowi, pisze te słowa: „jeśli kto nie chce ro -
bić, niech też nie je". Z tych słów Apostoła. 
narodów jednak nie wynika> jakoby prawo do 
utrzymania mieli tylko ci, którzy pracują fosy
cznie; prawo to bowiem ma każda praca, spo
łeczeństwu potrzebna lub przydatna. "Kto 
spełnia posługi duchowne - mówi św. Tomasz 
- ten wolny jest od pra~y fizycznej, a to z 
dwóch powodów: naprzód dlatego, że czynno-
ściom duchownym trzeba się zupełnie odda~, 
a potem dlatego, że tym, którzy takie czynno
ści spełniają, należy się utrzymanie od tych, 
którym usługi odda.ią". Sw. Paweł w tern sa
mem miejscu, w którem powiada, ze na utrzy
manie swoje własnemi rękami pracował, wy-. 



raźnie dodaje, że nie dlatego ptacował, jakoby 
nie miał prawa domagać się utrzymania od 
tych, którym słown Boże głosił, al~ dlatego, 
aby im dać przy kład pracowitości. A więc 
obowiązek pracy na utrzymanie ma ludzkość 
wogóle, ale nie każdy poszczególny człowiek : 
obowiązek zaś pracy jakiejkolwiek, byle użyte
cznej zaś pracy iakiejkolwiek, byle użytecznej, 
ma nietylko ludzkość wogóle, ale i .każda je
dnostka. Jeżeli zaś Pismo św. mówi, że czło
wiek "w pocieczoła będzie pożywał chleba", 
gdyż ziemia „ciernie i osty rodzić będzie'' to 
nie chce by1.1ajmniej przez to powiedzieć, jako
by tylko ci ludzie pracować byli obowiązani, 
którzy muszą zarabiać na kawałek chleba, aby 
tylko ogólny obowiązek pracy~ któremu wszy
scy p0Jlegaj14, chce wyrazić we formie obowią
zku pracy rolnej na chle~ pow3zedni, g:lyż ta 
praca je 1t ze wszystkich najzwyklejszą i naj . 
więcej ludzi zatrudnia. 

ctwie, tak niebezpiecznej pracy, zwiększony 
dozór. Pierwszy krok ku tern zrobiono w Ba
waryi, zaprowadzając miejskich dozórców, dla 
butlowli, wybranych z pośród robotników. W 
Prusach nic podobnego dotychczas nie przed
sięwzięto. Robotnicy budowlani powinni do
magać się coraz lepszej ochrony i dozoru, ale 

i obowiązkiem ich jest też poznawać dokładnie I istniejące już przepisy i ustawy, aby cel ich 
! coraz lepiej bywał zrozumiany. 

1. ~a~::,0=~~o~:i~11!m~:~c8~: skró-
cenia czasu pracy i to o ile mMności do 8 

l
i godzin. Już dawniej pisaliśmy w "Głosie gór
' n~ków i hutników", że poczynione ze skróce -
l mem czasu pracy doświadczenia, okazały się 
I korAystnemi i dla robotników i dla pracodaw-
1 ców. I w .Jenie okazało się praktycznem, jak 
I donoszą „Blatter fiir soci.al Praxiss. ustanowie

Orzą.dzenie ochrónne w budownictwie l nie ( ; Śmiogodzinnej pracy. Profesor Abbe, dy-
. . . . ! rektor flrmy „Karól Zeiss" w Jenie zaprowa-

uważaJą mspe.ktorzy pr~emysfow1 w Bawary1 I dził 1 kwietnia rz. na próbę 8 g~dzin pracy 
za bardzo komeczne, .o. cz~m w sprawozda~iach dziennej. p 0 upływie roku zwołał · racowni
~a .r~k. 1900 obsze~me~ s;ę rozwodzą. Liczne I ków firmy, aby wy łosić rzed nimt referat o 
i ~1ęzk~· o~aleczemal Jak1ekprz:y budown~ctw~~ l rezultacie tego urzą~~enia.p vVedług t i: go refo
ro {~ U ieg ego .zasz r1 WY. 3ZUJfł dosadme, lZ ; ratu doświadczenia W tym rok11 dokonaac o 
dot~ chczasowe srod1n są medo:.tateczne, tak że 1

1 tak pomyślne że w teJ· fabry t · t ·' llł 
nale·y 'p p · · d k' 1 ' , ce zos ame rwt e 

rz 1~ J · omnoz?7c a ~rz~ ewszyst iem u e- j ustanowiona ośmiogodzinnea praca. Przez 
P 

0
) •

1 
~lpra~?zi~ po~zymono wsku\ek roz- j przyspieszen~e tempa pracy, przez ekonomicme 

~s~;ą~c~e~dacho ipc;;:~zca h ziiar·~ne J? 0 ~ps:e~~e I wyz~sk~nio czasu i przez intenzywniejsze nży
. . . . . ' c ' rusdz ?wamac ' a .ze ; wame sił roboczyr.h udnło s!ę utrzymać ogólną 
1 uzywame coraz szersze po ciągów do wc1~- 1 • d kt . · · f'. b k' · · 
gania mate1 yałów budowla h .„ . . . I pm u ywnusc u ry i w tym samym stopnm~ 
ł • k . . nyc pizyczyma 81ę co przedtem przy 9 godzinach pracy dziennej 

. u~ zwu; szenia ?ezp1eczeństwa w budownictwie. I w ubiegłym roku pracowano latem od odzi~ 
Niestety przy licznych budowlach brakło do- 1 ny 7 do 12 i od 2 do 5 : d 8 dg 12 · 
statecznych ochron z \\iny przedsiębiorców, I od 2 do 0 All Zt ,.' tmą ... o t 

0 
• 

1 

którzy chcieliby budowle rychło a tanio ukoń- i sze: Stós~nki w ~iaw!;· f ~n~s7 ~c i° em t~i-
• :".!J~·0;;.z.ęstQ , biali·· .. ło te·. ż ~ l~dzi_. o~ dp. owiednicl.1 do. 

1

1 

0. p~yd.~nych, której w!Jci:ir ~~e ':;ru~':n. iaj 
r; ". - Ail ' . . „, , Jl 1, :~ ~ ~.-~ • • te ,:: ;,;- 1 •• ~ V' go"' .:5 - Ze1s.s, St} pod każdym względem jedyni w , 

• 6' 1 sp~aw~~dun~ ;pew:i?ida;· 1~c . nreSteot~ ·
1 
s·wo1ni~ r.adz~ju. . , . _ , . :: . ·;5 f 

t~kz~ robOtTl}cy meraz w1nm meszczęscm, gdyż j Pan Abbe jest me· em ak· d. .r h 
?1~kiedy w~ale . 0 . ochi,·~n~ · się nie .tro.~~czą i I społecznego, który się obJawił :ate~egżoe s:~ii: 

ł·. '.. J~J .m~;acze:i1~ ~ie rozumieJłł· , ,S>!~z~Je. się z.a- 1 pracownikom daje udział w z sk~ fabr ki 
--· ~s~ ~ałt Jtl< t=~y ust~wach ·0 · .z:-abez.Pieczemu, I oraz udział w administraeyi przeasiębiorstw~ l 

l7< wie U ro O Ill Om ~ ~Wa 2 awsze. Je8ZCZ~ na We \YSpaniałomyślnych darach na cele ideal~e 
dostatecznem zrozum1emu ustiiw 1 przepisów tak ·np dla uniwer<iytetu w J · o · ' 
wydanych ku · h ł · k . . R b . · "" rme. rgamza-

. . . . . ~c w a'3n0J or2 ysci. . o. otmcy cya jego przedsiębiorstwa jest próbą w dzie-
~n:J.1 wię~eJ ~ię 0

• te 0 :prawy_ l~~wme 1~h ob- dzinie społecznej a doświadczenia, jakich do
c o z8:ce roszc~y~, mianow1c teł! czyt~JilC r~- konano, Sfł nader szczęśllwe. Ale, aby osta-
gularme a uwazme "Głos gó: ~:mków l hutm- teczny o nich wydać SAd t b a- k . d l 
ków" który pod · · d . "' , rze a o cze ac a -
. ' aJe DaJ~Owsze rozporzfł zema szego rozwoju rzeczy w dłuższ m rzeÓtł u 
i ustawy. W ten bowiem: tyli :o sposób mogc; ! czasu. Mylnem byłoby s stemarvcz!e zast~-

,.~tav:y 'YY<l
1
antekku ochrome . r<"i~otqi\ów;} ~logi 1j sowanie doświadczeń Abb:go w" m-h~ch gal .. ę-

- wywierac s m e • - · - . h ł J . 1. 1 CT1 • •• - „ . , . ~ . ziac przemys u. eze I tam oam10godzuma 
Nareszcie potrzebny jest przy budowni--= praca wydała dobre rezultaty, to zwa~ać nale-

. t 

_. I~ 

ży na to~ ie chodżi tu o wyrób dokładnych 
instrumentów. przy którym zależy na staran
ności i ścisłości w wykonaniu, a nie pracę 
bez nauki. Dalszy rozwój ciekawej próby 
społecznej profesora Abbego zagługuje z pe
wnością na uwagę najszerszych kół·'. 

albo miejscowa policya, u któreJ pracodaw~a 
ją złożył, pośle robotnikowi, gdy tego zażąda 
przez pocztę, chociaż wprawdzie w nie opła
conym liśc;e. 

Rozmaitości. 
Międzynarodowy a:jazd górnikó 'v 

odbędzie się w Londynie pomiędzy 26 do 29 
maja br. Podobno i amerykańskie organizacye 

Na mocy prawa o zabezpieczeniu na tym razem wyśllł swych zastępców. 
starość i niemoc zwraca się składki wpłacone - Aby zapłacić koszta woji:y transwal-

:Rady i wskazówki. 

osobom następującym: skiej, które blisko 4000 mil. marek wynosić 
1) Kobiety, które wyszły za mlłż, zanim będą, przedstawił rząd w parlamencie oprćcz 

rentę otrzymały, dostanfł połcwe wpłaconych innych podatków także cło na wywóz wę~la. 
składek, jeżeli składki przynajmniej przez 5 lat Od każdej tony wywiezionego węgla mają po
płaciły. Wniosek o to stawić należy najpó- siedziciele kopalni lub handlarze zapłacić jedr ą 
źniej w przeci~gu 3 miesięcy po ślubie. mnrkę cła, to jest 5 fenygów od centnarze. To 

2) Jeżeli mężczyzna, który płacił składki ma kasie państwa przysporzyć 42 miliony 
przynajmniej przez 5 lat, umrze, a renty nie I marek dochodu na rok. Wskutt1go tego rozpo
otrzymywał, to pozostała wdowa, a jeżdi tej częła się gwałtowna agitacya przeciw cłu na 
nie ma, to pozostałe dzieci ślubne niżej 15 lat I węgiel. Nie~tórzy wolą oaobiste podatki za
majlł prawo źt}dać, żeby im wypłacono poło- , płacić, nim się na takie cło zgodzić. Posie
w~ składek, jakiu za. życia mąż lub ojciec dziciele kopalń i kandlarze wyrobili tymczasem 
płacił. u ministra, iż węgiel sprzedamy przed 1 n kwie. 

3) Jeżeli k. bieta, która przynajmniej przez tniem wolno wywozić bez opłaty cłu. Posic-
5 lat składki płaciła, umrze, a renty za życia dzieiele kopah1 agitują pomiędzy robotnikami, 
nie dostawała, albo pozostałe dzieci ale tylko f aby ci się również przeciw cle oświadczyli. 
takie, które już ojca nie mają, i to niżej 15 J Rz~d tłumac·zy się tern, iż nie tylko potrzebuje 
lat, mają prawo żąrla<\ żeby im wyphcono po- I pieniędzy, ale WBkutek cła ustanie może po 
łowę składek, które zapłaciła za życia ich 1 części wywóz węgla angielskiP.go na granicę, 
mat.ka. a toby dla Anglii dobrze było, gdyż jak wie-

Sąd procederowy w Berlinie zawyro- my) niema ona już zbyt wiele węgla, choć gu 
kowal, że maj8ter lub pryncypał mob nutych- przecież najwięcej potrzebuje. Na to jednak 
mias~ ~d.d~l.ić. prac? wnika: Jeśli ten nfo ch~e j inni mówią, iż rząd może zakazać wogóle wy -
przyJ<iC Ji.Uilej umeJ nagłej _pracy dh tego, ze 1 wozu węgla, j tżeli mu chodzi o to, aby An
pracuje, na akord. I glia miała jak najdłużej tego drogiego i ko-

. Zdarza. si~ nieraz, iż rob~'"nicy zapo~i- ł nieczni~ .potrzebnego mater~ału. C~c~~by .n1-
naJą pr;;,y zmiame pracy odebrac karty kw1to-

1 

wet. przeci~ tern.u zakazowi. robotmci ag1to 
we od pracodawcy. Nasuwa się to pytanie, wah, t? me m~z~~ by. brac ~zg~ędu n.a to. 
czy pracodawca jeot obowiązany kartę kwito- 1 Robotm~y po.wmm sami u~na~ , . ze kr~J bez 
wą robotnikowi poBłać rzy też robotnik sam I ":ęgla me m_o~p.~bN~ ,' Skąf, '"'~~z .me .._ ~rn_ we1-

td ~ g-4j ~ ·~0:~ ~1ą .upomnieć ąię . pow~nien.... O!:)"t.e~ ~~eg~a.P ij~~!, -:~1f?~9~ ffWOJ..~ gz~~~ 
1 
~r~~a~ czas.e~ 'W~q""_: 

naJwyzszy .urzł}d zaoezp1~czema, "' ten sposób . bętfzie 1 sprzęt.Ja,~ S: ~ ~ ~'1 ~> <' . • • ' 

wypowiedział swe zdame: Według ustawy VVdkutek cła wywozowegu stanrnJe rr,oze 
ma w pierwszym rzędz:e robotnik sam o prze- węgiel _ w Anglii, z czego ang elski l)rzemyał 
chowywanie karty kwitowej się troszczyć, a żelazny,_ bę<lzi,, z ... dowolony, ponioważ i}>~) .ta.~ 
jego obowiązkiem jest tylk.o kartę · wcześnie j szych -cenach węgla może taniej flb1:y1io~ai:; ·, 
pracodawcy · ~1·ze?łoż~ć, aby on mógł wlepić I ~ngielski przemysł że~a~ny mógłby na. t~? 
.znac2ek. J.e~eh więc, Jak. tv często bywa, kar- j przypadek t~m skut~czmeJfł konkurencyę zrobiC 
ta pozostaJe. dla wygody u pracod~wcy ~ scho- j prze~ysł?w1 w N10m?zech. Z tego . powodu 
waniu, to me można tego zakazac. ale .Jest to · I wołaJ~ mektór~y w Niemczech, aby i tu za
właśnie skutek tego przeLhowywania1 gdy ro- I prowadzić cło na wywóz węgla. 
botnik karty przy zmianie pracy nie od iera, I' Anglia. Górnicy porozumieli się z _pra. -
lee~ u pracodawcy pozostawia. codawcam.i i grożfł strf\jkiem, jeżeli 1:'ząd za-

-~ C.zJ.l': Rf~Codawca musi _ją wy~ać, O te-':11 , ~· pf~:~~~ do D8; węgiel wywieziony. ~<?fnicy 
w fa~1e' ~procesu rozstrzygme sędzia, ale me pragnęh.„cuzyskac poprawę zarobku, ale . ~aco- ·~ 
sprzeciwia się te ustawie, gdy kartę pracodawca 1 dawcy oświadczyli,_ iż dopiero wtenczas · będ14 



W1chodsi n& wtorek, awartek l sobo~ I dodatkiem 
religijnym p. t.: tiNauka K&tolieka", JS dwutygodał
!Ełem spółecmym p. t.: nGłos górników i hutników", 
Of8I pisemkiem literac!rlem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płat& kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
1)0 fen., a z odnoa~euiem do domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia
llll Polski" 1apisa.ny jest w cennika pocztowym pod 

nr. 133, na st:ron!e 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

• 
Za inseraty płaci sio za miejilce rzfłdka drobnego druku 
15 fen., a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy opłació i podal' w nich dokładny 
adres phmicego. Rękopisów się cie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wykazuje slfJ. 

Nr. 62. Boob.1111.1r, oz~artek 23 znaja 1901. Rok 11. -= Redakcya, Drukarnia i Keięgarnia maj duje się przy Maltheaerstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Cl: Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
"' a6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
I i•ł Polakiemo kto potomstwu swemu 
ołemezyć ~ię pozwoli! 

Na czervviec 
11apisać można już teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
11a każdej poczcie. 

Prenumerata wyno::i 

tylko 50 fenygów 
a z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 

Rodaków prosimy, aby swych znajomych 
zachęcali do zapisania sobie na czerwiec „ '\Via· 
rusa Polakiego"' z trzema l>ezpłatnymi doda
ikami. 

J»olacy. na obczyżnie. 
Potrzeba nam oświaty ! 

Tak słyszymy często Rodaków mówiących, 
ecz nicdosyć mówić, że am ociwia.ty potrzeba, 
ecz trzeba nam się też starać o szerzenie o
wiaty. Czynić to też może każdy, byle 
chciał. . Wystarczy zachęcić swego krewnego, 
znajomego, przyjaciela do zapisanja . gazety 
polskiej, a w taki sposób bardzo łatwy, wiele 
do szerzenia oświaty przyciynić się może. 
Każdy gorliwy Polak rozszerzać powinien ko· 
niecznie gazety, bo kto tego nie czyni, na na
zwę gorliwego Polaka nie zasługuje. Teraz 
bardzo stosowna pora do szuzenia gazety, bo 
przecież łatwo nakłonić znajomych, aby na 
czerwiec zapisali "Wiarusa Polskiego", co tyl
ko 58 fen. kosztuje już z odnoszeniem gazety 
do domu. Trzeba tylko z energią zabrać się 
do dzieła, a skutek będzie pewny. Sądzimy 
przeto, że każdy doty\!hczasowy czytelnik nasz, 
przynajmniej jednego nowego na czerwiec po
zyska abonenta "Wiarusowi Polskiemu". Usil· 
nie o to prosimy, bo starać się trzeba, aby 
w każdym domu polskim na obczyźnie znajdo
~ał się "Wiarus Polski". Do tego niestety 
Jeszcze bardzo daleko, ale dla tego właśnie 
tem gorliwiej zabrać się należy do jednania 
~rnwych abonentów na czerwiec. 

Strachy Prusaków. 
Kto ma nieczyste sumienie, ten nawet 

własnego obawia się cienia. Podobnie ma się 
sprawa z Prusakami, którzy wprawdzie mówią, 
~e prócz Boga, nikogo w świecie się nie boją, 
ale. w rzeczywistości obawiają się oni wszy
etk1ego, co nosi jakiekolwiek znamię pohkie 
1~ sobie. Tu na obczyźnie boją się Prusacy 
m~ędzy innemi jak ognia księży polskich. Gdy 
wi.ęc okaże się wiadomość, że tam a tam pol· 
k~ k~pł~n odprawi nabożeństwo, zara~. Prusa
. ow sm1ertelne opanują dreszcze. CzuJna po-
li~ya . rozsyła wtedy stróżów bezpieczt ństwa, 
a. Y s1~ dowiedzieli, kto to m~ odwagę Pola
k?m na obczyźnie głosić słowo Boże w języku 

r• •Jezystym. 

. ~dy na środę przeszłego tygodnia zapo
:1edz1ane zostało przybycie do Bo~hum księ· 
ka polskiego, wtedy znów policya bochum

: a ~yła w ruchu. Wysłano policyanta z po· 
eceniem, aby o przybyć mającym kapłanie 

czegoś bliższego się dowiedział. Policyant 
rozpytywał się też rzeczywiście po mieście o 
nazwisko kapłana pohkiego, i nietylko, że był. 
na probostwie się dowiadywać, lecz poszedł 
nawet do kościoła św. Józefa. 

Podobnie wywiady urządza zwyk1e policya. 
W Wanne także dopytywali się policyanci o 
nazwiska misyonarzy. Niedawno, gdy do 
Gerthe został zapowiedziany przyjazd księdza 
polskiego, przybyłtam także policyant czy żan
darm, aby śledzić zk~d ów kapłan przybył. 
Podobnych przykładów moglibyśmy wyliczyć 
cały legion. Te kilka wystarczą jednak, aby 
wykazać, jak: ego tu pietrka napędza Prusakom 
wiadomość o przyhs ciu księdza polskiego. 

Smiać się doprawdy trzeba, słysząc o tern. 
Pruska policya postępuje zupełnie tak, jak 
gdyby każdy kapłan katolicki wodził ze sobą 
co najmniej sto armat, lub cały wagon bomb, 
za pcmocą których pruski „Vaterland" mógłby 
wysadzić. w powietrze. Zupełnie tak wygląda, 
jak gdyby Prusacy tego się t ba wiali. Tym· 
czasem misyonarze przyjechali i odjechali, 
a Michałkowi niemieckiemu, ani włos nie spadł 
z głowy z tego powodu. 

To jednak pewnie nie powstrzyma Prusa· 
ków od śpiegowania także w przyszłości ka· 
pła.nów Polaków, odnośnie mówiących po- pol· 
sku. Czy nieczyste sumienie jest tego powo· 
dem, czy co innego, któż to wie ? 

Sprawa ta ma jednak także swą poważną 
stronę, dowodzi bowiem na nowo, jaka to 
wolność religijna panuje w Prusiech, jakiem to 
równouprawnieniem darzą Prusacy Polaków. 

Postępowanie policyi jest też obrazą dla 
duchowieństwa katolickiego, bo wygląda to tak, 
jak gdy by policya posądzała duchowieństwo 
o jakie wrogie państwu zamiary. 

Czy policya troszczy się tak gorliwie o to, 
jak i gdzie działają protestanccy pastorzy ? 
Dotąd nic o tern nie przedostało się do wia· 
domości publicznej. Jakkolwiek postępowanie 
policyi pruskiej wobec duchowieństwa. polskiego 
może oburzać, tak z drugiej strony kapłanom 
tym taka gorliwość policyi jest w samej rze
czy najzupełniej obojętną, bo niosąc Polakom 
na obczyźnie pociechy religijne spełn~ają tylko 
swój obowiązek kapłański, a widok pruskiej 
„ pickelhauby" nie sprawia na nich żadnego 
wrażenia. 

Disteln. UroczystoE ć posw1ęcenia chorą 
gwi Tow. św. Ludwika w Disteln·Scherlebeck 
odbyła się dnia 3 maja przy pięknej pogodzie, 
przy udziale 12 bratnich towarzystw, które o 
godz. wpół do 5 udały się w pochodzie do ko
ścioła przy odgłosie muzyki polskiej p. Kuika 
z He;ne. Do pochodu stanęło 557 członków. 
Kiedyśmy przybyli do kościoła najpierw został 
nowy sztandar poświęcony przez .księdza rekto
ra Brokera, który też przemówił od oltarza, 
przedstawiając zadanie członków towarzystwa. 
Po udzieleniu nam pr7.1ez ks. rektora błogosła· 
wieństwa Przenajświętszym Sakramentem, za· 
śpiewa ao „ ·wesoły nam dzień dziś nastał." 
z Kościoła udaliśmy się przez wieś Disteln do 
Herten, w którym to pochodzie brał także ks. 
rektor udział. Po przybyciu na salę p. Brink· 
manna, została uroczystość otwarta przez prze· 
wodniczącego Tow. św. Ludwika, poczem prze· 
mawiał ks. rektor oraz prezesi innych towa· 
rzystw. Pocieszano się wzajemnie, zachęcając 
Rodaków, którzy jeszcze do żadnego polskiego 
towarzystwa nie należą, aby się do takowego 
zapisali. W końcu odegrano teatr pt. "Łobzo· 

wianie", który się udał bardzo dobrze za co 
kierownikowi teatru oraz wszystkim a~atorom 
tow. składa serdeczne „Bóg zapłać!" Ofiaro• 
wano 3 marki na chorągiew, które zbyły z ko~ 
sztów podróży Towarzystwa św. Stanisława w 
Herne, św. Józefa z Horsthausen i św. Izydo„ 
ra z Baukau. Uroczystość zamknięto słowami: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!" a 
t~k cz~on~owie jak i. goście opuszczają~ salę. 
c es~yh się z tego, iż mają już upragniony 
s~tand~r, al~ z .pewnością nikt nie pytał się, 
kto tez będzie pierwszym z członków którego 
zaprowadzi ten sztandar na miejsce ,~iecznego 
spoczynk.u. ~~ r tu naraz ~nia następnego ro· 
zeszła BH~ wiesc smutna, iż członek tow. św 
Ludwika, który w_ ur.-1 czystości brał udział zo: 
&tal w kopalni prze?' kamienie zasypany, -~ któ ; 
rego ·wydobyto dopiero późnym wieczorem bez 
ż~cia. Był to do?r! Polak, gorliwy kato-lik, 
wierny członek, OJCiec sześciorga dzieci. p 0 • 

grzeb odbył się w piąttk. Tow. brało udział 
z chorągwią przy licznym udziale członków 
krewnych i znajomych. Nad grobem zaśpiewa~ 
no "Wit~i Królowa.''- Wieczny odpoczynek racz 
mu dać Panie, a światłość wiekuista niech mu 
świeci na wieki wieków. Amen! Zmarły czło· 
nek nazywał się Michał Sieracki. Urodził się 
23 wrześnitA. 1854 w 0Btrawiczykowie w po· 
wiecie śremskim. L: G. 

Styrnm. W ubiegłą niedzielę obcho„ 
dziło tutejgze polskie Towarzystwo św. Stani
sława B. uroczystość poświęcenia chorągwi 
sprowadzonej z Poznania. ' 

Po kazaniu polskiem, jakie wygłosił ks. 
L~n_:ibertz z Oberhausen, dokonał proboszcz 
mieJSCowy ks. Baursch aktu poświęcenia cho„ 
rągwi. 

Z kościoła udano się w pochodzie na salę, 
dokąd prócz kilkunastu towarzystw z chora\· 
gwiami przybyło także miejscowe duchowień· 
stwo, ks. Lam bertz oraz redaktor ~ "'(;viarusa 
Polskiego". Na sali składano młodemu towa
rzystwu życzenia pomyślnego rozwoju, a był 
też koncert itd. Towarzystwa sąsiednie ze· 
brały się licznie, to też sala ledwie wszystkich 
uczestników pomieścić zdołała. 

Hanower. Los polskiej służącej. Nie· 
mieckie gazety opisywały smutne dzieje pol· 
skiej służącej Katarzyny Pucówny, pocho„ 
dzącej z okolicy Krakowa. Biedna dziewczyna, 
zebrawszy . ciężką pracą i oszczędnością 105 
marek, postanowiła wrócić z zachodnich Nie
miec w strony rodzinne i w tym celu przybyła 
na dworzec kolejowy w Hanowerze, gdzie jej 
niditościwy rzezimieszek skradł całą gotówkę. 
Rozpacz biednej sługi nie miała granic; za
cz~ła głośno płakać, narzekać i krzyczeć, za 
co ją sąd hanowerski skazał na dwa 
miesiące więzienia, a to z powodu zakłócenia 
spokoju w publicznem miejscu. Niemieckie ga
zety, podając ten wyrok sądu, dodają z prze· 
kąsem i zadowoleniem: „ Teraz ta polska dziew
czyna będzie wiedzieć, że w Niemczech nie 
wolno zanadto głośno objawiać swych uczuć 
i nie można bezkarnie zakłóMć spokoju pu
blicznego!" W innym kraju, gdzie ludzie nie 
są pozbawieni uczucia litości dla nieszczęśli
wych, podróżni byliby z pewnością urządzili 
składkę, aby nieszczęśliwej słudze umożliwić 
powrót w strony rodzinne, tymczasem w Niem
czech publiczność i gazety cieszą się, że taki 
surowy wyrok spotkał „polska\ dziewuchę". 
Jest to charakterystyczny rys hakatyzmu! 

. Londyn. Skarbnicy, tak zw. "Funduszu 
· inisyi polskiej w Londynie", hr. Ludwik Bo-



denham Łubieński i pan Henryk Pace, zbie· 
rający od lat :kilku składki na zakupno gruntą 
i budo~ ę na nim kościoła polskiego, otrzymali 
w ciągu zeszłego miesiąca dużo . zachęty 
w Rzymie. Ponieważ sprawy kościelne w An· 
glii zostają pod juryzdykcyą propagandy, 
przeto panowie ci, korzystając z pobyt1:1 
w Rzymie jednego ze ~woich członków komi
tetowych, przedstawili aprawozdanie ze swych 
czynności i z otrzymanych składek we właści
wej kancelaryL Ks. kardynał Ledóchowski 
wyraził się .z gorącem uznaniem dla zabiegów, 
mających na celu wystawienie kościoła dla 
kilkotysięcznej kdonii naszej nad Tamizyą 
i ofiarą kilkuset franków przyczynił się do 
zasilenia funduszu, który, niestety, wyno3i za
ledwie jednę szóstą część potrzebnego kapi
tału. Rojno datki złożyli_ też XX. prałaci 
Skirmunt i Meszczyński. Sam zaś Ojciec św~ 
udzielił k< mitetowi swojego błogosławieństwa 
i na rzecz funduszu raczył ofiarować dwie cen
ne kamee. - Należy się spodziewać, że po· 
parcie, okazane komitetowi ze strony decyd~
jącej, · wyda na koniec pożądane owoce, to 
jest pąbudzi serca dobroczynne do złożenia 
ofiar, których tu znih ąd oczekiwać nie mo~na. 
Ks. arcybiskup westminsterski, kardynał Vaug· 
han, wydał osobne pismo, upoważniające skar
bników do zbierania s ldadek, ale katolicy an· 
gielscy mają do ponoszenia tyle nadmiernych 
ciężarów, brak im samym ~ylu jeszcze kościo· · 
łów i szkół, że pomocy nie ma się prawa wy· 
magać. Nie ma też wśród nas w : Anglii ludzi 
majętnych . . 

Ziem.ie polaki•~ 
• Z Prus Zach., Warmii ł Jlazu„ 

Pelplin. W sobotę,, dnia 18-go b. m . . 
umarł po dłuższej chorobie; opatrzony . Sakra
mentami . świętemi, X. Teofil May, proboszcz · 
w Gemlicach w 69 roku życia a w 41 roku 
kapłaństwa. - Niebożczyk urodził się 1 sty

~cznia 1833 r. w Gemlicach, w miejscu gdzie 
przeszło 31 ostatnich lat jako proboszcz urzę· 

. dował. N. o. w p. 

Lidzba1"k. W lesie kiełpińskim spaliło . 
·si~ przeszło 70 morgów starego drzewa. Straż 
-0gniowa z Lidzbarka ugasiła ogień. 

·Z Kartnzkiego. Za staraniem czcigo· 
dnego naszego ks. proboszcza odprawi się 
u nas_ w Prz~dkowie misya. oą 13 do 21 czer-

Jerzy" Jaszczur · B .ażeński. 
· POWIEŚĆ Z XV WIEKU. 

W IAR US POLSKI. 

' wca. Pziennie wygłasz~ne będą 2 kazania 
polskie i jedno niemieckie. Misyę odprawią 

, OO. Dominikanie. · · 
Lendyezek. . Czternastoletni chłopiec 

Hermann Roger z Lendyczka otrzymał od pre 
zesa rejencyjnego za wyratowanie z naraże
niem własnego życia w dniu 16 lutego b. r. 
syna oberzysty z toni, nagrodę w kwocie 30 
marek. , 

• Z Wiei. Ks. Pozuai1kle100 
Doniesienia Ui'Z('dowe kościelne. 

Archidyecezya gnieźnień.ska. Kanoniczną in
stytucyą otrzymali: Ksi4dz k )mendarz Tymo- ·· 
teusz ·zoch na beneficyum w Dąbrówce kościel
nej; ksjądz ple ban Haupa, z Srebrnejgóry na 
bendicyum w Gniewkowie. Komendy udzielo
M od 1-go kwietnia r. b.: Ks. L('śnikowi, ple
baµowi z Gołańczy - na beneficyum w Srebrno
górze; ks. Kaczmarkowi, a!iministratorowi z 
Strzyżewa kościelnego na beneficyum w ·Wy
rzysku Administracyę powierzono: Ks. Kam- . 
merowi, administratorowi z 'Vyrzysko parafii 
w Gołańczy; ks. Wąsowiczowi, ·administrato -
rowi z G:rabowa pai afii w Ostrowie przy Strzał
kowie; ks. Koczwarze, administrą.torowi z Gniew
kowa parafii w Szadłowi„ach; księdzu Schwar
cowi, wikar. z Trzemee.zna parafii w ~trzyżewie 
kość Na wikar. powołano: ks. wikar Kozłowi
cza z Benic na wikaryusza-substytuta do Strzał -
kowa; ks. Siudę, wikaryusza-substytuta z Czem
pinia, na I-go wikaryusza i wicekustos~a przy 
katedrze w Gnieznie; ka. neopresbytera Stani
sława Skowrońskiego do Bydgoszczy; ks. neo
presbytera. Mieczysława Bożuchowskiego do 
Kościelca; ks. neupresbytera Bronisława Hem
merlinga do Jaksic; . ks neopresbytera. Ignace
go Czechowskiego do Krostkowa; biądz Adam
ski, III wikaryusz przy katedrze w Gnieźnie, 
został zamianowany archiwaryuszem przy kon
systorzu gnieźnieńskim; ·ks; Kleinowi, II wika
ryuszow.i przy katedrze w Gnieźnie, powierzo
no stale urz~d prokuratora przy seminaryum 
duchownem w Gnieźnie . -

Dakowy lflokre. Szanow:aą Redakcyą 
proszę uprzejmie o łaskawe umieszczenie niżej 
podanej wiadomości, która zainteresuje ziom
ków naszej okolicy i znajdujących się na ob· 
czyźnie. 

W przeszłą niedzielę poświęcił ks. prob. · 
Grośty kamień węgielny pod nowy kościół 
w Dakowach Mokrych. Będzie to już trzecia 
świątynia w tern samem miejscu w przeciągu 
500 lat. N owy kościół będz,ie miał trzy nawy 

Każ, ojcze, a · prowadzić będę do wnętrza 
twierdzy! Załoga jej nie wielka; głód i nie
snaski ·ją trapią. Łatwo ją zająć, leez droga 
do niej straszna, męcząca ! · 

(Ci1&g dalszy). - Ta sama, jakąś i my przebyli - do-
Wojewoda spojrzał bystro na ·przybyłych . dał, wskazując na ob~ ocone, poszarpane odzie-

i odrazu zapytał: · nie · i poranione dłonie. 
- Co zacz? · - Odzienie i pożywienia! - zawołał Ba.-
Wojewoda, chociaż zaledwie · liczył lat żeński, wskazując n~ przybyłych. 

pięćdziesiąt, dużo jednak starzej wyglądał. Potem nagle się zwrócił do Tarnowskiego~ 
Przebyte cierpienia włos jego ubieliły, a czoło - Bądźcie ·naszym dowódzcą, a ro21kazuj-
poorały zmarszczkami. Poznał go jednak Jerzy. cie! 

- Ojcze mój! - zawołał, · rzucając się I wyszedł, aby dawać rozkazy i wybrać 
do nóg wojewody. · najdzielniejszych ~o przedarcia się przez stra· 

Wzdrygnął się Bażeński; nagle rumielliec szne moczary, o których mu syn i staroata 
oblał ogorżałą twarz jego, serce zakołatało od krakowski po krótce opowiedzieli. 
lat wielu prawdziwie serdecznym uczuciem. · \V obozie też nagle jakiś duch lepszy po. 

Powstrzymał się jednak z wybuchem tego wionął; rozeszła się wieść, że za murami nie 
uczucl.a. · wielkie siły i byle trochę wytrwania, bzy· 

- Do~ć mnie już łudzono, - nie pora . żactwo poddać się musi. Każdy więc zbierał 
teraz na roztrząsanie spraw osobistych, usuńcie . się 'do gorącej walki i do poświęcenia był 
się ztĄd I - zawołał surowo, marszcząc brwi · gótów. · 
i powstrzymując bicie ojcowskiego serca. Nie potrzebą. . jednak było nadmiernych 

- Wojewodo - oz~ał się Tarnowski - · wysiłków. O świcie, gdy po pochmuruej nocy 
to syn wasz prawy, oprócz tego zaś zbawca słonko przedzierać zaczęło, na murach Mal-
całego obozu, którego, widzę siły już nie wiel- borga zajaśniała biała chorągiew... · 

kie. Na jej widok ucichło wszystko, zda się, 
W i:itrząsnął się po raz wtóry Bażański i że nawet oddech w sobie wstrzymywano, aby 

spojrzał bacznie na mówiącego, którego wo- usłyszeć przemawiającego z mm·ów parla
jenna, · poważna postawa, głos stanowczy i na · men tarza. 
nim, jak na innych zrobiły wrażenie. Krzyżacy chcieli jak najprędzej sprawę 

Spojrzał też bacznie i na Jerzego, i · nie Malborga zakończyć. 
mogąc już dłużej zapanować nad sobą, mimo- Gdy się bowiem opatrzono a przekonano 
woli wyciągnął do niego ramiona, wołając: o. uc~~czce Tarnowskiego i Jerzego, domyślaIJo 

- Syn mój! Tak - to syn mój prawdziwy! su~, iz tą samą drogą, którą ci się wydostali 
- Jerzy, wskazuj drogę! - zawołał Tar- wejdą oblegający. , ' 

nowski. . · Mi~~, że ukrywano wieść tę przed załogą, 
Młodzian padł do nóg ojcu, po krótkiej wkr~t~e ~1ę ona rozeszła w twierdzy, z licz. 

chwili jednak zerwał się, oprzytomniał i staną- nyllll Jeszcze ~odatkami o nowych ciągnących 
wszy przed wodzem, mówił : . na Malborg siłach. Popłoch bezmierny padł 

- Teraz nic ma chwili do stracenia! - pośród oblężonych. 

i wierzę 120 stóp wysoką, a pomieści oko! 1 
1500 osób. !ks2 

Óziminy wskutek suchych mrozów i u n119j 
ucierpiały, pszenica zaś zupełnie wymarzła. iw 
. Wieczny czyteinik „ Wiarusa Polskieg,k · 

Września. We i Gozdowu w naszYll'ą 
powiecie nadał król charakter dóbr rycerskic1 t 
Równocześnie zamieniono dotychczaso'1f ą naz"'7Y~ 
jej na "Gosdau". len 

Gniezno. Recznicę 50-tą swego załoźe 
obchodzić będzie Towarzystwo rolnicze Gn! 
żnieńsko·Wrzesińskie we Wrześni dnia 3 czerwt 
b. r. ej 

Towarzystwo to jest najstars2em To\Vk~ 
rzystwem rolniczem na całe vVielkie Księstw)eZ 
Poznańskie i z dumą może spoglądać na s11r.1eg 
działalność. ' m 

1 

Hakatyzm pocztowy. Przed mies~ra 
cem ktoś z Wrześni zaadresował przekaz pi, z 
niężny do Poznania = Pornn. Poczta go n' 
przyjęła z powodu, że = znak równania ji\lie 
nie był zrog~miałym. Interesent zażalił się (2 
:ministra i po miesiącu nareszc=e przekaz z ~ieba 
samym adresem, przyjęto. Co za szalone ust~raz 
stwo, powiedzą hakatyści. uerć 

Wydalania nie ustają. Pan Walter vgl 
Walthoffen, Polak z Galicyi, który był w S~: „ 
mianicach od października elewem · gospod1nte 
czym, dostał bez żadnego powodu roztszcz 
opus~wzenia państwa pruskiego w 
dwóch tygodni I 

Nowy ch~ze.st kulturny. Ajent~ P? 
pocztowa Rada.iew1ce otrzymała przezwli,.em1e 
Radewitz. >ż b 

· ·eszt 
• Ze Sl4zka czyli Stare.I Poliki, .ckie~ 
Paulsdorf pod Zabrzem. Dnia 20 n;Ągni 

ja hr. obchodzą mełżonkowie Antoni Klo~ te 
wycużnik z żoną, dyamentowe wesele. Priysokl 
tej. sposobności iyczą im znajomi zdrowia y i n 
naJdłuższego, Ż{ by doczekali żelaznego wesaę za 

Gliwice. W n' wym kościele św. Pioetecz 
i Pawła skradł złodziej ofiarę. Najniec . 
dziwszy tylko człowiek okrada kościół. 1o~m 

W Opolu zmarł w lazarecie niej1urówi 
Knasała z Popielowa, który skazany na ~erga. 
tora roku więzienia, ani w więzieniu ani w !.oaz. 
zarecie nie chciał jeść i wskutek tego zm/1ł 81 

WJelkie Gorzyee w powiecie Racib'~yl 
skim. Zmarł tu nagle w poniedziałek w t 
ściele podczas litanii śp. Aleksander Fess~~eg 
Dnia 16 bm. pochowano go przy wie~mo 
udziale parafian. N. o. w p. rac 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~vodzo 

K . h . . . blławę rzyzacy, c cąc przeJąc grozą i o ~'ie 
nych .utr~ymać w posłusz~ńst wie, zabili kne\e:a. 
tów p1lnuJących Tarnov,1sk1ego. To jeszcze r: d 
jątrzyło załogęr ' or . 

N. k" . iczt i 
. iesnas i 1rez z tego po-wodu wszczęły;ach 

wsród starszyzay do najwyższego stopnia. >s • 
Wilhelm z Kolnitz, chcąc ratować sytuM1k~eJ dora~ził ~odda~i~ się, utrzymując, iż na dro,u;o c 

pokOJOWCJ łatwwJ. odzyska stracone ziemie·;rakt 
Wierzył w swój zmysł do fort~dsz: 

z:uęczny a inni ma ież wierzyli. 
Ma~b~rg więc poddał się. . przeci 

. Wywieszono na murach białą chorąg?rzyt 
i wysłano parlamentarzów. 3wiet 
. . ~~eh przyjął w oboz1e polskim J~nl och~ 
~m1.sk1 i Jin Amor Tarnowski, wczoraj JeSlirrom 
Jeniec krz)lżacki, a dziś dyktujący im war.o;, S 
poddani.a się, ktere spisywał Jerzy, wyuc~podob 
p:r!lez mch samych sztuki p isania. wet 7' 

xvn. ską. i 
niały 

P o c z e t w o j e w o d y. miec ~i 
Malborg p-0ddd się! cały 
Wieść ta stugębną famą rozbiegła siipańst 

całym i.raju, zrzucając jakoby kamień 1idei c 
gnę biajl\CY z piersi mieszkańców i odsm~setek 
widmo wojny, przerażające przez lat dwanshandle 
wszystkie zi€mie, .zostające pod rządami likraju. 
mierza Jagiellończyka. wem 

Nim zaś wieść dobiegła do króla,śliw~ó 
wszyscy ją sobie z ust do ust podawali. uzbroj 

Doszła też i do zakątka, zwanego stnalszą 
stwem Bielskiem. ści ja' 

- Niebu niech będą dziękil To i IU\vany 
nasz wróci! - rzekła starościna, pobopejski 
wznosząc oczy w górę i cichą szepcząc 
dlitwę. 

- Chyba nas Bóg jego utratą nie b( 
zas ~~cał ! - mówił starosta, ufny w modlJnierza 
SWOJeJ panny. .szyb. 

(Cilłg dalszy nasU.pi). 



oi Wrocław. Tutejszy konsum jest naj· 
ikszy w Niemczech, istnie;e 35 lat, a w ro· 

ni 1900 ;niał 7 65 548 członków i za 12 mili.
• 'w 765 tys. 168 m. sprzedał towarów. 
eg;k wynosi 2 mil. 146 tys. 7 46 mk., a po 
zYtrąceniu kosztów handlowych i odpisaniu 
icf tys. 401 . markę pozostał czysty zysk 
z~ysokości. 1. !11-il. 586 tys. 394 mk., a dy-

lenda :11 i poł procent. · 

~Wtadomośeł ze świata. 
Wt Berlin. Zabezpieczenie osoby cesar

ej. Cesarz Wilhelm przy był do swego ma
Viku Kadyny w Prusach W schodni eh. Celem 

st~>ezpieczenia monarchy zarządzono jak naj-
s~1Ieglejsze .środki ostroż~ości. O r~zmiarach 

, można sH~ prz9konac z notatki „Gesel· 
es~ra", który donosi, że na czas pobytu cesa
pi, zgromadzono w Kadynach 25 żandarmów. 
n' Do 'Bremerhaven zawitał znowu pa· 
Jwiec „Stuttgart", który pl"zywiózł z Chin 

~ l2 chorych żołnierzy niemiecl ich. Wielu 
ty;eba było wysadzić w Genui, ponieważ 

st~·razie dalszego transportu wodą groziła im 
uerć. Powh,rzając to poseł bawarski dr. 

vgl w swoim „Vaterlandzie", dodaje ironicz· 
s:e: „Kupa kalek i niedołęgów, oto jedyny 
d;utek wyprawy chińskiej. Do tego dochodzi 
zgpzcze kupa długów". 
iai Nowa „niemiecka gospodarka". 
~J pruskim banku hipot~cznym, przeszła kolej 

t~l pomorski ban i hypoteczny Różne pisma 
u;.emieckie donoszą, że dwóch dyrektorów te
»ż banku, Schultza i Rorneicka, w sobotę 
·esztowano i umieszczono w więzieniu moa-

1 .c]tlem. Według informacyi "Germanii", za· 
ągniętych u źródła, dyrektorów aresztowano 

l~a te~o, po?ieważ wykazał~ się, że udz)elali 
Priysokich pczyczek na zbytnio obdłużone grt: n
~ i narazili bank na ciężkie straty. Działo 

saę zatem to samo, co w pruskim banku hy
io'°tecznym. · 
ie; Wojna angielsko-transwalska. Puł· 

1o~nik Gorringe stocz~ ł potyczkę z oddziałem 
ej

1
urów pod Roodeklof na wschód od Storm · 
p~rga. Burów poległo 4. Oddział burów pod 
rodzą Lottera, Vanreenena i innych przepra· 
;ił się przed kilku dniami przez Oranje i ru -

ibfJrł do Zuur'berga. Ma to być oddział silny. 
l Sprawa chińska. Pierwszy akt świa-

88.Jwego dramatu, czy procesu: Europa przeciw 
n~~inom - jak się zdaje, dobiera końca. 
-Vracają „waleczne i zwycięskie" armie i ich 
rndzowie, nie wyjmując okrytego rozgłosem, 

I .. awę zastąpić mającym, wodza naczelnego i 
~.1ema powodu do powątpiewania, że zgotowa· 

~ne\em im będzie przyjęcie szumne i okazałe 
~ or~ęrami, medalami pamiątkowemi, brzękiem 
iczt i mów powitalnych itd., zwykłemi w cza· 

Y,ach. dzisiejszych artrybucyami pierwszej le· 
~/~~eJ wypr~wy woje.nnej .. Cesarz i rząd chiń· 

1k1, choc1ac urzędowo WOJUY z mocarstwami 
ro~uropejskiemi nie prowadził zgodził się na 
:;~raktat pokoj ?WY. i. z.ap~atę '~ilkumil~ardowego 
"Jds,z~~dowama? i Jezeh będzie chciał, może 
wroc1.c. do stolicy swojej Pekinu, gdzie mu 
przeciez trudnem będzie znaleźć odpowiedni 

ąg?r~ytułek, w spalonym i zburzonym niegdyś 
n ~wietnym pałacu swoim, gdzie przecież nawet 
~ochronny, asbestowy namiot wielkiego po· 
/Omcy bokserów, uległ zniszczeniu. 

ci d Spełniły się poniekąd te życzenia, które 
P() obno v.. ypowiedziano, aby się dokonał od
\1e~ ~a najazd Attyli na Europę chrześciań-
8. 11 ażeby Chiny po wiekach jeezcze wspom
ni~ Y ze zgrozą o wyprawie europejsko-nie· 
m;eckiej ! . -. Bo to nie ulega wątpliwości, że 

„ca ~ wymk i plon wyprawy, poniesionej do 
6~.~:~stwa wschodnio-azyatyckiego pod firmą 
fl ei chrześciańskiej i kulturnej to jest mord 
~~ete: tysięcy ludzi i zniszcz~nie kwitnącego 
n~k a~ Iem, przemysłem i rolniczą pracowitością 

raJu. N;e była to przecież wojna w właści
a ~~m tego sło~~ znaczeniu, ale naganka my· 
'u 1~e~w europieJskich, żołnierska wyćwiczonych, 

1 sln:l roJonych w rynsztunek i broń najdosko-
ś . s~ą, naJ?rzeciw tłumom po nsjwiększej czę· 

J{r~1 Jak D8Jnędzniej uzbrojonym i zorganizo· 
~bop:n~~' które naprzeciw napastnikom euro
:C ...,:s m1 bezbronnemi nazwaćby można. 

b~ Z róilz:a.yoh stro~„ 
)dlni. Grumme. Kopalnia "Konstantin" za· 
~z~b~a. w naszej wiosce pobudować nowy 

WIARUS POLSKI 

Dortmund. Zamężna Frohlke z Enkessen 
ska~a°:ą ~ostała przez tutejszy sąd przysięgłych 
na .srn1~rc za morderstwo, popełnione na swym 
pasierl:ne. 

Kas trop. Kopalnia „Erin" buduje nowy 
szyb w Rauksel. · 

Dortmund. Szkolny inspektor powiatowy 
dr. Scbapler został przesiedlony ze Starogardu 
w Prusiech Zach. do Dortmundu. 

Beeck. Kościół parafialny w Beck, nale
żący do parafii Hamborn, został wyniesiony 
do rzędu kościołów parafialnych. 

Gelsenkirchen. Dnia 28 b. m. przy· 
będzie _do Gelsenkirchen N aj prze w. ks. Biskup, 
dr .. -yvilhe!m Schneider z Paderbornu, aby 
WZU\C udział w zebraniu związku katolickich 
nauczycieli prowincyi Westfalskiej. 

Werne p. Langendreer. Syn goscmnego 
Platzmanna, spadł z woza i skręcił kark. 

Liinen. Jakieś zbrodnicze ręce pogru· 
chotały ręce figury Matki Boskiej. 

W Neviges pobudowano katolicki dom 
tcwarzyski, mogący pomieścić 800 osób. 

Derne. W tutfjszym katolickim domu 
chorych leczono od jego otwarcia w styczniu 
do teraz 90 chorych. 

Młode dziell'Częta, jadące koleją że
laznt} be.z t~~arzystwa osób dorosłych, majfł 
otr.zymac mieJSCe w oddziałach dla kobiet, a 
gdyby. tamże miejsca były zajęte, przynajmniej 
W: takich ·oddziałach 1 w których jadą inne ko
biety. Tak rozporz~dził minister kolei żela
znych z powodu za7.aleń, do niego nadsyłanych. 

Statystyka palenia tytoniu wykaiuje na 
mocy obrachunku, następujące liczby. Sredni 
palacz cygar palący codziennie 5 po 6 i pół 
fe~y~~' wypali ich przez lat 50 za 593,26 m., 
a Jesh do każdego cygara zużyje tylko jednę 
.zapałkę, to przez tych lat piećdziesiąt zużył 
1300 pudełek . . 

..... Bzy kwitną, jako znak wiosny. Ro
śl.ina t~, dajttca nam tak m ' łe oku, a palne wo-
111 kwiaty pochodzi z Persyi, gdzie rośnie 
dziko. _Do Europy przywieziono ją okrętem 
z Persyi poraz pierwszy w roku 1566 do · Fran
cyi, ~.klld rozszerzyła sie na wszystkie kraje. 

Zona rezerwisty lub landwerzy,sty, który 
został powołany na ćwiczenia lub manewry, 
r;ia. pra~o, żą?ać zaraz od pierwszego dnia 
cwiczerna 'YOJskowego od gminy lub miasta 
wsparcia. Zona zaraz w dzień po odjeździe 
męża w biurze komendy obwodowej (Bezirks
kommand.o) może żadać poświadczenia a z tern 
uda.ć się do gminy lub mag!stratu po wspar
cie. Musz4 jej wypłacić, ile należy. 

Rozma.itośeJ IE 

„Cywilizacya. europe.jska w Chi· 
nach". Korespondent "Frankfurter Z~9·" 
z Tientsinu podaje, pochodzący z pod p1ora 
chińskiego, straszny obraz nędzy, w jaką Chiny 
wtrąciła wojna z cywilizowanemi państwami. 
Prowincya np. PeczHi przedstawia zupełną 
pustynię, po którtj tu i owdzie błąkają_ się 
ludzie, umierają z głódu, którycl1 domy spa
lono, a dobytek zrabowano. Wywody swe, rzu· 
cające jaskrawe światło na stan kultury wojsk 
cudzoziemskich, opiera autor na urzędowych 
danych, zebranych przez władze chińskie. -
Warto przytoczyć kilka z ty cb danych. I tak: 
Z gmachu rządowego \\1 Paczau żołnierze 
państw sprzymierzonych "zabrali" gotówką 
w srebrze 4,980.253 taelów (teel - 3 i pół 
marki). W Jung Czing „zabrano" 40 tysięcy 
taelów, w Tangan zaś 10 tysięcy taelów, 
a· podprefekt miejscowy musiał zapłacić za 
siebie 11,500 taelów. W Paotingfu dowódcy 
wojsk dwóch mocarstw ściągnęli kontrybucyę 
w sumie 100 tysięcy taelów. W Iczon żoł
nierze . angielscy, francus.cy i -włoscy splądro
wali dom rządowy i zrabowali z grobów ce
sarskich złote naczynia. W Fonysanghsien 
przechodzący przez tę miejscowość żołnierze 
cudzoziemscy zrabowali doszczętnie budynki 
rządowe i don..y prywatne. W Czingsien do
wódzca oddziału wojskowego jednego z mocarstw 
żqdał 6000 taelów kontrybucyi i dostarczenia 
200 koni, a gdy nie było możności wykonania 
tego żądania, kazał nazajutrz rozstrzelać 2 wyż· 
szych urzędników miejscowych; podobny los 
byłby spotkał dwóch urzędników w Tungangsien, 
gdyby nie okup w rnmie 6000 taelów. - Co 
się zaś tyczy rabunków, popełnionych w Pe
kinie i powstałych stąd strat, to te prawdopo
dobnie nie dadzą się obliczyć. 

Towarzystwo .św. Barbary w Bóttrop. 
Dla. . braku miejsca nie mogło się odbyć . mies'.oczae 

zebranie w maju, dla tego przełożone '. zostało 'Jja dziei 
2 czerwca, które poł,czcme bedzie z me.jówk4, · na które 
szan. członków i ieh· bny uprzejmie się zaprasz'a. Goś~fe 
Sfł mile wid1lfani. Wstęp wolny. , Z 1n z „ d. 

Komitet wycieczeĘ.. latowych w Rauksel~ 
Habinghorst " 

prosi wszystkich Rodaków w Jł. mksel i Hablngh,orst. ab7 
w pierwsze święto Zielonych Swi„tek zaraz po nabożeń
stwie kościelnem raczyli się stawić do pana Kettlinga. 
na pogadankę, aby omó 9\ii~ sprawę wycieczki, k;óra ma 
się w kr~tkim czasie odbJć. . O jak najliczniejszy udział 
prosi W y d z ia. ł, 

Baczność! · Ueckendorf i okolica! 
W drugie święto Zięlonyoh Świ„tek odbodzie sio w 

mym ogrodzie koncert. Poczfłtek o godx. 4, koniec 
o godz. 11. W razie nif pogody łiędzie koncert w mej 
wielkiej sali. Lokal i ogród położony Jest przy ulicy 
Bo chu m ski ej. Można kolej Ił flektrycznlł dojechać. 

Antoni Baukmann, gośdnny. 

Baczność pp. prezesi w dekanacie 
Essen. -

w pierwsze swięto ma się odbyć zebranie prezesów 
w celu poroiumienia się co do pielgrzy~ki u p,ana Mollera 
w E~sen, Schti.tzenbahństr. 58. •ramże będzie· też można 
bilety w~mienić. Ktoby nie mógł przybyć w niedziel~ 
t. j. pierwsze święto, to proszę przybyć w sobotę, dnia 
25 m!lja.. A. Wyrwa. 

Baczność Polacy w Giinnigfeld. 
Jak po inne lata tak i w tym roku mamy wyzna• 

czonlł godzinę do nabożeństwa w uroczystośc Zielonych 
i::lWi!łtek. Zwraca się więc uwagę wszystkim RJdakom, 
by się jak najliczniej na nabożeń ,two stawil_i. Kto ksi,zk~ 
adoracyjni\ posiada, zechce jfl ze sob!\ zabrać; kto j" nie 
posiacla, moż·e ~trzymać u W. Staszyką.. , . ; 

Tow. sw. ldzir11;0 w GUnni11;f~ld. 

Pokwitowanie 
składek f•arafian z Potarzycy po i Jarocinem. 

vV. Marcini.~k 10 m .. W. Klein ó m., J. Owczarek 10 m., 
J. Owczarek 7 m., J. · Rożek 17 m., P. Spitalniak 2 m., 
N. N, P3'.ra:fian S 2 m., P. Wiła 5 m., W. Wiła 5 m., 
J. Rożek 10 m., S . Grzegorci:yk 3 m., F. Grygiel 30 m., 
J. Marciniak 10 m., A . Marciniak 10 m., J. Wiła 10 m., 
J:Igaasiak 10 m., ·W . . Kardach ó m, J. Jędrzejcrnk 5 m., 
F. Grzeszczak 10 m., J. Tadyszak 10 m:, ., J. •; Walkowiak 
10 m., M. Szymański 10 m, W. Błaszczyk 10 m,, W. 
Błaszczyk 10 m., S. Grocki 10 m., L. Grocki 5 m., W. 
Nawrocki 10 m., P. Tomaszewski 5 m., B. Regulski 6 m. 

Kochani parafianie! Jest nas tu przeszło 70 z pa
rafii potarzyckiej, ale się bardzo mało zgłosiło do tej 
naszej składki, więc kto ma ch~ć co ofiarować, to pro
simy nadesłać pod adresem Józef Wiła, Kastrop, Miin
Rter3tr. 65 a. 

J. Wiła. W. K ar da e h. , 

Tow. św. Piotra i Pawła w llruckhausen 
donosi swym członkom, iż .zwyczajne posiedzenie odbędzie 
się w niedzielę dnia 26 maja o 4 godz. po południu. O 
licmy udział członków , uprasza się. - Goście mile wi-
dziani. Z a r r1; ~ d. 

Młodzieńców .Polskich z Gilanigfeld 
up1·asza się, ażeby zechcieli s' ę zebrać w pierwsże świę·· 
to Zielonych Swi!łtek, za.raz po wielkiem naoożeństwie o 
godz. 1/211 na sali p. J. Darenrechta w celu 7ałożenia 
Bractwa Różań«:a św. O jak najliczniejszy udział 
upraszaj!\ A. Szary i St. Kobylarz· 

Baczność? 
Towarzystwa które ż dworca w Steele w: 'eżdiajlł 

w drugie święto ~o Nevi~e<i, v.erhc„ się rano o godz. 1/27 
zebrać w kościele św. We.wrzyńca, w celu otrzymanie. 
błc·gosławień~twa. Potem. wst"ólny wymarsz na .dworzec. 
Spooiobność do spowiedzi będzie dla pielgriymó)V polskich 
w sobotę od południa at do p 'niedziałku Jan!\ 

J. Misiorny, -pre?.es Tow. św. Piotra w Steele. 

·Towarzystwo · św. Józefa w Altenbochum 
donosi szan. człor1kom, iż zebranie odbędzie się w pie~ 
wsze święto tj. w n' ed .delę 25 bm. o godz 4 po połu
dniu. Po zebraniu jest _wolne piwo, na 'które. się szano
wnych członków .11 famil!l\ zaprasza Nieczłonkowłe chcą,G 
brać udział, muszlł się przed czasem na członków zapisać· 
O jak nti ilicznłejszy udział prosi Z ar z t\ d. 

Tow. pod opieką św. J 6zefa w Geesthacht 
fonosi swym członkom oraz Rodakc m w Ge..1sth11.cbt. i oko
licy, jako też ezan. Towarzystw.om Sl\siednim, tak tym 
które zaproszenie odebrały jako też i tya, które dla bra
ku adresu zaproszeń nie odebrały, iż dnia 26 maja. ob
chodzimy siódml\ rocznicę istn1euia naszego tow na aali p. 
Friedrich Peter1len przy ul. Elbstr., na. którą, szan. Tow. 
jak najserdec!niej zapraszamy. Uroczystość rozpoczyna 
się o godz. 4 po poł., połj\czona z strzela.niem, grl\ w kre· 
gle i zab~Wł\ dla niewiast. ·rowarzystwa które na.s od
wiedził maj~ wolny wstop. Rodacy którzy jeazcze do Tow. 
nie należą,. a chcieliby ud~iał brać na. naszea zabawie po
winni się dać 3 dni przed zabaw, wpisać na członków, bo 
inaczej nie będ' mogli brać udziału w naazej zabawie. 
Członkowie, którzy zalegają, trzy mieaij\ce ze składkami, 
powinni się z nich uiścić, w pr1eciwnym bowiem razie 
wykluczeni zostanl\ od zabawy. Spodziewajt\c się licznego 
przybycia, zasyłamy wazystkim to\1\-ar.eystwom jak naj-
strdeczniejsze pozdrowien!e. Z.ar z Ili d. 

Baeznoie! 
Nadsyłając kor€spondeneye, 01łoszenia, 

zamówienia książek i t. d. łnebakażdy r••· 
podae swój dokładny adres. 



Towarzystwo św. Wacława w Linden 
uwiiclza w drugie święto (ZieloDych Swi4tek dnia 27 ma
~ w lokalu p. Schillera miQdy kosciołem katolickim i 
ewa11giel1ckim zabaw~ wiosenn4 na ktor4 sio wszystkich 
~łonk6w 1 Rodaków z Linden i Dahlbausen i okolicy 
takie i wszys~kie towarzystwa, któreby miały zamiar nas 
oiwiedzfć uprzejmie zapraszamy. Doncsimy członkom i 
Rodakom, iż w ten sam dzień odbęd1ie się p'siedzenie o 
god1. 4 po t>Ołuilniu. Program zabtJ.wy: O godłl. 4 po poł. 
koncert poł:\ezony ze Śpiewsmi i deklamaoyami. O godz. 
7 teatr pt. „Szlachta ezynawwau i „Złota i sre~rna sie
kiera, potem zabawa z tańcem. Wstępne dla członków 
iO dla nieczłonków przed cza~em 75 fen. priy kasie 1 mr. 
Omłonkowie niewypłatni J łac,. jako nieczłonkowie . O jak 
najliczn!ejszy udział w tej zabawie i posiedzeniu uprasza. 

Za rz~d. 
Towareystwo sw. Józefa obchodJić będzie w niedzielę 

dnia 2 czerwca 17 rocznic\' swego istnienia, poł~czo 4 
z koncertem i tf a trem na sali p. Fichtnera, na kt6rfłi sza
nownych Rodaków z Wattenscheid i okolicy jak najuprzej
miej sapraezamy. Osobnych zaproszeń się nie wysyła. 
Cdonkowie majlł wstęp wolny, nfeczłonkowie płac„ przed 
ezasem 40 fen„ przy kasie t\O fen. Dochód przeznaczony 
jest na pokrycie kosztów muzyki, podczas procesyi Boże 
go Ciała. Zarz „ 

Kochani bracia z parafii kobylińskiej! 
Donostę Wam, iż mieliśmy 6 maja zebranie w Bo

ehum i umówiliśmy się, ałeby sprawić pamil}tkę dla 
kościoła w Kobylinie. Proszę kochani bracia dawajcie 
składki, czy to razem je pe syłajflC pomiędzy sob~ 
zebrawszy, czy też pojedyńczo, z doł4czeniem z której 
w.si i parafii każdy pocł.odzi i składka przyełan~. Składki 
prosimy pr.tysyłać pod niżflj podanem.i adresami. Składki 
będ' pokwitt wane w gazecie. 

Ares: M. Miedziilskl w Herne, Neustr. a5, J. Jarozyńaki 
w Bochum i Ig. Miedziński w Oberhausen. 

Ko mi tet. 

Koło śpiewaków „Gwiazda'' w Altenessen 
obchodzi w niedzielę 9 czerwca swojlł roo.znlc~. l'ocZlłtek 
o godzinie 4 po południu na sali p. Kopersa w bliskości 
katolickiego kc ścioła. Będzie koncert, śpiew, deklamcye, 
teatr i tanifc. Wstęp dla członków kółek oraz towarzy~tw 
wynosi 50 fen. Nie członkowie płac„ przed czasem 75 f, 
a przy kasie 1 m. - Uprasza się szanownych c1ł1.nków, 
by przy płaceniu okazali się kwitow„ ksiflŻk„, bo 
kt1.żdy członek, który zslega ze &Wfł składk„ będzit' uwa
żany jako obcy. Także upra:1zamy jak najuprzejmiej 
s„siednie koła. śpiewackie1 które zaproszenia dostały i te 
które dla braku adresu .zaproszeń nie otrzymały, oraz 
Rodaków i R 1daczki z Altenes!en i okolicy by sw4 
obecności„ nas za3zczycić raczyli. 

Cześć pieśni polskiej I Zarz„d. 

Baczność parafianie domachowscy ! 
Doncsimy wam, iż w niedzielę dnia 26 maJa o godz. 

1;2 4 po południu odbedzie się walna zebranie u p. Bal
kenhola w Bochum przy klasztorze OO. Redemptorystów; 
poaiewąż Sił teraz bardzo ważne sprawy do załatwienia, 
bo odebraliśmy od naszego ksiQdza listy, co nam życz~ 
wspólnie ze s :-b„ poradzić - Uprasza si~ szanownych 
par fian domachowskich, aby każdy mógł sobie te parę 
godzin odżnbwać. bo zamiar nasz już wnet w czyn zamie
niony zostanie. Donosimy parafianom co przebywaj„ na 
obczyźnie w WestfaU, Nadrenii, Saksonii i td„ że chętnie 
także od nichskładki przyjmiemy. Składki i spis ofiarodaw
ców na.leży przes1eć do Antoniego Kukli w Hontrop nr. 27, 
L'.ld\1\ika Natter w B rnhum. M1.>ritzstr. nr. 17, albo Anto
niego Kukli w Rotthauaeo, Dlippelstr. nr. 11. 

W in ieaiu komitetu J. Jesiak. 

Towarzystwo św Barbary w Scbalke 
donosi swym czł mkom i innym Rodakom: iż zebranie mie
sięczne odbędzie się w pierwsze święto z ;elonycb s wi~t 
o goddz 4 po Nieszporach na sali!P· Ewersloh, "Wilbelms-
gsrten. O liczny adział prosi Z a. r z Ił d. 

--------·--·-- Baczność! 
- Hraele, chcesz dobry polslii tytoń p6lić i ~dobr~ A 

polską tabakę zażyć, musisz od W 

RodAkom na obczyźnie oznaj
miam, iż priyjmuję zamówienia na 
oryginalne prawdziwe Singera 

Koło śpiewu „Harfa" w Wanne 
obchodzi dnia 9 czerwca 6 rocznic\' awego 
Pll~z4tek o godz. 4 po południu. Upraszamy 
Koła śpiewu, które zaproszenia odebrały, aby r 
na.ez~ rocznicę przyJ:>yó. Tak.te i te Koła zaprMz 
re zaproszeń nie odebrały, aby zechciały przybyć. 
p ne dla członków wynosi 30 fen. Przyjmowanie 
wackich o godz. 4 po poł. w saii p. Marzlny. 
dzie bedzie koncert, a na sali taniec. Wstępne 
po 1 marce. O liP-Zne przybycie uprasza Z a1 , 

Tow. św. Jana Chrzc. w Altenes 
donosi wsiystkim Rodakom w Altęnessen i okoliq 
Towarzystwom Sfłsiednim, ie dnia 23 czerwca 0 : 

nasze tow. 9 roczaieę swego istnienia na saU 
persa, przy katolickim koliciele. Zapra3zamy j 
wszystkich Rf)daków i szan. Towarzystwa. Bli.ter.e 
góły będ, później we "Wiarusie Polskim" ogłoszo.i 

Zara 

Baczność Polacy w dekanacM 
esseilskim. 

Pielgrzymka polaka do Nevfges odbędzie się d(1 
maja. Z Essen będziemy wyjeżdżać o godz. 714; 1 
o godz. 73s; w Neviges bęfaiemy o godz. 830, z 
wyjeżdisć bę~iemy o godz 633 po południu ; " 
będziemy o godz. 715; w E~sen o godi:. 739. Ka 
wizory<'zne można nabyć u miejscowych prezesów. 
biletu z Essen wynosi 1,30 mr., z Steele 1,10 Dl! 
chód pielgrzymki ta.k eamo będzie jak roku zeszłe 
śni bfdą śpiewane przez przewodnika. pielgrzymki 
pielgrtymka będ1de wst.ępowaó do kościoła, śpiew 
pltśai: „O Nsjświętsza Matko Brżs." i „Gdyśmy 
do kos~ioła". Dalszy porz4dek będzie w Nevige8 
szony. Uprasza się o liczny udział w pielgrzymce. 

Nasza kasa płaci od złożonych 

A W~ 

oszczędności 9 Fr. Krajewskiego w Wattenscbeid 8 
nabyć. - A win o polskie„ tak dobry napój, skoro sko- maszyny do szycia, be.z względu na stopę procentow1} Banku Rzeszy na.dal 

9 sztujesz, zaraz też naiaz więcej kupujern - Sera dobrt g) 9 
i dobre masło mołesz też kupić każdego czat1u - A ka-9 wy dobrej gdy się napijesz, moje i żyda zawsze ominiesz i ~ 
tylko df\Ż~·ć będziesz do składu, gdzie dobry towar i Rodak ~ 

• ze wechodu, - Książki jubileuszowe, wydane przez A 
W ks. Malnrza. z Rzymu, oraz śpiewniki i papier listo• V 

damskie i rzemieślnicze wszelkiego 
rodzaju. Stare przyjmuję w za
mianę. 

Be;q)latna na.uka szycia. 
Dogodne warunki spłaty. 

o Za gotśwkę rabat. o I e wy z polskimi napisami jeat także u mnie do nabycia. 

Franciszek Krajewski, 9 Wacław Funtowicz, 

za kwartaln.em, a 
..... 4 1/2 O/o ~ 

--=- 5 1/2 o/O ..... 
za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas złożone depozyta, a kupi grunt od 
temu wypłaca kasa nasza na.wet depozyta bez wypowiedzei 

Bank Parcelacyjny 
w Poznaniu (Posen) na Piekarach nr. 18. fł Essen, Engelbertstr. 14. I ~ 

Baczność! Kto potrzebuje iflll•••••••••••••••••••••••ł 9 . w Wattenscheld, Chausseestr. 26. 9 me.szynę do szycia, niech mi do-

niesie na karcie pecztowej, a przy- Pio sennik Jutrzenki 
e ~kład towarów kolonialn., win, cygar i papierosów 

9 9 9 9 9 8 9 9 D 9 9 9 8 O bęaę;o~:~~~~~ także Qt.l\p1e r"-- · · · • • · k' · · · · „ „ y v u wieraJący p1esm, p10sn i i wiersze potępiaJące PIJ 
t:rl "!:!"I • d h 3 czne, kieszonkowe i do zawieszania k • t · li C '>O .I! , a rlii .11e ric str. , w .Soch um.„ ~ w łańcuszki do zegarka, oraz me„ arc1ars wo, l socya zm. ena u ren., z przes. ail 

,E ~ ble wszelkiego rodzaju. Adres: u Wiaro~ Polski" Bochum • 

.8 Nowo otwarty Nowo otwarty ł *C X *C łł X# X 1C X -

i Me is i n g a ! = Wi~~!~~~~m~!~ w~.~~~~!~~J od !~!~~~~a!r:ede 
~ skład ml· ęsa. : *ł i 10 bardzo ~a~!8t!b!~~c.ta~~~„ta~!!~!E~w !p„~~.!opców 
.! ~ V P o baj e cz n ie n is kich c en a c h 
&:: O" ft i to najpóźniej do Zielonych Świ~tek. s 'C'l. Friedrich.str. 3, w Boch""m.. a.= ~ . Ni.ecbże ka~dy jeszcze przed Zielonemi Swi~tkami się przekona, czy czegl') nie po--- ft trzebu3e i zaraz się uda do 

Niniej3zem donoszę szan. Polaicom bież~cym udział w piel
grzymce do Neviges, i.ł od 1 maja obj14łem 

rest auracyę przy Elberf eldersłr. li, 
przeto służę smacznemi obiadami. 

Z uniżeniem 

Gerhard. Gesi:a.k. 
Nevi1es (naprzeciw klasztoru). 

Baczność! 
Waine dla sprzedających ! 

*ł S. Kleezewskieco 

-

ul. Bahnhofstrasse 68. ~ w Heu:ie • ul. Bahnhofstrasse 68. 
Kto z tej taniej sposobności nie skorzyst a sam sobie zaszkodzi. 
Tuw~r ten musi być do Swi~tek sprzedany, bo nie chcę go dłużej w składzie t rzy-

- mać. Jest Jeazc.ze na i4,0o do 1500 sztuk. 

-

Ubrania •Ila mężczyzn (czarne, brunatne· oliwkowe) pi9kne kolory, rzetelna wartość 
po 14 mr, teraz tylko 8 marfk. 

Ubrania z ~agielskie;o kamgarnu do wybr.aniii, we wezystkich kol Jrach rze-

-

telna wartosć po 22 mr., tera.z tylko 15 60 mr ' 
Spodnie na niedzielę (ksżdy kolor i krój, - czarne brunatne krój angielski i łyd-

kowy) rzetelna wartość 10 mr„ teraz t.i;lko 4: 50 mr. ' ' ' 

-

A..n;ie~s.kie ubrania ~zewiotowe; których odrobionych podług miary nie można 
odróz~1ć, rzetelna wi;rtosć 33 mr., teraz tylko 21 mr. 

Ubrania dla cbfopców od 1 do 6 lat z różnemi kołnterz~mi we wszystkich kolorach 

-

rd 2,60 mr. pocz~wi:zy. 
Ubrania dla chłopaków od 8 do 16 lat do wyszukania. we wszystkich kolorach 

5,60 mr. pocz~wszy. 
~ Partya spodni do roboty od 1,60 mr. poczj\wszy. 

~ ~~~'} Na obuwiu 16 procent rabatu. (~~I~ 
D b 

-

D b 
M~m towar tylko ręk~ czysty i niech konkurencya dowiedzie, że jest tak tania. 

o. r~e i ko~zystnie kupuje się, robi bo nor sw,emu o re bu~y do kopaln 3.50 mr. - Buty dla mężczyzn 3,90 mr. - Półbu-
składow1 l zyskuJe dużo odbiorców, kto żAda i sprzeda.ie ty dla lllęzczyzn 3 mr. - Buty dla kolowników 2 85 mr - T "ki do 

, J - aznurowan•a ,!Ila_ niewiast 4.50 mr. - Półbuty dla nie~iast 8 50 ~~e~1 Tr1e-

p • :1aii1E: wiki dla n1ew18:st ze eprzączkami 2.75 mr. - Trzewiki dla dzi~ci od. 50 fen ap1erotib.1y ..:: )'"'lin Mrm .odtb1borco1U z obwodu 30 lllil zwracam koszta podróży ko• 
~ ~ ~ """";' wite Jes ~z ryzyka. 

• z fabryki ft S. Klecze'W'ski 
„Nanad1" w Dortmund, Lułgenbrucksfr. 2. ~ ulica Bahnhofstr. 68, HER NE, ulica B~hnhofstr. 68. 

S. . . . ~ 9IF'" przystanek kolei elektrycznej. ~ 
• ćł one rob_10ne ręcz me z tytun1 ru8kich i turecki h ~ ~ ~ ~ ~ M 

DBJDOWSzego zbioru. c ftft ~ftftft ~ MV~~ 
Za drak, nakł&d ł redakcyę o:ipowfodzla1ny: ant o o ł .Sr ej I k I w Booh . ft ft ft ft ~ 

um. -:-- nwakładcm I czołonbml Wydawnictwa „Wiarusa Polskiego<' w Bochum. 

Dodaiek: „Nauka KatollcJ 



pędem lecieć poczęly, zdawały się nie do
tykać ziemi kopytami; łuna im przyświe
cała, naprzeciw nich pięły się czerwone 
słupy ognia. Deszcz iskier leciał ztam~ąd 
i spadał im na głowy, za nimi leciały krzy
ki tłumów; pogrążeni w posępnym milcze
niu, patrzyli przed siebie niespokojnie: 
Elżbieta, Gustaw i Lambert. Wreszcie do
tarli do ulicy, na której wznosiła się fa
bryka; tutaj woźnica zmuszony był ścią
gnąć lejce i wstrzymać bieg rumaków, 
gdyż taki był tłok pospólstwa. Kilkakrotnie 
musieli się nawet zatrzymać i czekać, by 
im robotnicy ustąpili z drogi. 

Elżbieta już zapanowała nad strachem; 
błagalne spojrzenia posyłała robotnikom, 
chciała zmiękczyć ich serca wzrokiem swo
im słodkim. 

- Nie bądźcie dla nas okrutni, wszakże 
ja was kocham - mówiła im w myśli. 

N areszcie dotarli do dziedzińca fabryki; 
cały budynek był w płomieniach, tłum ro
botników stojąc zdala od niego, ściśnięty 
w jednę masę, przypatrywał się obojętnie 
pożarowi. Rzec było można, spojrzawszy 
na nich, iż przypatrują się widowisku pu
blicznemu z prawdą oddanemu, które ni
czyjej ruiny nie pociąga za sobą. 

Lambert wyskoczywszy z kabryoletu, 
zwrócił się do nich. 

- Dalej po kubły po wodę! Sikawkę 
przyciąg·nąć ! -- za wołał tonem rozkazu. 

Kilku ruszyło z mieJsca; przywykli 
słuchać tego głosu, poszli instynktownie 
spełnić dane im zlecenia. 

Gustaw widząc, iż rozkaz 
masy ciemne, nabrał otuchy 
również na dziedziniec. 

8wt\'tojózafaełe 

działa na te 
i pospieszył 

(C. d. n.) 

omyll składka no. ubogich studentów katoUełco-polsld1.,tl, 
Niedobór (zob. nr. 20) 144,63 m. 

W. SJsiński t Laar. . . . . . . . · • 4,20 „ 
Przy sposobnośtll polskiego nabożeństwa w Bo-

chum, dnia. 16 maja (wreczył St. Swier-
czyk itd) . • . • . . . . • . · . 7,11 „ 

160 

Polka .sr. Bruohu (wręczył pan Fr. Janowski) 1,00 „ 
Ka. 'l1aczak . • • • • • . . • • . . . 10,00 „ 
Na chrzcine.ch 11, St. Smie,jkowskiego w Holt-

hausen : St. Smiejkowaki z żon" 1 mr., A. 
Frydrych z toną, 1 mr., Jao Ryoa.rc~yk l mr. 1 
Fr. Pawłowski J mr, Jan Gurczak 50 fen., 
W. Juckowski !>O fen ., W .. Jankowski 60 f., 
M. Knieje 50 fen, d~iect Smiejkowskiego: 
Andzia, St11ala, Floryan po 10 f., M. Nowak 
10 f„ dzieci Frydr~cha: Wojtuś, Anto~ia, 
Zosia, M;chał 5 fen„ (nadesłał St. Smiejkow • 
aki) . . . . . • • . . • . . . . 6166 „ 

Na chrzcinach u Tomasla Pt.ąika: Tomasg 
Pts.sik z żoną. 1 mr., Fr. Ptasik s żoną. 1,25 
mr„ cbrka ich Maryanna 10 f., Józef Kę
diiora z zon11i 1 mr, T. Mueidlak z żon11i 1 
mr., dzieci ich Martyna, Franuś i Ignai po 
10 fen., W. Sołtysiak z ionJł 1 mr., Józef 
Musldlak ze SW'\ narzeczoną. 2 mr., W. Soł • 
tysiak z SWt\ narzeczoną. 1 mr, W. K~dziora 
60 f„ (nadesłał J. Kl~dziora) . . • . . 9 ,26 „ 

Na weselu u T. Kuśnierka w Wanne: młoda 
para 2 mr., Jan Gronostaj z zon11i 1 mr., dzie
ci Gronostaja 60 fen., J. Grobelny 60 fen, 
T. Grobelny z żoną. 50 fen„ W. GroBost.j 
50 fen„ St. Kuśnierek z żoną, 1 mr., dzieci 
Kuśnierka 50 f., W. Bu.jak 50 fen ., J. Jan· 
kowski z żoną, 1 mr., P. Brzechwa 60 fen., 
M. Łakomski z Joni\ 50 fen., St. Kaj z ł'J • 
ną, f>O fen„ J. Krzyżowski z żoo, 60 fen., 
Fr. Roszak 50 fen., Fr. Adamski 50 fen., 
(nadesłał Fr. Kuśnierek) . • • • . . . 11,10 n 

Na chrzcinach u St Piotrowskiego w Oberka.
strop: St. PiotrowJki z żoną, 2 mr., ,jego 
córki: Helena, Benisia, Maryanna po 20 f., 
Nowonarodzony syn 60 fen., Fr. Piotrowski 
3 mr., M Poziombka z żon, 1 mr., Józef 
Kołodziej 50 fen„ Jan Miga 50 fen„ A. Za• 
błocki 1 mr., (nadesłał M. Poziombk~ -
pot'to 20 fen,) . • . • . . • • • • 

Na. weselu u Fr. Wojtkowiaka. w Oberhausen: 
D1łoda para 1 mr., Walenty Handzlik z żo-n„ 1 mr., Marcin Mikołajczak z żon'ł 1 mr., 
Tomasz Grzęda z żon, 1 mr., Wojciech Mu-
sielak z żoną. 1 mr„ Michał Grysman z żo-
ną, 1 mr., Stanisław Mikołajczak z żon!\ 1 
mr., Jan Nowak z żon11i 1 mr, A!ldrzej Wa-
liński z żon~ 1 mr., Michał Młynarek 3 m., 
Ignacy Nowak 2 mr„ Michał Mikołajczak 
1 mr., Jan Durczewski 1 mr., Fr. Wojcie-
chow~ki 1 mr., Jan Gubańakl óO fen., Fran-
ciszek Przybylski 50 fen., Piotr Nowak 50 
fen., Jakób Nowaczyk 50 fen„ Jan Szymań· 
ski 50 fen , Franciszek Kobus 50 fen., Mi-

8,90" 

chał Stachowiak 50 fen., Piotr Giezek 50 f„ 
muzykanci 1 mr., (nadesłał St Mikołajczak) 22,00 „ 

Razem 100.51 ... 
Niedobór: 144.63 m. 
Niedobór 44,12 m. 

Bóg zapłać I Św. Józafaciel módl sio za nami I 

15. 5. 1901. pro: Ks. Lis s. 

OD REDAKCYJ. Puv eposobności polskiego naboteńatwa w Bo-
chum, 19 ma.ja (wręczył pan St. Swie-- Do Dortmundu. W przeszłym numerze w 
a1yk itd.) . • . . . • . . . . . . 3,80 „ ewantielił powinqo być : „Kto uwierzy i oohr1ci się, 

C1łonkowle Tow. św. Stanisława w Katern- zbawion będzie; a kto nie uwierzy, będzie potępion.'' 
bergu (wręczył p . L Woźniak) • . . . 17,00 „ - Bł,d za.szedł z winy zecera. 

Redaktot odpowłedmalnJ: ka. Franclszek Lias w Rumianie. - Nakładem i czeionkami Wydawnictwa „Wiarusa Polskiego. 

(POSŁANIEC.) 

,,Nauka Ka.tolleka'' wychodzi oo czwar- ?i 
tek w Bochum w Westfalii jako bezpła- I i 
tny tl.odatek do „Wiarusa Polskiego". 
Osobno „Nauki Katolickiej" prenumero
wać nie mołna. Kto wlęo chce j'ł otrz1· 
mywo.ó, niech sobie zapisze na poczcie 
„Wiarusa Polskiego". 

o -o 

o---~-- --------0 

„ Wiarus Polski", piewo polltycsne 
wychodzi trzy razy tygodniowo z 0 Nauk' 
Katolick'ł", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenum0rata na poczcie wynosi 1 marko 
60 fenygów kwartalnie, a I odnoszeniem 

I do domu pr.zez listowego 1 markt 7 6 I 
fenyg6w. 

o o 

Módl sit i pracuj I 

Bezpłatny dodate·k tygodniowy do ,,Wiarusa Polskiego". 

Nr. 21. Bochum, dnJa 23 maja 1901. Rok 10. 

Na Uroczystość 
, 

Zielonych Swiątek. 

Lekcya. Dzieje Ap. II. 1-11. 

Gdy się spełniały dni Pięćdziesiątnicy, byli 
wszyscy wespół na temże miejscu. I stał się 
z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego 
wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, 
gdzie siedzie li. I ukazały się im rozdzielone 
języki, jakoby ognia, i usiadł na każdym z O· 

sobna. I napełnieni byli wszyscy Ducha świę
tego i poczęli mówić rozmaitemi językami, 
jako im Duch święty wymawiać dawał. A byli 
w Jeruzalem mieszkający .LJydowie, mężowie 
nabożni, ze wazego narodu, który jest pod 
niebem. A gdy się stał ten głos zbieżało się 
mnóstwo i strwożyło się na myśl, że każdy 
słyszał je swym językiem mówiące. A zdu
miewali się wszyscy i dziwowali, mówiąc : 
!żali, oto, ci wszyscy, którzy mówią, nie są 
Galilejczycy? a jakożeśmy słyszelł każdy 
z nas swój język, w któreśmy się urodzili? 
Partowie, i Medowie, i Elamitowie, i mieszka· 
jący w Mezopotamii, w ~ydowskiej ziemi, i 
w Kapadocyi, w Poncie, i w Azyi, w Frygii, 
i w Pamfilii, w Egipcie, i w stronach Libii, 
która jest . podle Cyreny, i przychodni owie 
Rzymscy, Zydowie też nowonawróceni, Kre 

teńczycy i Arabczycy, słyszeliśmy je mówiące 
językami naszemi wielmożne sprawy Boże. 

Ewangłella. Jan XIV. 23-31. 
Onego czasu mówił Jezus uczniom swoim: 

Jeśli mię kto miłuje, będzie chował mowę 
moję, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego 
przyjdziemy, i mieszkanie u niego uczynimy. 
Kto mnie nie miłuje, mów moich nie chowa. 
A mowa, którąście słyszeli, nie jest moja ; ale 
tego, który mię posłał, Ojca. Tom wam po
wiedział u was mieszkając. Lecz Pocieszycitl 
Duch ~więty, którego Ojciec pośle w imię 
moje, on was wszystkiege nauczy, i przypomni 
wam wszystko, cokolwiekbym wam powiedział. 
Pokój zostawuję wam, pokój mój daję wam; 
nie jako dawa świat, ja wam daję. Niech się 
nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Słysze· 
liście, żem ja wam powiedział: Odchodzę i 
przychodzę do was. Gdybyście mię miłowali, 
wżdybyście się radowali, iż idę do Ojca; bo 
Ojciec większy jest, niźli ja. I terazem wam 
powiedział przedtem niż się stanie : iźbyście, 
gdy się stanie, wierzy li. Już wiele z w ami 
mówić nie będę. Albowiem idzie książę świata 
tego, a we mnie nic nie ma. Ale i?.by świat 
poznał, że miłuję Ojca, a jako rui Ojciec roz· 
kazanie dał, tak czynię. 
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Kazanie. 
Przy uroczystości dzisiejszej, w której 

obchodzimy pamiątkę zstąpienia Ducha św. 
na Apostołe'V, czyta nam Kościół boży 
inny znowu wyjątek z owej mowy, którą 
miał Pan Jeżus do Uczniów swoich, roz
stając się z nimi przed swoją męką. Do 
czego szczególniej zachęca Zbawiciel w dzi
siejszej Ewangelii swoich Uczniów i nas 
zarazem? W d.Zisiej~zej Ewangelii szcze
gólniej Jezus Chrystus zachęca Apostołów 
i nas do kochania siebie. To zaś kochanie, 
ta miłość, nie ma się kończyć na samych 
słowach, gdy mówimy: kocham, miłuję Je
zusa; ale się ma okazywać w uczynkach. 
Uczynki nasze powinny okazywać, że ko
chamy Zbawiciela, a te mają być dobre. 
Dobrze, pobożnie i sprawiedliwie mamy żyć 
na tym świecie, nie dla tego, że Bóg· za 
złe życie piekłem karze; nie z bojaźni 
kary, ale dla tego, że kochamy Boga i Je
zusa Chrystusa ; z miłości ku Bogu i ku 
Jezusowi mamy się wystrzegać złego, 
a wypełniać dobre. „Kto mnie kocha, ten 
wypełnia moję naukę; a kto jej nie wy
pełnia, ten już przez to pokazuje, że mnie 
nie kocba", powiada Pan Jezus. Co obie
cuje Zbawiciel tym, którzy Go szczerze 
miłuj a,? Oto obiecuje wzajemną miłość 
Boga, „a Ojciec umiłuje go". Kochający 
człowiek Jezusa, będzie miał łaskę u Boga 
w obfitości i Pan Bóg z nim będzie, ja
koby mieszkał u niego. „I do nieg·o przyj
dziemy i mieszkanie u Niego uczynimy". 
Co znaczą te słowa: „ A mowa, która,ście 
słyszeli, nie jest moja, ale tego, który 
mnie posłał, Ojca?" 

Przez to chciał Pan Jezus powiedzieć 
swoim Uczniom, że naukę, którą opowiadał, 
odebrał od Ojca przedwiecznego, a odebrał 
ją na to, aby ją opowiadał ludziom. Nie 
nauczał więc Chrystus nic takiego, coby 
się sprzeciwiało woli Boga. Modląc się też 
za swoich Uczni Zbawiciel, rzekł: „ Wszystko, 
co mam, Ojcze! jest Twoje; a ·wszystko 
Twoje, jest moje". Jakiżto pokój dał Pan 
Jezus Uczniom swoim? 

Pan Jezus dał Apostołom pokój duszy, 
pokój serca i pokój sumienia, przez to, że 
im dał św. naukę, którą wykonywując 
Apostołowie, byli zupełnie spokojnymi na 
duszy, chociaż cały świat na nich powsta
wał. Takiego pokoju, takiej spokojności, 
świat to jest posiadanie rzeczy doczesnych, 
dać nie może. Bo chociażby kto od wszyst
kich ludzi był ubóstwiany; choćby po
siadał wszystko, czegoby tylko sobie za
pragnął, a nie miał czystego sumienia, 
a więc i pokoju duszy, nie byłby szczę
śliwy, bo dobra tego świata są próżne, 
czcze i nie nasycą człowieka. Jak mamy 
rozumieć te słowa Zbawiciela; „ bo Ojciec 
większy jest, aniżeli ja?" Wiemy, że Pan 
Jezus był Bogiem i człowiekiem, w jednej 
osobie, która jest boska. Jako Bóg był 
i jest równy Bogu Ojcu, ale jako czło-

. wiek mniejszy od Bog·a Ojca, i w dzisiej
szej Ewang·elii mówi też Pan Jezus, że 
Ojciec większy jest od Nieg·o, jako od 
człowieka, nie jako od Bog·a, bo co do ' 
bóstwa, to jest Mu równy. Co to był za 
książę teg·o świata, o którym powiada 
Zbawiciel, że do niego nic nie ma? 

Tym książęciem teg·o świata jest ów 
czart przeklęty; co przyprowadził do grze
chu ludzi, sam wprzód zgrzeszywszy. Ten 
nieprzyjaciel Boga i ludzi pobudził nie
przyjaciół Chrystusa, aby Go pojmali i u
krzyżowali. Lecz Chrystus powiada, że do 
niego nic nie ma; że On sam dobrowolnie, 
stósownie do woli Ojca przedwiecznego, 
idzie na śmierć; że przez to ten czart 
i jego zwolennicy nie 1będą tryumfować, 
gdyż chociaż Chrystus umrze, to znów 
zmartwychwstanie, a przez to połamie szyki 
i zamiary szatańskie, zwycięży piekło 
i oswobodzi ludzi. "Ale, iżby świat poznał, 
że miłuję Ojca, a jako tni Ojciec rozkazał, 
tak czynię". Z miłości więc i posłusz.eń
stwa ku Bogu Ojcu, a nie z przemocy 
szatana, poddał się Jezus śmierci krzy„ 
żowej. 

- Nasza fabryka się pali - odparła. 
On zmieszał się. 
- Kto. ci powiedział o tem? - rzekł 

pełnym niepokoju głosem. 
- Ludzie na ulicy tak mówią - ode

zwało się kilku ze służby. 
- lVIogą się mylić, nie powtarzajcie 

głośno tej nowiny, by pani jej nie usły
szała - odparł Gustaw. 

Lecz za późno była dana przestroga; 
pani Delaroche już się zbudziła gwarem, 
jaki w domu panował i przyszła się do
wiedzieć co jest jego powodem. Za nią szła 
wystraszona Aneta. 

- Co się stało u nas? - zapytały obie. 
- Pali się w dzielnicy biednycł.J. -

odezwał się spiesznie Gustaw, lękając się 
by kto prawdy nie powiedział. - Pojadę 
zaraz zobaczyć, gdzie pożar, a ty mateczko 
wróć do łóżka i bądź spokojną : łuna wska
zuje, że niebezpieczeństwo od nas dalekie. 
Antonino, wyprowadź ztąd matkę. 

Antonina chętnie spełniła dany jej roz
kaz; widok łuny przerażał ją, wolała na 
nią nie patrzeć. Dowiedziawszy się, iż po
żar daleko od nich, uspokoiła się zupełnie 
- o tych, których to straszne nieszczęście 
dotknęło, nie myślała. Pozostali w gabine
cie zbliżyli się napowrót do okien. Gustaw 
miał zamiar pojechać do fabryki, by spraw
dzić złowrogie pogłoski - w tern w sieni 
rozległ się silny dzwonek. .Babeta pospie
szyła otworzyć drzwi, a Gustaw i Elźbie
ta za nią podążyli. N a progu ukazał się 
pełnomocnik Delarochów pan Lambert; 
wpadł do sieni blady, z włosem rozwianym. 
Spostrzegłszy pryncypała, zbliżył się do 
niego i rzekł głosem zniżonym: 

- Fabryka się pali, przyszedłem cię 
ostrzedz, byś tam nie szedł; robotnicy wznie
cili pożar, grożą twemu życiu. Poczekaj, 
aż się uspokoją; wrócę tam natychmiast, 
by ocalić co będzie można. 

- I za mnie wystawisz się na niebez
pieczeństwo - odparł Gustaw wzruszonym 
głosem -- jeśli mnie grożą,. to i tobie z 
pewnością. 
~ Ja prędzej ich uspokoję, niż ty; 

tyś młody, gorączka, podrażnisz ich tylko. 
Proszę cię, pozostań w domu. 

Lecz Gustaw wstrząsnął przecząco głową. 
~ Nie chcę zasłaniać się tobą, zacny 

mój przyjacielu - rzekł stanowczym to· 
nem. - Józefie, powiedz by Jan zaprzągł 
bułanki do kabryoletu - dodał, zwróciwszy 
się do skupionej przy oknie służby. Smukły 
i przystojny chłopak przybrany w liberyę, 
wysunął się z gromadki i pospieszył speł
nić rozkaz pana; Gustaw ku drzwiom po
dążył, lecz Elżbieta zagrodziła mu drogę. 

- Weź mnie ze sobą - prosić poczęła. 
- Po co? - odparł Gustaw szorstko. 
Dziewczynka się zarumieniła. 
- Mam wielu przyjaciół wśród na

szych robotników - rzekła cichutko -
przydać ci się mogę. 

- W istocie p. Elżbieta prędzej zaże
gna burzę, niż ty mój chłopcze - odezwał 

się . p. Lambert - niech jedzie z nami. 
Gusta w zda wał się wahać, może lękał 

się wystawiać siostrę na niebezpieczeństwo. 
Elźbieta schwyciła jego rękę i do ust j~ 
poniosła. 

- Nie odmawiaj mej prośbie - rze. 
kła, całując go. 

- A więc chodź z nami - odparł 
krótko i postąpił naprzód. 

Kabryolet czekał już na nich przed pa ... 
lacern; wsiedli wszyscy troje i konie galo
pem ruszyły ku miejscu nieszczęścia. 

Zebrane na ulicy pospólstwo poznało ich. 
- Nie jedzie! - wołały jedne głosy 

za nimi. 
- Owszem, niech jadą! - wołali dru

dzy - spotka ich to na co zasłużyli. 

Dreszcz przebiegł Elźbietę, przytuliła się 
do brata. 

- Jeśli się lękasz, wysiądź i wróć do 
domu, pan Lambert cię odprowadzi - rzekł 
Gustaw. 

- Nie o siebie się lekam - odparła 
Elżbieta - im bliżej ciebie będę, tern spo
kojniejszą się uczuję. 

- Prędzej ! - krzyknął Gustaw na 
woźnicę. 

J all trzasnął bic~em? konie s~alonyIU 
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11iej. - Dowiedz się, gdzie mieszka Vigne 
robotnik z naszej fabryki, idź do niego i 
przekonaj się, czy w istocie bieda mu do
kucza. 

Babeta skinęła głową. 
- Idę natychmiast - rzekła - a ty 

spiesz do powozu. 
Elżbieta podziękowała jej uśmiechem, 

poczem skierowała się ku bramie dziedziń
ca, po za która, pojazd czekał. Gustaw i 
Antonina nawet jej nie zapytali o starą 
piastunkę·. Pewni, iż pieszo poszła do do
mu, radzi byli, że się domyśliła, iż wolą 
bez niej jechać. Późnym wieczorem wróci
ła do domu Ba beta; Elżbieta niecierpliwie 
jej wyczekiwała we własnym pokoju sta
ruszki. 

Znalazłaś go? - zapytała niespo
kojnie, zaledwie Babeta próg przestąpiła. 

- Znalazłam - odparła piastunka, 
siadając obok swej pieszczochy. 

- Byłaś u niego w mieszkaniu? 
- Nie tylko u niego, lecz u kilku je-

szcze robotników. 
I cóżeś widziała? 
Nędzę, o jakiej nie śniło się tobie 

nigdy. 
Opowiedz mi co o tych biedakach. 
Ci biedacy dwa razy do roku tylko 

jadają mięso - poczęła opowiadać Babeta 
- chlebem głód zwykle zaspakajają... Vi
gne ma ośmioro dzieci i żonę chorą ; u 
nich czasami i na chleb braknie · pieniędzy. 

To straszne - szepnęła Elżbieta. 
- Straszne - przytwierdziła Babeta 
to woła o pomstę do Boga ; jedni w 

pr,zeciągu godziny, tysiące na zbytki wy
dają, drudzy cały rok mięsa nie kosztują. 

Elżbieta się zamyśliła. 
- Nie pojadę na winobranie - rze

kła po chwili - oddam ci całe sto fran
ków, jakie dziś dostałam, zaniesiesz je tym 
biedakom. 

Lecz Babeta przecząco poruszyła głową. 
--- Nie trzeba drażnić Gustawa - od

parła - gotówby mścić się na Vignem; 
, pojedziesz i przebierzesz się za wieśniaczkę. 

Daj mi 80 franków dla biednych a dwa-

dzieś<;ia schowaj dla siebi.e i spuś~ si.ę na 
mnie. Będziesz piękniejszą niż wiele innych. 

Elżbieta dobyła natychmiast pieniądze 
i całą sumę oddała piastunce. 

- Teraz idź do matki i staraj się być 
wesołą dodała Babeta - o ubranie się nie 
troszcz, w sobotę będziesz miała wszystko 
gotowe. 

III. 
Minęło wiele dni od powyżej opisanych 

wypadków: była to noc, Elźbieta jednak 
nie spała - dzień miała tak pełen wra
żeń, była u tylu nieszczęśliwych, widziała 
tyle łez, tyle nędzy, że wspomnienia 
odpE;dzały sen z jej oczu. 

Codziennie odbywała ona teraz z Ba
betą wycieczki w najuboższe dzielnice mia
sta; miesięczną pensyę, jaką pobierała, dzie
liła między siebie i ubogich mieszkańców 
miasta Lyonu. Tak wielkiej nędzy jak dzi
siaj, jeszcze nie spotkała; myślała o niej 
właśnie, serce jej ściskało się na wspomnie
nie ponurych obrazów, na jakie patrzała 
dziś rano, do oczu jej się zły cisnęły.-. 
Rozmyślania te przerwał raptem jakiś głu
chy hałas; zkąd on dochodził, zrozumieć 
nie mogła. Zaniepokojona porwała się z 
łóżka i do okna pobiegła - wychodziło 
ono na dziedziniec; tutaj cisza kompletna 
panowała. Nie uspokoiło jej to jednakże, 
gdyż hałas nie usta wał ; włożyła przeto 
sukienkę na siebie i udała się do tak zwa
nego białego gabinetu, którego okna na 
ulicę wychodziły. Zaledwie próg tego po
koju przestąpiła, z ust jej wyrwał się o
krzyk przerażenia. Niebo krwawą łuną by
ło zalane, w oknach ujrzała skupioną całą 
służbę; pokazywali sobie palcami ognisty 
widnokrąg i szeptali: 

- Nasza fabryka się pali! 
- Gd.zie Gustaw? Babeto, zbudź Gu„ 

stawa! - zawołała Elżbieta. 
- Jestem tutaj odparł jej głos dobrze 

znany. 
Z temi słowami wszedł do gabinetu 

młody Delaroche. - Czego chcesz odemnie? 
zapytał. 
Elźbieta zwróciła 1ię ku niemu. 

(t9t 
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Na Poniedziałek Świąteczny. 
Lekeya. Dzieje Ap. X. 42-48. 

W onych dniach otworzywszy Piotr usta swoje 
rzekł: Mężowie Bracia ! rozkazał nam Pan 
opowiadać ludowi i świadczyć, iż on jest, 
który postanowiony jest od Boga sędzią żywych 
i umarłych. Temu wszyscy prorocy świade· 
ctwo wydają, iż biorą grzechów odpuszcr:enie 
przez imię jego wazyscy, którzy weń wierzą. 

. Te słowa, gdy jeszcze Piotr mówił, padł Duch 
święty na wszystkich, którzy słuchali słowa, i 
~durnieli się z obrzezania wierni, co z Piotrem 
byli przyszli, iż i na Pogany łaska Ducha 
świętego była wylana, albowiem słyszeli je 
mówiące językami i wielbiące Boga. Tedy 
Piotr odpowiedział : !żali kto może bronić wo
dy, żeby ci nie byli ochrzceni, którzy wzięli 
Ducha świętego jako i my ? I rozkazał je 
chrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa. 

Ewanglelia. Jan III 16-21. 
Onego czasu rzekł ,Jezus Nikodemowi : 

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego je
dnorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie 
posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził 
świat, ale iżby świat był zbawion przezeń. 
Kto wierzy weń, nie bywa sądzon; a kto nie 
wierzy, już osądzony jest, iż nie wierzy 
w imię jednorodzonego Syna Bożego. A ten 
jest sąd, że światłość przyszła na ~wiat, a lu
dzie raczej miłowali ciemności; niż światłość, 
bo były złe ich uczynki. Każdy bowiem, któ
ry źle czyni, nienawidzi światłość, ani idzie 
na światłość, żeby nie były zganione uczynki 
jego. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do 
światłości, aby się okazały sprawy jego, iż 
w Bogu są uc~ynione. 

Pobudki do bojaźni. 
1. Mogęli mieć większą pobudkę do 

bojaźni nad siebie samego? J eźli się obej
rzę wstecz, widzę w życiu mojem niezli
czone mnóstwo grzechów, za którem nie 
pokutował, albo nie tak, jak należy poku
tował. Jak wiem pewnie, że są popełnione, 
tak nie wiem, jeźli mi są odpuszczone. 
Gdybym się nawet do żadnej winy nie 
czuł, nie mógłbym być bez bojaźni, "bo 
Pan jest, który mię sądzi'' ; a jakoż się 
bać nie mam, poczuwając się do wielu 
win? Ach co ze mną będzie, jeżli mi ich 
Bóg nie odpuści? 

2. Jestem do złego zbyt skłonny, 
w przedsięwzięciach niestateczny, namię
tności mam porywcze; złe nałogi coraz 
bardziej górę biorą. Zostaję w pośród usta
wicznych sideł szatańskich; stoję na brzegu 
przepaści; łatwo upaść, łatwo też zginąć 
m()gę. Ale co nadewszystko mię bardziej 
bojaźnią przerażać powinno, jest to, że 
w tak jawnych niebezpieczeństwach „ żyję 
bez bojaźni". 

3. Nie wiem dnia ani godziny zejścia 
mojego; lada moment trzeba będzie stanąć 
przed straszliwym Sędzią Bogiem, i oddać 
ścisły rachunek ze wszystkich spraw moich. 
Będęli mógł ujść wieczneg·o potępienia tak 
żyjąc, jak żyję? Ale czy potrzeba, aby 
mnie sumienie o mojej zgubie upewniało 
i potępieniem zastraszało? Alboż to nie 
dosyć pobudki do zbawiennej bojaźni i po
bożnego życia, nie wiedzieć o tern, co mię 
za wyrok na całą wieczność czeka? · 

Cudze upadki ku naszemu ostrzeżeniu, nie 
za innych posądzeniu słu.Zyć mają. 
1. Ubolewasz nad chorym, a nie na

śmiewasz się. · Nie wiesz, co cię czeka. Ma 
swe choroby dusza, które acz są dobro
wolne, jednak krewkość ludzka więcej po
dobno dusz o śmiertelny grzech, niżeli 
wątłość ciała o śmiertelne łoże przypra
wiła. Przypomnij sobie, wieleś to razy do
browolnie i ciężko upadł, a gdyby i tego 
nie było, uważ, jak łatwo upaść mogłeś 
i możesz. Nie wiele do tego potrzeba. Sądź 
tylko bliźniego, potępiaj go, przenoś zu
chwale siebie nad niego, a jużeś tem sa
mem upadł. 

2. Cudze upadki przestrogą są twoją. 
One ci głośno mówią: tędy nie chodź, bo 
się potkniesz. Wiadomość, własnem niebez
pieczeństwem nabyta, drogo kosztuje. "Szczę
śliwszy, kogo cudze przygody uczą rozumu 
i ostrożności." Nie wiele trzymaj o sobie. 
Anioł spadł z nieba, człowiek pierwszy 
zgrzeszył w raju, a ty co za jeden? 

3. Któż cię cudzych przywar i grze
chów uczynił p9strzegaczem? Kto cię po
stanowił sędzią brata twojego? Niegodzi-



wieś sobie przywłaszczył cudzy urząd 
i władzę, a tern samem stałeś się wino
wajcą godnym sądu Bożego. 

Z Rzymu. 
W dniu 11 maja upłynęło sto lat od 

chwili, kiedy Pius VII, ustanowił gwardyę 
szlachecką dla ochrony głowy kościoła. 
Dziś gwardzistów tych, wybieranych wy
łącznie z rodzin szlacheckich rzymskich, 
jest około sześćdziesięciu. Pobierają oni 
miesięcznej płacy 220 lirów i pełnią służbę 
wewnątrz Watykanu, skoro Papież murów 
pałacu Apostolskiego nie opuszcza. N a 
czele gwardyi szlacheckiej, której mundury 
przypominają czasy Napoleona I, stoi dzi
siaj książę Rospiglioni, następca zmarłego 
w jesieni r. z. księcia Altieri, a pułkowni
kiem gwardyi jest hr. Kamil Pecci, bra
tanek papieski, ożeniony z hiszpanką 
z wyspy Kuby. Z ich grona wybierają 
zwykle kuryerów, zawożących czerwone 
piuski dla nowych kardynałów. 

Uroczystość obchodu setnej rocznicy 
odbyła się w sali Regia, przytykającej do 
kaplicy Syxtyńskiej, w obecności Leona XIII, 
kardynałów, dworu pa.pieskiego i rodzin 
gwardzistów. Był odczyt o dziejach gwar
dyi w ciągu stu lat, wypowiedziane zostały 
wiersze okolicznościowe i wykonano kilka 
utworów muzycznych, pod kierownictwem 
znanego młodego księdza Perosiego. Po 
włosku nazywa się obchód taki: „Accade
mia". W końcu, Leon XIII rozdał swojej 
straży srebrne medale pamiątkowe do no
szenia na piersi. 

Gwardziści szlacheccy mają tutaj swój 
oddzielny klub, a że w Rzymie wszystko 
dzieli się na klerykalne i liberalne, więc 
i esoby z arystokracyi mają dwa od-
dzielne kluby, oba położone naprzeciw sie
bie, na Corso. Jeden, tak zw. „myśliwski", 
jest liberalnym, gdzie grubo nieraz grają 
w karty. Drugi, zwany „klub szachów", 
jest klerykalnym. Rozdział ten zachowuje 
się nieraz w oryginalnych warunkach. I tak 
naprzykład w pałacu Chigi na Corso 

mieszka na pierwszem piętrze ambasador 
austryacki przy Kwirynale, baron Sadetti, 
drugie piętro zajmuje właściciel książę 
Chigi, osobistość wybitna z świata klery
kalnego. Każdy z nich ma swego oddziel
nego portyera w bramie w mundurze, 
z kapeluszem stosownym i laską - tylko 
że jeden jest portyerem liberalnym a drugi 
klerykalnym i że do ·siebie nie mówią. 

Adan1 i Ewa. 
Ubogi wyrobnik, będący wraz z żoną 

swoją na służbie u bogatego i zacnego 
pana, musiał gorzko i w pocie czoła pra
cować na kawałek chleba. Przez cały dzień 
rąbał drzewo w pobliskim le~>ie. 

Jednego dnia przechadzał się pan ów 
bogaty po lesie, i przyglądając się pracy 
wyrobnika spostrzegł, że on przy każdem 
uderzeniu siekierą głęboko wzdycha i stęka. 
Przystąpiwszy tedy do niego, zapytał ła
skawie: 

- Czemuż to tak ciężko wzdychacie -
człowieku? 

- Ach, panie, rzekł żałośnie wyro
bnik - czy pan nie wie? To Adam wszyst
kiemu winien. G(lyby on nie był zgrzeszył, 
z pewnością nie rąbałbym tu drzewa i nie 
musiałbym tak ciężko na życie pracować. 
Nierazem sobie myślał o tern, i nieraześmy 
sobie z żoną oboje mówili: Jakże mogli 
Adam i Ewa tak być nierozsądnymi i tak 
łatwe przykazanie Boskie przekroczyć? Ja 
i żona moja nie bylibyśmy tak głupimi 
i nie wtrącilibyśmy rodzaju ludzkiego 
w tak wielką nędzę. 

- Czy tak? zapytał dziedzic. Dobrze 
więc, ty mi służysz już 20 lat wiernie 
i uczciwie; więc cię za to hojnie wyna
grodzę. Odtąd wesoło żyć będziesz na 
świecie; będziesz wraz z żoną mfoszkał 
w moim pałacu i wraz ze mną przy je
dnym stole zasiadał. Jak długo pełnić bę
dziesz moją wolę, na niczem ci zbywać 
nie będzie i tak ci dobrze i wesoło dni 
płynąć będą, jak niegdyś Adamowi i Ewie 
w raju. Idź, i opowiedz tę wesołą nowinę 
twej żonie. 

Po tych słowach odszedł pan - a uszczę
śliwiony wyrobnik stał przez chwilę jak 
wryty; nie posiadał się z radości i pobiegł 
jak szalony do domu, by się z żoną po
dzielić tą radosną nowiną. Któż opisze 
radość biednej wyrobnicy, skoro usłyszała 
z ust męża, jakie szczęście czeka ich 
w przyszłości! 

N a drugi dzień z rana ubrali się 
oboje w świąteczne szaty i udali się do 
pałacu swego pana. Pan przyjął ich bardzo 
mile, wyznaczył im część pałacu na miesz
kanie i prosił ich zawsze ze sobą do stołu. 
Jedli i pili to samo co pan ich - prze
chadzali się po rozkosznym ogrodzie, ani 
głodu, ani chłodu nie cierpieli i nic już 
nie wiedzieli ani o łzach, ani o pocie, ani 
nędzy, ani cierpieniu. Czego tylko serce 
zapragnęło, mieli wszystkiego dosyć. 

Nastąpiło uroczyste święto. Pan kazał 
najsmaczniejsze przyrządzić potrawy i naj
wyborniejsze wina przynieść z piwnicy. 
Jedli pili i nasycili się. Na końcu obiadu 
przyniósł służący jeszcze jeden półmisek -
ale przykryty i pusta wił go na środku 
stołu. Wtem przybył inny służący i wy
wołał pana z pokoju dla załatwienia ja
kiejś ważnej sprawy. Pan wstając od stołu 
rzecze: 

- Ze wszystkich potraw, co tu stoją 
na stole, możecie jeszcze jeść, ale z. tego 
półmiska przykryteg·o nie jedzcie, ani się 
go nawet tykajcie; jeśli się go dotkniecie, 
zaręczam wam, że się skończy wasze 
szczęście. 

To rzekłszy, odszedł. 

Osłupieli oboje małżonkowie, i nie mogli 
sobie wytłómaczyć, co też panu na myśl 
przyszło. Czekali z upragnieniem na powrót 
pana - ale pan jakoś nie przychodził. 
Tymczasem zaś korciło ich zobaczyć, co 
też tam na tym półmisku przykrytym za 
smaczna potrawa być musi? 

Ciekawość ich wzmagała się coraz bar
dziej - a żona wyrobnika, nie mogąc 
wytrzymać, rzekła cl.o męża: 

- Mężu, bardzom ciekawa, co też 
tam jest na półmisku? Cóż to zaszkodzi, 

że odkryję przykrywkę i zaglądnę? Prze
cież pan nie widzi i nie dowie się o tern? 

- Daj spokój, odrzekł mąż - nie 
rób tego, bo nam to może bardzo zaszko
dzić! 

Ale ciekawa małżonka siedziała jak na 
szpilkach, ~ nie mogła zwyciężyć swej cie
kawości; zaczęła prosić i nudzić swego 
męża tak długo, aż i on już się jej nie 
śprzeciwial. Więc oglądnąwszy się na 
wszystkie strony, ostrożnie uchyliła przy
krywkę - a mąż ciekawie się przypa
trywał. 

Skoro uchyliła przykrywkę, prze.Sliczny 
ptaszek wymknął się z wewnątrz i w oka
mgnieniu wyleciał przez okno! 

- Dla Boga! krzyknęli oboje naraz -
cóżeśmy zrobili?!. Okropnie się przelękli, 
rumieniec wstydu wystąpił na ich oblicza 
i · zdradził ich nieposłuszeństwo. 

Wtem nadszedł pan i spostrzegłszy ich 
zakłopotanie, poznał, co uczynili. Surowo 
ich skarcił i wypędził z pałacu, aby tak 
samo jak dawniej, w pocie czoła na życie 
pracowali. . 

Za wstydzeni i rozżaleni, opuścilj nie
szczęsni swój dotychczasowy raj i powrócili 
do swej nędznej chatki, jeszcze nędzniejsi 
i meszczęśliwsi jak pierwej, bo i dzieci 
ich w tern samem ubóstwie i nędzy się 
porodziły - a z dziećmi przybyło im trosk 
i cierpień więcej. 

OCALILA~-
Z dziejów Franeyi. 

(Cif\g dalszy). 

Elźbieta drg·nęła, podniosła wzrok i spot-
kała smutne wejrzenie robotnika. 

- Jak się nazywasz ? - zapytała. 
- Vigne - odparł wachająco. 
Skinęła mu głową i pospieszyła kroku, 

przed fabryką spotkała Babetę. 
- Pan Gustaw już w powozie z Ane

tą, spiesz Elzo - rzekła stara piastunka, 
przystąpiwszy do niej. 

- Pierwej tobie dam pewne polecenie 
- · odparła Elźbieta, zatrzymawszy się przy 



"R"vcb.odm n& wtJt:ek, czwartek ł sobotę 1 dodo.tklem 
''3llgljnym p. t.: „Nauka Katolicka.", z dwutygodnl
'dem spółecmym p. t. : „Głos górników 1 hutników", 
ird pisemkiem llternckiem p. t. „Zwiercts.dło". Przed
płatt!i kwa.."1ialna na poczcie ł u listowych wynosi 1 mr. 
~O fen., o. z odnostenlem do domu 1 mr. 74 fen. „ Wia
tlll Polski" iap1sany jest w cenniku pocztowym pod 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty pła.ci si~ za miej~ce rz~dka drobnego druku 
1 ó fen , a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. Listy do Redakc_yf, Drukarni 
i Księgarni należy opłació i podał w nich dokładny 
adres piaz~cego. R~kopisów się cie zwraca. Nai:;wisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wykazuje się. 

--·--------------~--------------------------------------------------------------..;_ ______________ ....::, __________________ ___ 
nr. 138, na ~:ronie 408. 

Nre 63. Booh\UD, sobota 25 iuaja 1901. Rok 11. 
r. = Redakcya, Drukarnia i Ksi~arnia :rmajduje. się przy Maltheserstrasse 17 a nli\ dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
~6wić, czytać i pisać po polsku! . Nie 
f-•t Polakiem" kto potomstwu swemu 
1memezyó się pozwoli! 

Na ezerwriec 
Japisać można już teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
aa każdej poczcie. 

Prenumerata wynosi 

tylko 50 fenygów 
~ z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 

Rodaków prosjmy, aby swych znajomych 
1acbęcali do zapi3ania sobie na czerwiec „ Wia
!Usa Polskiego" z trzema cezpłatnymi doda
bmi. 

Polacy na obczyźnie. 
Z Westfalii. Źle bardzo się dzieje, kie

ły _pornjmo nr zy.:tki 0 g . nr:i;eó!2dowania, jakie 
łolacy znosić muszą, -ryłu jeszcze Polaków 
1ch.a.się do niemieck:ch "verajnów". Tern go· 
'ZeJ Jest, że łażą do nich nawet tacy, którzy 
~cieliby uchodzić za gorliwych Polaków. Tak 
~1~stety dzieje się je5zcze w dużo miejscowo· 
!mach na c bczyźnie, ku wielkiej radości haka
:ystó~ i wszelkiego rodzaju germanizatorów, 
>o Wi edzą oni, że prawd~ mówi przysłowie 
tłosząc: Z jakim przestajesz, takim się stajesz ! 
~to więc należy do niemieckich towarzystw, 
laraża siebie na zobojętnienie dla spraw naro
fow!ch, daj e innym zły przykłarł, popiera ger· 
namzacyę Polaków, a więc na nazwę dobrego 
~olaka nie zasługuje . A cóż powie9zieć o tern, 
m nawet zdarza się, iż członkowie zarzł\du 
~ol~kiego towarzystwa należą do ·" Verajnu"? 
:;miało. powiedzieć trzeba, że to F1; ryzeusze, 
>błudmcy, bo tu udawają Polaków, a tam Niem
~~w. No pewnie chcą być Prusakami mówiący
t~ po polsku. Takich liziłapów Prusaków na· 
~zał.o~y unika ć, jak zarazy, bo rzeczywiście 
,arazaJą oni swem prusa ,~twem ducha nuodo-

1ivego, innych Polaków, tacy ludzie sprawie 
larodowej więcej szkody przynieść mogą od 
~.mych hakatystów. Takimi ludźmi nawet sa 
~~~Niemcy w duchU' pcgardzają, bo widzą, że 
I. 0 z wyrachowania, albo z głupoty stroją 
~ł w piórka nien:ieckie. Takim ludziom nale-
a ob~ porządnie w kobyli łeb zadzwonia. 
r Ber~łn ~oraz więcej się polonizuje! 
ak wołaJą pisma niemieckie. I dla gzego? Bo 

~ gminie św. Piusa w Berlinie pozwoliła po-
~bn.o władza duchowna na częstsze odpra· 
~lanie polskich nabożenstw, skutkiem czego 
~:nożoną zostanie liczba polskich duchownych, 
ful rky t~raz na życzenie(!) mają udzielać po 
t 8 ~ slubów, chrzcie dzieci i tp. - Jeśli 

8 0~n1e Polacy tamtejsi po długich starania< h 
~~ oł~ta~i u. władzy pewne ustępstwa, to o~e 

t 
?zme. im SH~ należały, bo polscy członkowie 

inmy S''"' p· . . k , , B . "" msa stanowią ogromną w1ę szosc. 
~ti1ner ~~orgenpost" zamieściła ciekawy tir

~;1 w łeJ spra\"\ie. "Podczas gdy polityka 
ak/olska. na wschodnich kresach zwalcza Po 
lied: wszystk.ie~i doz~olone?1i i nie.któremi 
·a ~wcl?nem1 srndkam1, Berhn przybiera co 1; więc~J c~arakter polskiego miasta, a w każ· 

rn razie Jest on dziś po Warszawie na} 

większem (?) miastem polskiem, bo liczy 70,000 
Po.laków, pomiędzy którymi są reprezentanci 
naJwyższej arystokracyi, artyści, uczeni, kupcy 
i rzemieślnicy. Szczególnie zaś służ ba domowa 
w. Berlinie rekrutuje się coraz więcej z pol
skich okolic. Takie strachy mają Niemcy przed 
Polakami! 

Monachium. Z Monachium zapowiadają 
ograniczenia w przyjmowaniu studentów Pola 
ków z Królestwa Polskiego na politechnikę 
monachijską. Jako przycz1nę przepisów zenie· 
rzających ku ogranlczeniu liczby tych słucha· 
czów podają, że Polacy w zbyt wielkim za· 
kresie korzystają z pomocy i wskazówek pro· 
fesorów, z uszczerbkiem(?) studrntów nie· 
mieckich. Właściwie zaś chodzi zapewne o to, 
że od pe~nego cza~u w Królestwie Polskiem 
i Rosyi zajmują różne pośady ukwalifikowani 
Polacy, zamia:;t Niemców. W zimowem pół
roczu uczęszczało na wykłady w politechnice 
monachijskiej p:r;zeszło 100 Polaków. 

Prawo obywatelskie 
w domu własnym. 

Przy rewizyach jakie się w ostatnim czasie 
niby grzyby po deszczu mnożą, warto jest 
zapoznać się z odnośnemi przepisami prawnemi, 
bo urzędnicy policyjni i żandarmi nie zawsze 
wiedzą, co im wolno, a co nie. Swiadczą też 
o tern procesy, w których policyanci zostali 
skazani za pobicie więźniów lub aresztantów, 
za bt z prawne aresztowanie, ukracanie wolności 
i tp. prze3tępstwa. Sądy nieraz - co prawda -
przyznają policyantom łagodzące okoliczności 
lub nawet uznają, że przestępstwa zostały po
pełnione "w do brej wierze", iż wolno to i to 
urzędnikom czynić. Z tego powodu nastąpić 
może albo uwolnienie od kary, albo stosunkowo 
łagodna kara. Wiadomo jednak, że w licznych 
przypadkach zostają urzędnicy-przestępcy za
sądzeni. 

Często się też zdarza, że przycho·dzą urzę· 
dnicy, aby wywiadywać się o różnych spra· 
wach, które ich prywatnie, lub rząd mogłyby 
interesować, albo też w nadziei, iż znajdą 
może niedozwolone książki, spisy ludzi lub 
tym podobne. podejrzane rzeczy. 

W takich wypadkach należy zachować 
krew ziu,ną, chociażby się nawet wiedziało, że 
urzędnicy nie postępują sobie tak, jak być 
powinno. 

.Aby zarządzić poszukiwanie w pomiesz· 
kaniu do tego ma nsjpierw sędzia prawo. Je
żeli sprawa. nie cierpi zwłoki, wtedy także 
prokuratorowi przysługuje prawo zarządzić po
szukiwanie. vV bardzo naglących przypadkach 
może także policyant lub żandarm j_ako za. 
stępca władzy poszukiwnc, jeżeli jednak po· 
szukiwanie się odbywa bez sę~ziego lub pro
kuratora, natenczas policya musi do tego 
zawezwać jeszcze jednego urzędnika gmiay 
(np. sołtysa lub ławnika, albo burmhtrza lub 
innego urzędnik.a miejskiego), albo też dwóch 
obywateli gminy. · . 

Ten, u którego poszukiwanie się odbywa, m t 

prawo, przytem być ob~cnym. Jeżeli go niema 
w pomieszkaniu, natenczas jego zastępca np. żona 
albo syn lub córka dorosła, albo sąsiad musi zo
stać przywołany do poszukiwania, aby w danym 
razie mógł stanąć na świadectwo. \V nocy 
wolno poszukiwać w pomieszkaniach, składach 
lub ogrodzonych podwórzach i ogrodach tylko 
wtedy, jeżeli sprawa, o którą chodzi, nie cierpi 
zwłoki, albo wtedy, skoro chodzi o schwycenie 

przestępcy na gorącym uczynku. W zrozu· 
mieniu prawa noc zaczyna się o 9 godz. wiecz., 
a kończy się o godz. 6 rano. Poszukiwanie 
może się odb:yc bez podawania powoda ze 
strony władzy u każdego, który jest podejrzany 
o pi: pełnienie czynu karygodnego lub o poma„ 
ganie w tern popełnieniu. W każdym innym 
przypadku powinna władza podać przyczynę 
poszukiwania, nim się takowe odbt;dzie. 

Po skończonem poszukiwaniu powitien 
policyant lub żandarm na żądanie podać 
w każdym przypadku, co było powodem lub 
przyczyną jego poszukiwania. Jeżeli policya 
niczego nie znalazła, \\ tenczas urzędnik na żą· 
danie powinien wystawić poświadczenie, że 
niczego nie znalazł. Jeżeli jednak zabrał coś, 
wtedy · powinien pozostawić spis zabranych 
rzeczy posiedzicielowi tychże, od którego je 
zabrał. Zabrane rzeczy powinien natychmiast 
oznaczyć tak, iżby można pmmać, iż chwilowo 
należą do władzy; papiery zabrane powinny 
być natychmiast zapiec1 ętowane, a właściciel 
papierów ma prawo przycisnąć swoją pieczęć. 
Tylko sędzia ma prawo otworzyć paczkę za· 
pieczętowaną i przeglądać papiery i to jedynie 
w obecności właściciela tychże. 

Skoro urzę<lnicy nie postępują sobie !J@„ 
dług powyższych przepisów, trzeba im spo· 
kojnie zwrócić na to uwagę, zażądać prnwnego 
postępowania i oświadczyć im, że będą mieli 
proces jeżeli sobie niep1·awnie będą postępo· 
wali. 

Zresztą przytaczamy tu kilka paragrafów 
prawa karnego, które traktują właśnie o nadu„ 
życiach co do pogwałcenia spokoju domowego. 

I tak paragraf 318 prawa karnego opiewa, 
że urzędnik, który z zamiarem, a przeciwko 
prawu wciska się do mieszkan '.a obcego, po· 
dlega karze 100 talarów lub więzieniu aż do 
dwóch miesięcy. 

Podobnież opiewa § 346 tegoż l :awa: 
"Na, karę pieniężną aż do 50 talarów lub karę 
więzie~ia _aż do 6 tygodni naraża się: kto do 
mieszkania, biur, lub do ogrodzonej własności 
obcej, albo do zamkniętych lokali, przezna„ 
czonych do spraw publicznych, bezprawnie się 
wdzięra, bez powodu w _nich tię zatrzymuje, 
a na ~·dokonane wezwanie z nich się nie usunie. 

.: '.·W razie więc podobnego zajścia nie na„ 
leży używać na piern sze samopomocy, to 
znaczy popełniac gwałty przeciwko urzędnikom, 
ale przedewszystkiem najprzód przy świadkach 
osoby, zakłócające spokój domowy, wezwac, 
aby opuściły lokal, a następnie dochodzić 
krzywdy na drodże prawnej. 

Na wiecu w Wągrówcu 
prze mów.ił gosp o darz pan Kędziora 

z Och odzy, jak następuje: 

Slanowni wiecownicy ! 
Każdy z nas wie dobrze, co nas boli, co 

nas dręczy i dla tego nie samopasem, ale 
wspólnie trzeba nam wszystkim radzić, wspól
nie sobie pomagać, aby u cisk ten oleprzeć. 
'Wiecie wszyscy, jak się to dziś w szkołach 
naszych dzieje. Myśmy się dzięki Bogu jeszcze 
po polsku uczyli, to też każdy z nas umie i 
gazety przeczytać i pieśni nabożńe śpiewąć i 
w potrzebie list napisać. A jakże z dziećmi 
naszymi? Mamy i szkół więcej i nauczycieli 
niby mądrzejszych, a dzieci głupsze. Zkąd to 
pochodzi? Czy one takimi się porodziły? Oj, 
podobno nie! To nie my ani dzieci nasze ale 
szkoła dzisiejsza temu winna.! Kiedy biedną 



UJ t_,, ~ c..... O"' 
- .<;· t'D , .... , to królowie przy-
~ '"'... .uawet przysięgali i za siebie 

.... ~a swych potomków, - że polski nas:z; 
język w urzędach i w szkole i . w kościele bę· 
dzie szanowany, że polskich urzędników bę
dziemy mieli itd. 

Tak nam przyrZf kano, tak nam przysięga· 
no. A jak dotrzymano? Oto ciągle po troct u 
z tego obrywano. Do urzędu Polaka nie do
puszczą, chyba gdzie za stróża! Ska"owano ję„ 
zyk polski w urzędzie, skasowano w · szkole, a 
w szkołach naszych za krwawy nasz grosz to 
już nawet religii po niemiecku uczą, jakby to 
Pan Bóg wszystko dla Niemców stwotzył. A 
to wszystko na to, aby dzieci nasze czytać nie 
umiały, gazet polskich nie czytały, na książce 
p.o polsku się nie modliły i tak powoli Niemca
mi zostały. 

Dziś nie usłyszysz w urzędzie po polsku, 
bo urząd choć i za two~ e pieniądze, to nie dla 
twojej wygody, ale ty dla jego wygody męcz 
się i dręcz ! Dziś w szkole same derdidasy, a 
dzieci dostają na plecy kiełbasy - ale nie 
wieprzowe, tylko od bata i trzciny. I to się 
nazywa oświats. 
~ Dziś podobno w kościele chcieliby nam 
niemiecką oświatę zaprowadzić. Dziś niejedrn 
pan urzędnik przemyśliwa przy szklance piwa, 
jakby to zrobić, abyś ty bracie Polaku siedział 
na niemieckiem kazaniu, bo tym panom się zda· 
je, że Bóg tylko po niemiecku rozumie i tylko 
niemieckich modlitw i śpiewu słucha, a polskich 
nie. · · 

Im się zdaje -- jak niegdyś żydom - że 
są wybranem od .Boga narodem, aby wszyscy 
ich słuchali i językiem ich mówili. Tak samo 
jak Niemców, sLworzył Pan Bóg i nas Pola
k6w,j a gdyby Pan Bóg chciał był mieć nas 
Niemcami, toby nas był Niemcami stworzył. 
Kiedy nas tak zewsząd cisną, dzieci nasze niem„ 
czą, czyż będziemy z założonemi rękoma spo· 
kojnie na to patrzeć? 
. A cóż by to był za ojciec, gdyby o dzie· 

ci swoje nie dbał. A więc trzeba nam radzić, 
trzeba nam działać, aby siebie i dzieci ratować. 
Każdy zatem ojciec powiniem dzieci swe w 
domu po polsku czytać i pis~ uczyć, bo ina
CMj one nigdy się tego nie nauczą. 

W sejmie nie raz zarzucają naszym po· 
słom, że to tylko szlachta i księża na te roz
maite prawa i wymysły germanizacyjne się 
nie godzą, ale my chłopi i mieszczanie jeste
śmy z tego zadowoleni, że my i tak księżom 
jak czlachcie ufamy. 1 

My mamy nie ufac naszemu polskiemu du. 
chowieństwu ~ A któż to bronił języka polskie
go od zagłady, kiedy przed 1aty zaczęto w 
Polsce język niemiecki zaprowadzać - oto 
.:fLin Pałuka, rodem ze Znina, arcybiskup gnie
źnieński, który nawet pod karą klątwy kościel
nej zakazał szkoły niemieckie i nakazał uczyć 
i mówić tylko po polsku i uratował lud polski 
od zniemczenia 1 

Któż to uratował życie w bitwie z Niem
cami królowi Jagie,lle, io Zbigniew Oleśnicki, 
później kardynał i biskup krakowski? Któż to 
uratował ojczyznę naszą, kiedy Szwedzi całą 
Polskę zalali? Otóź to ksiądz Kordecki z dru· 

Jerzy Jaszczur Bażefiski. 
· POWIEŚĆ Z XV WIEKU. . 

( Ci~g dalszy~. 

- Wróci, wróci! - powtarzała z całą 
pewnością Lubochna, w duszy zaś dodawała: -
i Jaszczur wróci! 

I jakby wśród jasnowidzenia tak była 
pewną swego, że codzień nasłuchiwała, czy 
kto nie zakołacze do bramy. 

I tak znowu mijały dni i miesiące. 
A Krzesza jak nie było, tak nie było. 
W prawdzie od powracających z chorągwi 

pana Pawła dochodziły wieści, że wyszedł 
cało z bitwy, ale gdzieby się podział, nikt nie 
umiał powiedzieć. 

Starościna się modliła, starosta słał do 
kościołów ofiary, a mimo całej niechęci do 
wydalania się z domu w dalozą podróż,. wy· 
brał się do Płocka, mówiąc: 

- W książęcym grodzie człek zasięgnie 
języka! 

Starościna westchnęła, przeżegnała krzy· 
żeni świętym odjeżdżającego i poszła dalej 
zanosić modły, Lubochna zaś pocieszała ro· 
dziców: 

WIARUS POLBKl. 

giemi księzmi i szlachtą u murach klasztoru 
częstochowskiego pod osłoną cudownej Matki 
Boskiej. 

Któż to wśród kulturkampfu tak gorliwie 
nas bronił i chętnie dla obrony wiary i mowy 
ojczystej szedł do więzień - przyrównany na. 
wzór Zbawiciela - do zbrodniarzy i złodziei, 
to ducho~ieństwo nasze polskie ! I od takiego 
duchowieństwa, co to z krwi i kości naszej, 
mielibyśmy się dać odłączyć, jemu nie ufać? 
Precz z podburzeniem, precz z niezgodą! 

Co do szlachty, ma i ona podobno swoje 
winy, bo . i któż jest bez winy! Ale ma też 
swoje wielkie zasługi około ojczyzny naszej! 

A kiedy krzyżacy - ten ród j1 szczurczy 
- Polskę napadł i z krzyżem na piersiach -
krzyże palił, kościoły rabował, któż to ich do
gonił i pod Płowcami na łeb pob ł? To szlach
ta polska z królem Władysławem Łokietkiem 
na czele! Któź to pod Grunwaldem 40 tysięcy , 
Niemców trupem położył w obronie ojczyzny? 
To czlachta polaka z królem Władysławem Ja
giełłą na czele! , Któż pod Chocirnem, któż pod 
Wiedniem Turki i tatary bił 'ł To szlachta pol
ska. 

Szlachta p?olska nigdy nie trudniła się ra
bunkiem, nie napadała kupców po drogach, 
nie łupiła miast. 

Powiadają Niemcy, że u nas byt ucisk 
chłopów 1 Prawda, że tu i owdzie tak było, 
ale to były takie czasy. · 

Kiedy mnie lub k:tóremu z nas nierogaci· 
zna ciśnie się do ogrodu, by nasiona poryć, 
popsuć, zburzyć, to staramy się posta.wić do· 
bry płot. Szukamy dobrych słupów, mocnych 
rygli, trwałych sztacheftów i to zb1jamy mocno 
do kupy. Na. nic dobre słupy, gdy nie ma ry
gli, na nic dobre sztachety, gdy niema słupów, 
same rygle i słupy bez sztachetów ogrodu nie 
osłonią, ale razem wszystkie, nasiona obronią. 

Słupami w płocie to szlachta - sztache· 
tarni to my chłopi i mieszczanie - a ryglami, 
co płot wiąże i trzyma, to zacne nasze polskie 
duchowieństwo. 

Wszakże to o nas tutaj pisze Wincenty Pol: 
„Bo to lud, eo krew rus. w .4yłach, 
A krew pono nie jest lodem, 
Lud to z Pa.na. rodem, 
To · też czuje si~ na. siłt.ch. 
Więc do czego al~ sposobi, 
To 11ie idzie mu już zamdnie 
I co robi - to już robi 
Z całej dusi:y - nie obłudnie." 

. Tak więc, szanowni wiecownicy, wszyscy 
razem, zgodnie, jednośc)ą silni, brońmy naszych 
praw, nie dajmy się żadnym wro~1m pod.sze· 
ptom zbuntować, ale razem i gromadnie stań
my zawsze i wszędzie, a Bóg naszej słusznej 
sprawie, pobłogosławi i wtedy śmiało powie
dzieć możemy: Bóg nam dopomoże . 

Ziem.ie pol11JE1.a. 
0 Z Prus Zach„ Wa:rmll i lłlazm. 

Gdańsk. Hakatyści nie mają tu szczęśda. 
Zwołali na piątek na wielką salę hotelu du 
Nord zebranie, na które atoli stawiło się za
ledwie kilkanaście osób. Gdańscy kupcy lliianl)
wicie hurtowni, widocznie nie mają ochoty na-

- Wróci Krzesz, tatuleńku wrócą 
obaj t Obacz) ciel 

I c&ekała. 
Krzesz byłby jednym pędem wrócił do 

do~u? ale cz~kał na J er.zego. Zaprzyjaźnili się 
obaJ Jak bracia, przyrzekł więc, że razem po. 
jadą. . 
. . Po wyjaśni~n~ach młodY: Bażeński. rojący 
so?1e w w.yobrazm owego białego anioła, wi 
9.z1anego Jakoby we śnie, teraz przed1:1ttawiał 

· go sob.ie c~r~z to j~śniej i radby był jak naj
prędze~ leciec. ~o. Bielska, zobaczyć Lubochnę 
i podz~ękowac JeJ za stli rania. 
. . Oj~iec jednak nie pozwalał mu jechać bez 

siebie, i obu zabrał do Kwidzyna. 
. --: Załatwię się z pilniejszemi sprawami, 

po Jedzie~~ sa~otrzeć - mówił - te az wy 
oba musicie ~1 .w wielu .rzeczach pomagać. 

1 rzeczywisc1e, syn miał sposobność spożyt
k?wania udzi~l~nej mu przez Krzyżaków nauki 
pisani~, bo ~JCI?C kaza~ sp~sywać wszelką nę· 
dzę, Jaką widział w ziemiach pruskich oraz 
opisać pob-st w Malborgu. ' 

. Krzesz zaś również ustawicznie woj ewo. 
dzie b:ył potrzebny. Dużo ludu zbierało teraz 

·się do. niego; nie wszystkich sam mógł wy
słuchac. Krzesz go w wielu razach zastępował, 

rażać się niepotrzebnie, • bo dągną nie \ie 
zyski z Polaków, a inni, albo uważają cal~J&j 
hecę za głupstwo, albo sami ra<łzi, że ~ 
Sala świeciła · więc s 'rasznemi pustkami, a ~ 
drus hakaty, niejaki dr. Bovenscheo, gr1Zm~i 
na Polaków do próżnych ścian. Iw 

lV Kanie tłach wpadł przy łowieniu,0 
ków hotelista Konopacki do wody i byłbytg 
tonął, gdyby nie szybka pomoc syna oberżYłłal 
Rehohna, który tonącego od śmierci wyra.tow 

Chełmno. Czteroletni synek kołodzitqn 
Sirockh~go w Małem Czystem, postawiony ssz 
domu bez opieki, chciał wyjść przez okno, ll)ź 
padł jednakże, wpadł w bt czkę napełnioną wę 
dl\ i utopił się. 

Ni~ork. Na cegielni w Iłowie spaliła~z 
szopa do suszenia cegły. - W nocy 15 ofós 
wybuchł ogień u kowala So bule wskiego w łni 
binie. Spalił się dom mieszkalny z chlewe~o 
stodołą i graniczące zabudowanie mistrza sze 
skiego Feyerabendt. , p 

iłt Z \Vlel. Ka. Poznaol!)kieł)o„ , 
Strzelno. W Jeziorach spaliło się Ci 

gospodars . .wo gospodarza Walczaka. Budyta 
były tylko licho zabezpieczone. r 

Boj kot hakatystyczny. N a liście~~ 
kotowej HKT umieściła. "Odtmark" w numeru 

. majowym: 1) kilkadziesiąt firm niemieckiyb 
które anon~ują po poldli.u w . pismach polskJbru 
i 2) kilkajziesiąt flrm niemieckich poza Ptdn 
wincyami polskiemi, poszukujących po pol~ą 
mówiących pomocników handlowych. zas 

Czy i ten bojkot zechce "Pos. Tageo$ię 
podciągać pod rubrykę "obrony~ "uciśnion*kó 
przez Polaków niemczyzny? 1 te 

Smigiel. Zawiązało się też w Bucyą 
wiosce o milę od Smigla odległej, "Katolic~as 
Towarzystwo Robotników Poiskich pod wez11i p 
niem św. Benona". - Dnia 12 maJa b. r.1 w 
mocy osobnego zaproszenia zebrali się par 
fi.anie Buccy ku temu celowi w wozowni ~oś 
bańskiej, ponieważ · mieszkanie jest zbyt szciośc 
ple. Staropolskiem: "Niech będzie pochwaloby 
Jezus Chrystus" powitał miejscowy probos1V 
ks. W nętko wski przyszłych członków T011wo 
rzystwa i dawszy wyraz zadowolenia z fłµe 
wodu licznego zgromadzenia, zabrał :3itt do "tw 
czytania i objaąnienia ustaw Kat. Tow . .Ptny 
botników Polskich w dyecezyi Gnieźmeńsk 
i Poznańskiej Ustawy podpisali W>dzyscy zgei 
madzeni, których było przeszło 40. Najtąpety 
wybory Tow. i jednogłośnie wybrani zostlłży, 

Prf" zesem ks. prob. Wnętkowski z Bucttzy 
skarbn.kiern T eofil Pieśuiak z Barchlina; seHdz 
tarzem Antoni Karpiń8ki z Bucza; zastę~uż 
jego Szczepa.n Sobieraj~ki z Bucza; biblio 
karzem Marcin Sz; mańc.;ki z Boszkowa; ałoż 
stępcą jego Andrzej Ratajczak z Bucza. icę 
radny1. h: Jan Markowski z Barchlina; Fr'1ble 
ciszek \Vitkiewicz z llucza; Wojciech WitMc 
wicz z Boszkowa. rani 

l..1:;0,~rocław Sąd tutej -,zy sk11 zał re~łni 
tora "Dz.ienn1ka Kujawskiego~ p. Maćkowskie po 
na 9 miesięcy więzi nia, a drukarza J a~zy 
skiego, który w tym dniu numer podpisał, j~Cz 
odpowiedzialny, na 1 miesiąc więzienia. Spra~ka 
chodziła o artykuł który w piśmie tero ~:n~ 

słuchał skarg i opowiadań, odnosił je w~ wi 
wodzie i przez niego wyznaczone dawał za, 
mogi. Często też wysłany był w dalsze na1 
strony, dla obejrzenia na miejscu jak s~ 
rzeczy. Do. ~l1~~zych okol~c Kwi .lzyna ·ię 
ma ątku Ba~ent1kiego, chod1ał 1 ównie2 spr17 pp 
dzać krzywdy, na które się skarżono. tle 

0 

W tych bliższych "ycie1·zkach, jako 'an~ 
przy w~ sł u chi waniu skarg, często mu to'ado' 
rzy::;z!ła Ofka, ~órka ~ojewody, niosąc ł~ch 
dnean słowy poc1ecł.t , i pomoc doraźną. two 

. Of ka, która przez cały czas ni eo becn~ąd~ 
OJC&, ~ychowywała. BH~ u Fryderyka 6 Kitno~stó 
teraz Jttko dorosłe JUŻ dziewczę, gospodaribzwi 
na.. d l\~rze rodzica, i była rzeczyw . ście Ptliosł 
dziwą J.ego podpo.r~, a jako znająca miejsc~.Logo 
stosunki, dokładmeJ mogła ~badać prawdz1iidn 
stan rzeczy i biedę ludu, niżeli Krzesz, kt~jmi 
tu był przyoyszem. 

N1e bronił córce tych wycieczek wojeworani 
owszem zachęcał ją do nich, mówiąc: aucz 

:Niewieścia to rzecz pocieszać strn)\i"'. 
nych, a nasze dz. ewczęta, żyjące ciągle w~radn 
nap~du niep~z!jaciół, powinny umieć sobie r. 

dz1c ba 1 mnym drogę wskazywać. Oztnc 
(Ciąg dalszy na.stfłpi). ols ki 



\i azc.zono, a dotyczył on znanej sprzedaży 
ą \tku Katarzynowa, który p. Chrzanowski 
~13Wojdala kupił odp. Antoniewicza i sprzedał 
~mis'i ~olonizacyjnej. Trzech członków ro
Gf:'ny Chrzanowskich napisało protest prze· 
·~ko P· Chrzanowskiemu i protest ten z_amie· 

u~czony był w "Dzienniku Kujawskim", a do 
Ytgo własne uwagi redaktora M. i za to spot
·y\ła go tak ciężka kara. - Smutne stosunki! 

w. Gost1ń• ~taro~y~ny ~asz. ~ościół far~y, 
zitynny ze sweJ osobhwszeJ '9- iezy, reperuJą, 
y 1821towania jut ustawiają. Restauracya tej sta· 
~>żytnej świątyn~ zaf)ewne kilka tysięcy marek 
llędzie kosztowac. 

Pozna:it. Straż ogniową zaalarmowano 
'atczoraj na Sródkę, gdzie przy klasztorku 

oióstr miłosierdzia zapalił się domek wdowy 
•ni Preisler. Po półgodzinnej pracy przytłu· 

errtlono pożar. 
ze W Poznaniu umarł m~gle lekarz Polak 
, P· dr. Tomasz Drobnik. N. o. w P. 

• Ze Slązka ez7U Starej Polski.: 
ci Gdzie jest równouprawnienie dla 

dytatolików! „Katolik" pisze: Dnia 1 maia 
r. objął pastor Leman w Mikołowie powiato

e ~ra inspekcyę szkólną nad wszy~tkiemi szkoła
meu' protestanckiemi w powiatach pązczyńskim i 
ckiybnickim. Zyczymy protestanckim szkołom do
lsli{,ru pastora, według sprawiedliwości powinien 
L pr1dnak rząd oddać katolickiemu księdzu inspek
oh~ą szkół katolickich w tych powiatach. Tym

zasem na Górnym Slązku nie ma ani jednego 
e1~iędza, któryby był powiat.,wym inspektorem 

ion~kólnym, jak to dawniej bywało. Rząd odda· 
1 teraz nawet coraz częścitj miejscową inspek· 

~cyą głównemu naucz)cielowi ,(rektorowi). z~
lic~iast k~iędzu. Tak wygląda rownouprawmeme 
ez~ Prusach. Czy wo bee tego moż aa twierdzić, 
r. walka kulturna ustała ? 
pai Kożle. Nasza parafia ma 11,000 dusz. 
i ~ościół jest za mały. Wskutek tego zarząd I 
szciościoła postano wił wysłv ć petycyę do ce3arza 1 

aloby fiakus zwrócił klasztor i kościół minorytów. 
os1V klasztorze mieszka obecnie komendant o. 
o~wodu wojskowego, a w kościele są ubiory i 

z [lne rzeczy żołnierskie. Fiskus mógłby bardzo 
ao ~two umieścić komendanta, jego akta itd. w 

• Nnym budynku. 
ńsk "Ober-1chl. Volksztg." donosi, iż odpowie„ 
zgii na petycyę dotąd nie ma, albo czy może 

:itąpetycya nie jest wysłaną? Spodzi ewać się na 
ost~y, że zarząd kościelny wyj ar ni sprawę. 
uctrzykre to wspomnienie dla katolika, skoro 

sekidzi, iż protestancka władza pruska posiada 
stę~używa kośctół i klasztor katolicki. 
· blio l'łlysłowice. Pewien pani czek niemiecki 
a; ~łożył się, że z Szabelni puści się przez gra
a. jcę rosyjską, przekupi rosyjskiego żołnierza 

WIARUS POLSKI. 

delegacyi austryackiej. Posłów polskich zapy
tywał o stosunki w kraju, chwaląc ich za przy· 
czynienie się do uspokojenia parlamentu. 

Do dra Pacaka cesarz wyraził zadowole
nie z powodu zaniechania obstmkcyi przez 
młodoczechów. "Ja wiem - mówił - że pa
nowie · ponieśliście wielkie _ofiary, n ieliście wie· 
le do zwalczania w kraju, to też zobowiązali„ 
ście mnie panowie bardzo." Dr. Pacak zauwa· 
żył na ~o, że naród czeski oczekuje także spra~ 
wiedliwości na polu narodoVI ym i politycznem. 
"I to przyjdzie - odpowiedział cesarz - tylko 
trzeba ro.z ważnie postępować." 

Do posła Stranskiego powi_edział cesarż 
. również, że klub czeski za swoje roztropne i 
patryotyczne zachowanie się liczyć może na 
jego wdzięczność. 

Sprawa chińska. Oddział bokserów, 
uciekający przed generałem chińskim Liu, starł 
się w dniu 19 maja z niemiecką piechotą. Po
legło około 100 Chińczyków. 

W ~jna angielsko-ti.•answalska. W 
górach Zuurberge burzy zbierają się w powa• 
żnej liczbie~ Znaczne oddziały burskie przekro
czyły rzekę Orange, dążąc w powyż~zym kie
runku. Dewet, jak słychać, ma obj{\ć komendę 
nad całym oddziałem. 

- W nocy z 19 na 20 bm. zaczepił puł
kownik S '.:habell bur6w i zabrał. im 38 koni i 
zn,aczny zapas siodeł. W armii burskiej pod 
Middelburgiem panuje widocz ay zamęt. 

z róż:a.yo:b. stroi\„ 
Broch. W kopalni "Konig Ludwig" 

urwał się kosz wożący węgle. Gdyby się był 
urwał pół godziny prędzej, byłoby znów kilku· 
dziesięciu górników śmierć znalazło. Zapytać 
trzeba kto winien nieszczęściu? 

Wattenscheid. W domu krawca Za
lewskiego, nastąpił onegdaj wybuchł gazu. Mał 
żonkowie Zalewscy zostali znacznie poparzeni 
Wybuch spowodowało wzniecenie pożaru, któ 
ry jednak przytłumić zdołano. 

Dortmund. W fabryce Hosch'a został 
przejechany pewien robotnik przez lokomotyw~ 
Smierć nastąpiła na miejscu. 

Horsthausen. Robotnik Maćkowiak zo
stał onegdaj okaleczony przy składaniu ciężkich 
kawałów żelaza. 

Dortmund. Miasto Dortmund czyni kro 
ki, aby gminy Ewing i Corne zostały pr.zyłą 

. 

czone do miasta. 

-
Towarzystwo św. Michała w Hochfetd 

donosi sv. ym członkom, iż posiedzenie odbędzie s ię w pier 
wsze ś 'l ię ~o Zielonych S wi{\tek dnia 27 maja. o godz. 
po poł. Ponieważ przyjdf\ waine sprawy pod obrady 
tyczf\Ce się 1 a,3zego tow., przeto jes~ jak najliczniejszy u 
dział członków poż4dary. - Zebranie zar.ifldu i rewiz 

3 

' -
o 

rów kasy o godz 2. - Goście mile widziani. 
A, Pietrzak, przewodn. Frublem, zakupL cygar w najbliższym sklepie i 

it!iróci za pół godziny. Przekroczył rzetZywiście 
ranicę z rublem w ręku, lecz będąc niedaleko 

re~ołnierza, opuściła go odwaga i zaczął uciekać 1 
skit powrotem. Zołnierz jednak go dogonił, przy· 
Ja11~zy .n~ł, wystrzelił na znak dla straży pogra
ł, j~czneJ, a gdy ta nadeszła, odstawiono pani
pra~ka do~Sosnowca, a ztąd do Będzina do wię · 

em ~en1a, zkąd po dwóch dniach wrócił po zapła· 
e ~3 i pół rubla kary. Zakład się nie udał, 

we wiele kosztował I 

Towarzystwo św. Andrzeja w Bochum. 
Zebranie b~dzie w niedzielę dnia 26 maja o godz. 

po poł O liczny u •lziat uprasia Z ar z ą, d. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 

4 

ł ZBI~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nal\ł'l-ładomuścł ze swłata.. 
k su Be 1· O · · · · · na ,, 1• ID. rozw1ązanm SeJmU rozp1BUJe 
sprlę prasa niemieda. RN~wią.zanie nastąpić ma 

1• poł.owie sierpnia. Związek agraryuszy nie· 
ko neck1ch, jak to ~ynika z naczelnego jego or· 

toianu, bar.dzo byłby z takiego przebiegu rzeczy 
c ł8'adowolmony, spodziewa się bowiem, że w no· 

ych wyborach ocinió8łby stanowczo zwycię
.ecn~two, które nie' pozostało by bez wpływu na 
'tno~ąd, „Kreuz. Ztg ", główny organ konserwa-

, ~arZb:st~w, u?aje zucha i piaze, że nie obawia się , 
. r~ związania sejm.u, ale zara?1 dodaje, że przy· I 
1°. ~/słoby korzyść „stronnict · ., przewrotowemu". I 
LeJdio~o organ junkró"1 pl'u-;.li..h.:h ma na myśli, ; 
~w kii~ ~o o.dgadnąć, boć puecież socyalistów w I 
' 'aJm1e me ma. 

·ewora .\V Lii.~ebu1•gu rozwiązała policya ze- l 
~J nie ~tronmctwa welfickiego, skoro pewien l 

tra~~czyciel rozwodził się o pruskiej ~kleptoma- · 
es wś!tad . (Kleptomania to chor ba ; dotknięty nią 
· bie ~ie, co mu w ręce wpadnie.) 
~0 

0 
Z ~iednia donoszą o bardzo życzliwej 

0~~":1e . cesarza. Franciszka Józefa z posłami 
8 

nu i czeskimi na przyjęciu po otwarciu 

W pitirwsze święto dnia 26 maja o godz. 111/ 2 p 
wielk1em N:abożeństwie odbędzie się zwyczajne posiedze 
nie, na którem będ, sprawy załatwione względem rocz 

? --
nicy. 0 11czoy udział uprasza Z ar z fi: d. 

& Nadmienia siQ amatorom, iż w pierwsr.e bwięto przy 
będzie fowgraf p~m Pier15zkalski z D ortmundu celem foto 
gru.fowania teatru. Pr SZI( amato1·ów o punktualne !!tawie 
nie się n godg. 41/ 2 po poł Ktoby sobie tyczył z człon 
ków lub Rodaków b~· ć fotografowany, może z tej ISpoao 
bnr-śd korLiystać, gdyż fotf'gro.f będzie zaopatl'Zony w r 

----
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źne · płyty K. Swieluga, D.' ryg. 

. 'l'owarzystwo św. Józefa w Horsthausen 
Baczność Bracia Rodacy w Horsthause n 

i ok o lic y. 
Towarzystwo tłw. Józefa w Horsthausen zapras 

wszystkich Członków także gości, oraz bratnie towarz 
stwa które za.pruszeLia otrzymały na obchód cz w art 

za 
y-
ej 
ię 

ali 
w 

m. 
-

·o-
y-
e-
y-
1· 
ie 

r o cz n i o y poświęcenia chorl;\gwi, która od~ędzie s 
W drugie swięto Zielonych OWil\tek dnia 17 ID!iJS.1 na S 

posiedzeń gościnnego Lobeck'a Wstę? . dla członkó 
30 fen., dla gości 7 5 fen. przed czaaem, przy kasie ~ 
Pr7.yjmowanie towarzystw o godz. 2 ~o . . 31/ a· Na.bozeń 
stwo o godz. 4 po poł Powrót z kosClota na salę m 
czystości. na której odb~dzie się dalszy obchód . urocz 
sto801 Będzie koncert itd. O godz. 81/a zostame od 
grany będz i e teatr pod ,.Ida T~gg~nburga". Towarz 
st'ł>a prosimy przybyć z cho11\~w1an:7. ale bez pah.sz 
O jaknajliczniejgzy udział w uroCZJ stosc1 uprasza. uprzeJm 

Z ar z fł d. 

Koło śpiewu „ Dzwon" w Steele." 
• Przyslła zebrame odb~dzie się w drugie świ~to Zi e-

!onych cw14t o godz. l l prr.ed poł. 
Zarazem uwiadamia się czynnym członkom, że lekc 

śpiewu ol'będzie się tu.kie w pierwsze i drugie swi~to 
ya 
o 

godr. 11 przed poł. 
zy Uprasza się zatem czło!1k.ów, ~ż~by jak naj licznlejs 

ud.ział wzięli) uk w ze bramu Jak i sp1ewach. Z ar z " d. 

Towarzystwo św. Walentego w ,Wanne. 

dzi 
W drugie święto 27 maja o godz. · 4 po poł . odbt

e się miesięczne zgromadzenie. Upraszamy ęzanownycll 
onków, ażeby się licznie zgromad:il1, ponię~ai a, wa

e sprawy do załatwienia. O liczny udział c1łonków prollll 
c.tł 
.żn 

Z ar z" d. 

Tow. św. Wojciecha w Boehlarmark II. 

ze 
Donosimy, iż dnia. 26. maja odbędzie się zwyczajne 

branie o godz. 4 po poł,, więc proaimy wszystkich 
łonkó;Ą, aby się wszyscy stawili jak jeden m~, panie
aż przyszły próbki na chor11giew, i przy\tędz1e czapnik 

cz 
w 
z czapkami. , Z ar z I\ d. 

Tow. św. Kazimierza w Hanowerze. 
lic 

Kwartalne zebranie odbędzie się 2 czerwca r. b. O 
zny ud:iał uprasza się, ponieważ będą, walne . sprawy 
załatwienia i obór nowego sekretarza, gdyż dotyehcza-dl 

SO wy powrac11. do stron rodzinnych. Z a. r z t\ d. 

Tow. Spiewu „.Jednosć" w Hamborn, 
W niedzielę dnia 26 maja po poł. o g 1d. 2 walne 

romadzenie, na które wszy&tkich członków jak naj
przejmiej zapraszamy, ponieważ będl\ ważne spra.~:r 

!g 
u 
za łatwiane. z ar z 4 d. 

b 
u 

p 

Koło śpiewu „Ujejski", w Hontrop. 
W pierwslle święto Zielonych Swil\tek, zaraż po na

('Żeństwie odbędzie się · miesięczne zebranie. O liczny 
dział członków i Rodaków uprasza się. Cześ6 pieśni I 

Zarz,d. 

tlractwo Różańca św. Polek w Essen. 
W drugie święto bierzemy udział w pielgrzymce 

olskiej do Neviges z chorl\gwi4, pneto upraszam . wszy
kie cliostry jako i Rodaczki o liczny udział. et 

M. Zvgmaniak. PrzPłożonp. 

Towarzystwo „J edność" w Dortmundzie 
W pierwsze święto odbędzie się zebranie · godz. 4 

p o poł. O liczny udz isł u pras za Z a r '· Ił d. 

Tow. błog. Bronisławy w Wiemelhansen. 
Donosi się Szanownym członkom, iź zebr,!lnie oabę-

d zie się w ~':pierwsze święto Zielonych Swią.tek o 
4 po poł. Porząoanem jeat, aby ile możności wszyscy 
złonkowie się stawili, gdyz przyjdzie ważna sprawa do 
ozstrzygnięcia 

c 
r 

b 
Uwaga: Przed południem o godz. 9 .do 10 ,ii st na· 

ożeństwo dla Polaków. O liczne przybycie uprasza się. 
· Z arz~d. 

Koło śpiewu „ Halka" w Kastrop. 
W niedzielę dnia 26 maja. odbędzie się zebranie • 

godz. 1 po poł„ na które si~ sza.n. członków oraz gJŚt>l 
erdecznie zaprasza. Po zebraniu lekcya śpiewu. Szan. 8 

Zarz~d oraz rewizorów upra.szam, aby o godz. 121/ 3 aiv 
s ta.wili. Cześć pieśni! P. Grzesik. 

,, Baczność! Kastrop !'• 
W niedzielę dnia 2 czerwca. urz~dzamy Iato w' 

z a. h a w ę na sali p . Schulte- Bt-ker, połf\CZOn~ ze śpie
wami, koncertem, oraz tańcami, na 1dórfł, szan. Rodaków 
z całej okolicy serdecznie zapraszamy. Zarazem donoszę 
szan. g<- ściom, którzy che" brać udział w naszej zabawie, 
i ż powinni się postarać o karty w~tępne przed czasem, 
albo też dać się zapisać na członków, ponieważ na ze
braniu nie będt\ karty watępne sprzedawane. 

Kart nabyć można u członków Koła, oraz w lokal• 
naszym. O liczny udział szan. Rodaków prosi uprzejmie 

Koło Śpiewu ,.Halka~'. 

Towarzystwo św. Aloizego w Kottenburgu. 
W poniedzidek 27 maj& (drugie święto ~1elonych 

Swi1'tek) po poł. o gndz 1 odbędzie się zebranie w celu 
uregulowania kart wstępnych, które się znajdu.ifłl u człon
ków. Po zebraniu wycieczka do p. Vierha.uśa. Liczny 
udział pOŻ1'dany. Z a r l'l ą. d 

Towarzystwo sw. Józefa w Essen 
bierze udział w pielgrzymce do Nevigeś z chorlłgwią,. 
Członkowie którzy udział chcą, brać w pielgrzymce, nie· 
chaj się zgłoszfł w pierwsze' święto Zielonych S Nią,tek 
pomiędzy 11 a 1 godzih~ w południe po ka.rty 
do lokalu posiedzeń w Alfredusbaus. 

Pielgrzym'ka odbędzie się w drugie święto Z 'elonych. 
Swią,tek. Wymarsz z lokalu o godz. 6\a rano O Lemy 
udział członll ów pr9si Z ar z a. d. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau. 
W niedzielę 25 ma.ja tj. w pierwsze święto Zielonych 

Swif\tek odbędzie się zwyczajne zebranie o gc'dlJ , 4 po 
poł. Zapraszamy członków aby sie licznie stawili, po
nieważ będzie mowa kiedy ma się Towarzy~two dd ode
brać. W drugie święto Zielonych Swi"tek t>ierze nasze 
Towarzystwo udział w rocznicy Towarzy~twa św. Józefa 
w Borsthausen. Wymarsz o godz. 2 po ppł. O liczny 
uddał w zebraniu i wycieczce do Horsthausen rrosi 

Z a.r zą, d. 

Nadsyłająe kort;spondeneye, osłoszeni~ 
zamówienia ksilłiek i t. d. trzebakaid.7 r• 
podae swój dokladnJ' adres. 



Towarzystwo św. Wacława w Linden 
orz,dza w drugie swł~to (Zielor0ych Swil\tek dnia 27 ma
ja w lokalu p. Schiller& międy kościołem katolickim i 
ewangielickim zabawę wiosenn„ na ktorl\ się wszystkich 
ozłonków i Rodaków z Linden i Dahlbausen i okolicy 
ta.kśe i wszystkie towarzystwa, któreby miały zamiar nas 
odwiedzić uprzejmie zapraszamy. Donceimy członkom i 
:Rodakom, iż w ten sam dzień odbędzie się pr-siedzenie o 
g.od11. 4 po .{>ołucłniu. Program zabAwy: O god;i;. 4 po poł. 
koncert połj\czony ze śpiewomi i deklamacyami. O godz. 
7 teatr pt. „Szlachta czynszowa" i „Złota i srebrna. sie
kiera, potem zabawa z tańcem. Wstępne dla członków 

dla nieczłonków przed cza~em 75 fen. przy kasie 1 mr. 
Członkowie niewypłatni J łaetł jako nie członkowie . O jak 
najlozn'ejszy udział w tej zabawie i posiedzeniu uprasza 

Z ar z~ d. 
Towar~stwo św. Józefa obchodtió będzie w niedzielę 

'dnia 2 czerwca Ili ro"nict' swego istnienia, poł~czo I\ 
z koncertem i t1 a trem na. sali p. Fichtnera., na któr" sza
nownych Rodaków z Wattenscheid i okolicy jak najup.rzej- · 
mt~j 1apraszamy. Osobnych zaproszeń się nie wysyła. 
Ozłonkowie majt\ wstęp wolny, nieczłonkowie pł&Cfł przed 
eza.eem 40 fen., przy kasie 50 fen. Dochód przeznaczony 
jeet na pokrycie kosztów muzyki, podczas procesyi Boże 
go Ciała. Zarz~ 

Koło śpiewu „Harfa" w Wanne 
obchodzi dnia 9 czerwca 6 rocznict' swego istnienia. 
P()&z4tek o godz. 4 po południu. Upraszamy wezystkie 
1'oła śpiewu, które zaproszenia odebrały, aby rac11Jyły na nasz, rocenicę przybyó. Także i te Koła zapra3zamy, któ
re zapros.zeń nie odebrały, aby zechciały przybyć. Watę · 
pne dla cdonków wynosi 30 fen. Przyjmowanie Kół śpie
waokich o. god~. 4 po poł. w saii p. Marzłny. W ogro
dzie bedzis koncert, a na sali taniec. Wstępne dla gości 
po 1 marce. O li~lne przybycie uprasza Z ar z I\ d. 

, Baczność pp. prezesi w dekanacie 
Essen. 

W pierwsze święto ma się odbyć zebranie prezesów 
w celu poro!umienia się eo do pielgrzymki u pana Mollera 
w Eisen, Schlitzenbahnstr. 58. Tamże będzie też można 
bilety wsmieaić. Ktoby nie mógł przybyć w niedzielę 
t. j pierwsze święto, to proszę przybyć w sobotę, dnia 
25 maje.. A. Wyrwa. 

Baczn.ość Polacy w dekanacie 
esseilskim. 

Pielgrzymka polska do Nevlges odbędzie się dnia 27 
maja. Z E~sen będziemy wyjeżdźnć o godz. 714 ; z Steele 
o godz. 73s; w Neviges będziemy o godz. 830, Z Neviges 
-wyjeżdżsc będziemy o godz 633 po południu ; w Steele 
będziemy o godz. 715; w Eisen o god~. 739. Karty pro. 
w.izoryct:ne można nabyć u miejscowych prezesów. Cena 
biletu z Essen wynosi 1,30 mr., z Steele 1,10 mr. Po
chód pielgrzymki tak samo będzie jak roku zeszłego. Pie
ini bedl\ śpiewane przez przewodnika pielgrzymki. Gdy 
pielgriymka będzie wstępować do kościoła, śpiewane będ~ 
pleśni: "O Najświętt1za Matko Boża" i „Gdyśmy przyśli 
do kościoła". Dt1ls.zy por214dek będzi e w Nevig€s ogło
szony. Uprasza si~ o liczny udział w pielgrzymce. 

A. Wyrwa. 

Pielgrzymka do Werl. 
Niniejizem zaprasza się prze;vodnłcz~cych roleko ·ka• 

tollckich towarzyst~, którzy che~ brać udział w pielgrzym
ce do Werl, alJy się stawili na naradę w pjerwsze święto 
Zielonych Swi{\tek w eali św. Wincentego a Paulo przy 
kościele św. Józefa w Dortmund, po poł. o godz. pier
wazej, gdzie ts.Ue OO. Franciszka.n e będ~ obecni. Z!l.
prasza.m w imieniu OO. Tomasz Bzyl przewodniCZfłCY 
r zystwa „Jedność" w D ortmund. 

Młodzieilców polskich z Gilnnigfeld 
uprasza się, ażeby zechcieli a· ę zebrać w pierwsze świę
to Zielonych Swh1tek, zaraz po wielkiem nabożeństwie o 
godz. 1/211 na. sali p. J. Darenrechts. w celu 7alożenia 
Bractwa Różań~a sw. O jak najliczniejszy udział 
upraszaj~ A. s~ary i St Kobylarz· 

Baczność! 
Towarzystwa, które z dworca w Steele wyjeżdźa.jl\ 

w drugie święto do Nevi,ges, zechcfł się rano o godz. 1/27 
zebrać w kościele św. Wawrzyńca, w celu otrzymania 
błcigosławieństwa. Potem wa pólny wymarsz na dworzee. 
Spo 3obność do spowiedzi będzie dla pielgrzymów polskich 
w sobotę od południa at do p ·nie działku r anfł 

J. Misiorny, prezes Tow sw. Piotra-w Steele. 

Tow. pod opieką św. Józefa w Geesthacht 
donosi swym członkom oraz Rodak< m w Geesthacht l oko
licy, jako też szan. Towarzyatwom Bf\Siednim, tak tym 
które zaproszenie odebrj,}y jako też i tyn, które dla bra
ku adresu zaproszeń nie odebrały, iż dnia 26 maja ob
chodzimy siódm~ rocznicę istnienia naszego tow na sali p. 
Friedrich Petersen przy ul. Elbstr., na którfł szan. Tow 
jak najserdec!ni~j zapra:izamy. Uroczystość rozpoczyna 
się o godz. 4 po poł , połl\czona z strzelaniem, gr4 w krę
gle i zab1wfł dla niewiast. Towarzystwa które na"' od
wiedzą, maj!} wolny wstęp. Rodacy którzy jeszcze do Tow 
nie należą,. a chcieliby udz:illł brać na naszej zabawie po· 
winni się dać 3 dni przed zaba9fl\ wpisać na członków, bo 
inaczej nie będ11i mogli brać udziału w naszej zabawie. 
Członkowie, którzy zalegajlł trzy mieai2'ce ze składkami, 
powinni się z nich uiścić, w pu eciwnym bowiem razie 
vrykluczeni zostan~ od zabawy. Spodziewajf\C się lit'znego 
przybycia, zasyłamy w.dzystkim to\1\'arzystwom jak naj
BErdeczniejsze pozdrowienie. Z a~ 

Kochani bracia z parafii kobylińskiej! 
Donosię Wam, iż mieliśmy !'> maja. zebranie w Bo

ehum i umówiliśmy się, ażeby sprawić pamil}tkę dla 
koś~ioła w Kobylinie. Proszę kochani bracia dawajcie 
składki, czy to razem je p, sył&jf\C pomiędzy sob" 
zebrawszy, czy też poje(fyńczo, z doł1tczeniem z której 
W3i i parafii każJy poclodzi i składka przysłau. Składki 
prosimy pr~ysyłać pod niżf'j podanemi adresami. Składki 
będ~ pokwitl wane w gazecie. 

Ares: M. Miedziński w Herne, Neustr 35, J. Jarczyński 
w Bochum i· Ig. Miedziń11ki w Oberhausen 

Komitet. 

Baczność! U eckendorf i okolica I 
W drugie ś więto Zielonych Świ~tek odb~dzie się w 

mym ogrod2.ie koncert. Poczfłtek o godr. 4, koniec 
o godz 11 W razie nit pogody 't ędzie ~ onrert w mej 
wielkiEj sali. Lokal i ogród położor.y j est przy ulicy 
Bochumskiej. Możaa kolej~ dektryczn~ dojechać. 

.Antoni Baukmann, gościnny. 

Baczność parafianie dom ach owscy! 
Doncsiooy wa-n, iż w niedzielę dnia 26 inaJa. o g1dz. 

1/2 4 po południu odbędzie, się waln-3 zebranie u p Bal
kenhola w Bochum przy klas torze OO. Redemptorystów; 
ponieważ a~ tera.z bardzo ważne spra.wy do zafotwieniai 
bo odebralismy od nas zeg'l księdza listy, co nam życzy 
wspólnie ze s ::.-b~ poradzić - l.Iprasza sie szanownych 
par. fian doma.chowskich, aby każdy mógł sobie te pare 
godzin odżllłować, bo zamiar nasz już wnet w cz~·n zamie
niony zostanie. Donosimy parafianom co przebywaj!ł na 
obczyźnie w Westfali, Nadrenii, Saksonii i td., że chętnie 
także od nichskła dki przyjmiemy. Składki i spis ofiarodaw
ców na.leży przes1sć do Antoniego Kukli w Hootrop nr. 27, 
L ".l dwika Natter w BJcbum, Moritzstr. nr. 17, albo Anto
niego Kukli w Rottbausen, Duppelstr, nr. 11. 

W inieo.iu kom\tetu J .• Jesiak. 

Towarzystwo św. Barbary w Schalk! 
donosi swym członkom i innym Redakom, iż zebranie 
sieczne odbędzie się w pierwsze święto Zielonych Si 
o goddz 4 po Nieszporach na salilP· Ewersloh, WilheJ: 
gsrten. O liczny udział prosi Z ar z \i 

Koło śpiewu „ Fiołek" w Rauxel-Dworz& 
Zebranie mieaięczne odł edZfe sio dnia 27 bm. tj 

drugie święto Zieionych SWflłtek po południu o go~ 
na s'.l.li p. Richtera. Poniewał przyjdfł ważne spri 
pod obrady, zatem liczny udział pot~duny. - Goście 
le wid!iani. Z a r z lłd 

Baczność parafianie z Dobrzycy. 
Wrugie święte> Zielonych Swi4tek można u p. T 

dora Kubnen, przy ul. Freiheitstr. w Wattenscheid. 0 
rzeć chor,giew. jak~ dla kościoła w Dobrzycy spra~ il~ 

Andrzej Szymurski, 

Towarzystwo św. Marcina w Kray, 
Donoszę naszym Szanownym członkom i Rodak 

w poniedziałek świ1tteczny becJzie piel~rzymka dla p 
ków z dekanatu Edsen do Nevige3, Bilety Bił do nab 
u p. M. Kowalskiego, ul. Dworcowa (Bahnhofstr.) po' 
nie 1)0 m. Wymarsz & lokalu towarzyskiego o goili 
ra'lo. O liczny udział w I ielgrzymce prosi w imi 
komitetu 

M. Kowalaki. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Bochum 8 
obchodzi w niedzielę dnia 16 czerwca br. 

dziesiątą rocznicę istnienia, p 
na. któr2' zaprasza się Towarzystwa polskie i Rodak 
Bliższe s ~czegóły później. Z ar z Ił d 

Tow. św. Barbary w Oberhausen. 
W drugie święto Zielonych Swi~tek dnia 27 ma~ 

godz. 4 po południu odbodzie się zebranie. Ponlewai 
ważne sprawy dJ załatwienia, przeto o jak nailicz~ię 
udział członków uprasza Z a· r z 4d 

Tow. polsko-kat. robotników św. Izydi 
w Herne. 

Zwycznjne miesięczne zebranie odbędzie się dnit 
bm. w pierwsze swięto Zielonych S wi~tek. - W dn 
ś • ięto Zielonych Swi,tek bierze Towarzystw l udzial 
obchodzie 4 roczn!cy poświęcenia chorlłgwi Tow. św, 
ze fa w lIL r .:sthausen. O liczny udział członków u pras 

Z ar ząd. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 
dono~i swym członkom, iż w drugie święto Ziebnych81 
tek dnia 26 maja bierzemy udział w rocznicy Tow.1 
Józefa w Hor11tha.uaełl, zatem proszę wszystkich członl 
s by się jak najliczniej stawili, gdyż przez to tylko pei 
żemy, iż my jeszcrn żyjemy, i także naszych wspólbi 
szanujemy. Z ar z 4~ 

Członkowie powinni sJę stawić w czapkach i Ol 

ka !h o godz. 2 po poł na sali p. Kettlinga.. 
' T. Wytwckf, prei« 

Towarzystwo św. Antoniego w Habinghor 
W pierwsze święto Zielonych Swi{\tek dnia. 26 

odbędzie się miesięczne zebra.nie po pGłudniu o god 
wpół do 5. Z powodu wa.żnjch spraw które prz~jd\ 
obrady, jest koniecznem, aby członkowie jak na.jli 
s1 ę zebra.li, o co uprasza. Z ar z fłd 

Szanownych członków zarzj\du proszę, o.by się w 
wyżej oznaczor ym s '. a~ió raczyli rano o godz. wpół 
9 na. sali zwykłych posiedzeń. 

Fr. Baranowski, przewodn ; 

l
jiiiiiiiNiiiniif jii~ziemidioinoiiszię 11s ~iani. ip oilai'icoimibiieiŻ'\iCyimiuidzi:aił wiiipiidi--~~~-:~·~-~-:,;:--+:a;::-+-:6:""~,A-:.;,~-:;I +~I "A:--=~-,:A::--:~-:;;~"A;:-Jl 

grzymce do Nevi;;es, iż od 1 maja objf\łem „ 

• :=.~:::~~!~m~::i! .. ~!~C?rfcddC?rstr. n, Baczność Rodacy w Wattencheid ! 

'I 
~~~~~~~~~~~ 

Z uniżeniem 

Gerhard. Gesink. 
Neviges (naprzeciw klasztoru). 

Za dx~k, nakład l rndalrn~ 9 !H po •N\oti?ll!l.lny: ,~ ::i ~o ' l Br , ). s it 1 w - ł ~· ł · 
· • M o ium. - i.: 1"uk suf!m f c1ołonkamJ Wydawnictwa „W liuu a a Polskiego" w B<: ch11m 

2 dodatki:. „Głos górników be 
i dodatek nadzwyczajny. 



.~. ' ' 

Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse · 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Nn1ner dodatkowy. 

Władysla w Szala, 
ki·auicc medd 

w Wattenschaid, Vodestr. i9 i rynek Kaiserplatz, 
poleca się do wyl:i: mywania. 

~. eleganckich ubrań dla mężczy.zn i chłopców 
111 

· ~·podług xr.d,ary, -.I 
pod gwarancyą dobrego leżenia i najtańszych cenach. 

:: . lł_l:rite:rye nu. nbi11ania 
wyborze 3:% na składzie. 

nie władającym Językiem niemieckim, · polecam po naja 
tańszEj cenie wszelkie 

artykuły apteczne i drogeryjne, 
j&k rozmaite krople . uaclertuia, fXpeller. culiił'lll'ld do 
słodzenia itd. z opisem dokładnJ7Dl polskim 
u t:pwania i to odwrotu~ pocztą franko. Pronę tylko 
o dokładny adres nt:a\vlska, miejscowości i poczty i chle · 
bodawcy swego. 

APTEKA 

Hieronima Smyczyńskiego 
'_I _Września (Wreschen Prov. Posen). I ,_,_ „•a--·--------. 

Odznaczone na wystawie hygienłcznej w 
oznaniu tlyplemem honorowym i wielkim 
reb1·nym medalem. 

· ()y;;ara!!! 
'rani~j jak niejedna fabryka! 

100 aztuk Nom~ 2,00 mr. ~ 
100 s ~tuk Amicilia 2,iio mr. ~ 
100 sztuk Bornea 2,90 mr, s-· 
1 Qi) si.tuk I :1termidat 8,20 mr. ::s~ 
lUO sztuk Flama 3,80 mr. ~ 
100 i:ztuk H;gb Vfa 3,6J m,r. ~ 
100 sztuk Teresa 4,50 mr. ts~ 
100 5ztuk Opl. Premio 5,00 mr. 6„ 
100 sztuk Specialitiit 6,20 mr. ~ 
lOCl sztuk Cuba Lanol 4,40 mr. a4 

. . 100 sztuk Norma (miłosł.) 7,40 mr. ~ 
i mne do 20,00 mr. za 100 sztuk. Papieroay „Noblesse" ~ 

1000 sztuk 11,50 mr. ~ 
poleca. i wysyła odwrotną poczt~ ~ 

~ „Hawana" Wągrówiec ~ 
o~, (S. K. Samoliński.) !:: 
~!!)syłkowy dom cygar i fabryka papierosów. 

. Aby uprzątnąć, . sprzedajemy wszystkie towary łtłkcło
~·e, posciel1 pierze, k.oufekcyę dla mężczyzn 
I niewiast, ubrania do roboty i dla chłopców, po znacznie 
~niżonej cenie . . Pomimo · tanich cen otrzyma każdy kupujący za go . 
tówkę . od . 1 O marek pocz~ wszy i więcej sprzęt domowy za 
darmo. 

Bracia-Gebriider • LOwenstein 
:Soehum, O,bere Mark.tstr. 18. 

· Dla czego ci0rpiemy ? 
~a,il\C p~wny i. niezaw::>dny. śro i~k do zag0jenia choćby jak najbardziej za.
medbane1 ra1iy i mołnosć un:kniema bolesnych i n~ebezpiecznych operacyj przez 
żnycie Aptekarza. A.. Thierry'go tyU10 prawdziwej 

· ~ maśti..~i §t1oliśt~.iol}we_j_·~-."Jg,-.;--
ccentirouen-sa1he). Pharmacop. Ed. V. Nr. 2l4. ·-------Oltirzymie archiwum świadectw Jt wszyetk:lch cz~ści świata. 

Uprasza eię uważać . na znaczek Of.'bronny, wypalony na sbjku, 

gdyż tylko taki !!awtlzi wą masc zawiera. 

. Przestrzeg& się pr~ed bezwartośdowem naśladownictwem i zaleca. aię sprowadzenie maści 
wprost z Pregrady. Jeden słoik kosztuje franko 2 m., dwa słC1ikl franko 3 m Wysyła sie za po 

I pn:edniem na ·iesłaniem gotówki. w każdej wal. Z miejscowości, w których nie ma składu maści na.-

I szei, uprasza a'ę zarrówienia wprost przeeła~: .Schutzengelapotheke umd Balsamfabrik, Pregrada 
per Rohits~h- Sauerbrunn. - Prospekta gratis i franko. 

Biuro ludowe w Herne t71. F.ded.richstr. 3, w Bochum. 

w hote1u Wuanenberg. przy ulicy N ~ 
Babnhofstr. II piętro owo otwartu llowo otwarty Jootl• 

udzi<0la porady w spravvach kar· H J 11 ff g, 
nych. procesowych, spadkowych, :::!. 

~~l~:;~~y~y~~:~r~z~~:o~~/~~=~; et) M e 1· s 1· n g a g. oiśroiPńne i obejmuje całkowite ~ . _ . ~. 
przeprowu.dienie epTaw. ~ · ~ 

Wykonywa się teil wszelkie po- rn ~ 
dania piśmienne, stara si~ w spra- .g c! 

wsch reklamacyj podatkowych, woj- -;::: kl d • '11111:1 

skowych, w uzyskaniu konsensu ""' s a mięsa· ~ 
i t. d. Dostarcza kapitałów, pośre· .;!? · O 
dniczy w nabywaniu i sprzedaży ~ . • g. 
roli , d0mów i re3tauracyj, odby- ~ S: 
waniu aukcyi itd. _; 't.11 F • d • h t 3 13 h B 

Jest zawsi,e polski komi• t:> • r1e l'lC. S r. , W OC um. .,. 
sarz aukcyj uy. ~ 

Biuro jest otwarte przed rołn- ~los SynoO"arlicw· 
dniem od godz 3 do 1, po połu D J 
dniu od 3 do 7 godi.W niedzielę i.2- pustyni śwfawta tego jQC!5~caj~ tu jest: duszy chrzei-.i-
pr~ed poł. od 8 do 91;

2 
i od ll1/2 .. 'lli~lriej rozmyslania, do Pava Bng~, wiec~nego oblu.bień~a 

du 2 godz. ~21dychcłnia, w ch1·z0gcfańskiej dnąJrf'nałości ćwiczenia. 
A. Bonekam.p. Cena 1 markę. v.; -przesyłką 1 mr. 10 fen 

t : 
~ "iG o 

Skład ubrań: Derner. Kłeider-Consnm 

~ 
~Jl o 
~ . tltl .... 

~ ~~ 
~.,Q 

łi ~· 
:! ~. 
*» = .p ~ 
(I) ~ 
tł·~ 
k ~ ·-~ =· 
il"'"ł~ „m 
'O o 

. ~UJ o 

przy ulicy Babnhofstr. 13 w :S:erne, przy ulicy Bahnbof str. 13, 
eboli: :R~stauracyi ,sReichsliallen'' 

~~ Od dziś do Zielonych Swriątek M#iMRWf 

sprzedajemy wszystkie towary po bardzo zniżonych cenach,, a mianowicie , ' . 

· • ubrania dla · męmyzn, • • ubrania dla ~hł~pców, • • ubrania dla dzieci. • 
spodnie, żakiety, .kamizelki~ ?raz ~s~elki przyodzewek do roboty . 

_ Nieeh każdy z tak korzystneJ sposc bnose1 zrobi uzytek.· 

Zamiejscowym · at do 10· kilometrów przy zakupnie od .20 m·r. począwszy zwr·~ca się koszta podróży. 

Skład ubrań pod :firmą: Herne•· Ji.łeider-()o~sum 
przy ulicy Bahnhofstrasse nr. IJ. "W' Her n e · ·1 -przy ulicy Bahnohfstresse nr.1 3. 

o o o o Obok restauracyi ,,R~i«!h1du~łlen." o 'O ·o o 



------------n Kto pali Ili niech pa.li znane jako najlep 3ze 

• . papierosy 
prawdziwe Torc·Cort 

nr. ~O z fabryki 

F. Polakiewicz, naat9pca • 
LWł. Wt\sowicz) 

Warszawa. Poznań. 

- ~ 

Baeznośe Polaey w Dortmundzie I 
Zwracam uwagę na IDf\ 

I:= księgar:a.ię == 
zaopatrzonl\ . 

książki do nabożeństwa i powieściowe, wią--
zarki, powinszowania, papier do pisania itd. 

Mam też na składzie 

cygara i papiezosy polskie, 
wszystko najlepszej jakości. 

Chętnie też pośredniczę w zapisywaniu 

„Wiarusa Polskleg~„. 
Kto nie wie jak gazetę zapisać, niech przyjdzie do mnie, a spra

wę załatwi~. 

Ro Jaków z Dortmundu i okolicy prosz~ o łaskawe poparcie. 

Józefoska, 'OV'do~a 
w Dortmundzie, ul. Nordstr. 39 za kościołem św. Józefa. 

Fabryka towarów Fabryka. 
kożuchowych. czapek. 

S. Halle, Juliusza Offszanki, nast. 
ul. Buddenbergstr 10. Bochum, . ul. Buddenbergstr. 10. 

poleca po najtańszych cenach 
o o o kapelusze filcowe i słomiane o o o 

dla mężczyzn i chłopców 

Parasole od deszczu i słonca we wielk. wyborze. 
Dla towarzystw 

dostarczam czapk:, odznaki, chorągwie, czapki do 
chorą;wi, szerpy, po nadZVI yczaj tanich cenach. 

Wielki wybór oznaków dla towar~ystw 
zawsze w zapasie. 

li 

n 

~ Szanownym Rodakom 

~ vv :Bisinark i okolicy, 
~ mam zaszczyt jak najuprzejmiej donieść, że 
~ skład towarów kolonialnych 
' win, cygar i t. d. 
j dawniej pod firmą. Emil Schnater 
' przy ulicy kolejowej (Bahnhofstr) nr. 162 położony na ~łasność 
j przej~łem. _ Prosz~c szanownych Rodaków o łaskawe poparcie mPgo 
' polskiego przedsiębiorstwa, zaręczam za skorą i rzetelną usługę przy 
J cenach umiarkowanych. 
' Z wysokim sz-acunkiem . • 

J Franciszek Stachowski.-
~ Bahnhofatr. nr. 160, w Bism.ark, Bahnhofstr. nr. 160. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Maszyny do szycia +e•e•e•e~•*••-~e•e•e 
Bacznosć! Dortmund! 
Szanownej publiczności miasta Do~tmundu i okolicy don 

~imy niniejezem, iż założył śmy przy ulicy 
Oesterholzstrasse nr. Sł, 

•· skład cygar i papierosów 
oraz 

wszelkiego rc-dzaju tabaki do zaźywania, 
palenia i żucia. 

po ćenach 58 i 65 mr., z czcłen
kiem oim\głem, a wewn11itrz grube 
ckrągłe walce po 95 mr Ostatnie 
sz1jł\ w prawo i w lewo. Owa
ra~cya 5 lat, lub pienifłdze zwra
cam. Nauki po po!sku śam udzie
lam. Ksif\Żkę do nauki także pol
ski\, czeski\ - albo morawskfł dsj\. 
J estto jedyny we Westfalii polski 
skład maszyn. Maseyny sam bez 
agentów sprzedaję Wysyłam ma
szyny i w obce atrony bezpłatnie 
i sam prtiyjadę uczyć. Na zapy· Zwracamy też uwagę na nasz 
tanie chętnie odpowiem. Adres do skład. ksi"zek, obrazów, papieru 
mnie: • ws~el.kich materyałów pism.. 

A.ntoni Smyczek, I Opraw~ obrazów, wiązar ów i wb.nków siu 
Nabmaschinenhandlung, bnych itd. wykonywan..y prędko, gustownie i tanio. 

Wanne I, przy ul. Bachstr. 16. Nadmieniamy prócz tego. że przyjęliśmy na Dortmund i okoli 

ajencyę „Wiarusa Polskiego". 

A Najkorzystniejsze źró-
dło zakupna na koła Kto z Polaków z Dortmundu i okolicy chciałby sobie zapisać 
w Niemczech pismo, niech się uda do nas, a rzetelnie go obsłużymy. 

Jl. Lohmeyer, Poznań. Prosz~c o łaskawe poparcie pozostaiemv z szacunkiem 

Katalogi gratis. Ewentl. na 06- St . ł B . k . Ka 1 He r1' c 
płatę. Sprężystych kolegów spor- an1s a w anas1a I ro n 
towych poszukuję we wszystkich O h I 84 
miełdcowośdach jako zastępców Dortmund, ester o zstrasse nr. . 

ltOOświadectw. Mod.190lrllr.105. -·~-••M~-·-·--•• •='"_...,_ 
Dzielny ułan 

z wojska polskiego w Hiszpanii. Obrazy 8,,-v. Wojciecha 
Cena 1 mr., z przes. 1,10 m. Cena 70 fenygów. z pr!r.P-syłką 80 fen. 

A<lres: „ Wial'llll Polski". Bochum A<lres: „Wiarus Pałski", Bochum. 

llF" Jeszcze tylko krótki czas potrwa nasza wypredaż · 
z powodu przebndowry. 

Niech nikt nie pominie sposobności do korzystnego zakupna, która się nigdy nie powtórzy. Nasz dom towarowy 
zaopatrzony jest we wszystkich oddziałach we wszystkie no~cści sezonowe nadzwyczaj bagato, dla tego tyl 
ko niektóre artykuły tu wylir,zamy. - Tylko dopóki zapas starczy sprzedajemy; · 

-c'brania I IJ'brania I 'O'brauia- 'Obra11.ia Ubrania 'O'braW.a I t7btania· 
dla mężczyzn z dobr. dla mężczyzn z mate- dla I: ężczyzn z kam- dla mężczyzn z na.ile· dla młodzieńców dla c h I o p c ó a dla ehłopców materyj I ryj fanta•yjnych I gamu teraz ps~ych mater,vj większych 

I pięknie wykonane 

9 mr. 13 ~~ 19 mr. 24 do 29 1125 
mi:. 525 245 

mr mr. 

Kapesydla nie· Jlapesy dla niewiast I Jlapesy dla niewiast, I Płaszcze I Żakiety Kapelusiki Sukienki wiaet z materyj gład- z materyj jedwabnych najlepsze jakie i!:ltniejlł od kurzu z pięknemi tkaninami dla dzieci dla dzieci kich i wzorzyst. teraz 

7:~=· I 10 d~ 1s I teraz 

I teraz 
4 50

mr. 340 5 do 950
mr. od 30 fen. pocz. od 7 O fen pocz. mr. -6 metrów 6 metrów I 6 metrów 6 metrów 6 metrów· Syamozy Perka e szerokiej dobrej mate- podwójnej materyifan- wełnianej matc-r~j kre- szerokiej syamozy, do· drukowanej materyi na na fartuchy, 

ryi na suknie teraz taz. na suknie teraz I powej na suknie teraz bra jakość, teraz suknie, teraz debra jak ść. teraz na suknie 425 7 625 3 mr. 
iso 

metr 49 foń. ok(lł„ 5000 metrów. 
mr. m~ m~ mr. Bajeczoie taoio -

O b dd • ł Wykonywanie elegancki h ubrań podług miary we własnym warsi.tacie, pod kierowni-so ny o Zia I ctwem akademicznie wykształconego przykrawacza. Za bezuaganne leżenie, dobre odrobie· 1 
nie i najlepsze materye, dajemy przy najtail. cenach wyprzedaży najdalej idącą gwarancyę. 

W~zelkie _inne ~o~ary: ~br 1n 1 a do roboty,. koszule, pończochy, ~ieliz~a dla mężczyzn, niewia~t i d1ieci, kapelusze, 
p6łkoszulk1, kołmerzyk1 I mankiety, krawaty, szelki, parasole od deszczu I słonca, sprzed .~jemy po nieznanych jeszcze -dotąd 
cenach _wyjątkowych. 

Do~ . towarowy Edward Keil i spółka 
. ultca Ka1serstr. 192, "W' Langend.reer•:Bah.:nhof, ulica Kaiserstr. 192. 

Największy skład konfekcyi dla męzczyzn i niewiast, oraz towarów modnych, łokciowych, krótkich, białych 
i wełnianych w miejscu 



bez szkody dla siebie pracować, tak że 331/s 
proc. renty zupełnie go wynagradza. 

4 

Stosunek zarobku górników do 
wartości wydobytego węgla. W r. 18Ul miał 
węgiel. wyd')byty w prze ~ieciu przez jednego 
górnika, 2080 marek wartości, górnik zarabiał 
w kopalni - pod ziemi4, rocznie przecie
tnie 1084 marek, utem okoł9 połowę tego, 
co wydobył. Zato w roku 1900 stosunek ten się 
zmienił. Wydobyto przeciętnie na górnika za 
2287 marek węgla, zarobek przeciętny wyno
sił 1378 marek, a zatem niemal 3/5 wartości 
wydobytego wegla Wynika z tego, że w osta
tnich l O latach zarobek górników wzrósł o 
10 proc. w stosunku do wartości węgla. Z roz
woju przemysłu mieli więc robotnicy kor~yść 
W ostatnich trzech latach od 1897-1900 
wzrosły wydatki na zarobek na tonę węgla o 
1,20 marek na 4,90 marek czyli o 50 proc., 
gdy wartość węgla podniosła się o 23 proc. 
Jeźeli te obliczenia są prawdziwe, to można 
się tylko cieszyć, iż zarobki górników stały się 
wyższe, lecz w ostatnim czasie znów st6sunki 
zaczynajt} się pogarszać. 

Kopalnie opałów w Vovosvagas na 
Węgrzech były przez .długi czas jedynem źró
dłem tego drogiego kamieniłł. W roku 1880 
wszakże opale węgierskie spadły w cenie, gdyż 
odkryto kopalnie w Australii i kamienie z nich 
wydobywane, w niczem nie ustępuj~ce wę · 
gierskim, sprzedawano znacznie taniej. Po· 
chodziły one z okręgu Opalton w Westquens
land. Przetl laty kilku znaleziono w Queens· 
landzie opal niezwykłej wielkości i piękności; 
gdy wydobywano go z rudy, został wszakże 
na dwie równe prawie części złamany. Wła
ściciel kamienia p. Lyons, wystawił f!O w 
Marcu w Londynie a DR~tępnie pieknieJ"zą 
część podarował królowi E iwardowi, który go 
wci1 lił do Rkarbca koronneeo. Opal ten ma 
15 centm długości, 4 ctm. wysokośd i waży 
250 karttt6w. jest z»tt>m jednym z najwię
kszych drogich kamieni. Rlaskit>m równa· t:-ię 
nie~osl dyamentov"L a harwy jego mieni ą sie 
i stó~ownie do o3wietlenia, przypominając ru 
bin, sz ·Tiaragd lub amet.y~t. 

W Krefeldde o<lbędzie 8ię w Z ·elone 

W 'Kaldenkit•chen w Nadreńskiej 
prowincyi strejkuje 350 cygarników, ponieważ 
fabrykanci zabronili im przynależenia do orga· 
niv.acyi chrześciańskiPj. Cygarnicy starają się 
o Żałożenie własnej fabryki, na co im zwitłzek 
tkaczy 10 OOO marek pożyczyć 7iamierza. Zna
leżli się ludzie, którzy nawet 500 tysięcy do 
800000 m. kapitału ofiaruj~ na nową fabrykę. 
Być może, że ci pragną dobrych zysków za 
swe pienił}dze. W każdym razie jednak mogą 
cygarnikom znacznie pomódz, byle by zawarli 
korzystny dla nich kontrakt. 

Fabryczny inspektor w Annabergu w Kró
lestwie Saskim skarzy się w sprawozdaniu u
rzedowem na to, że robotnicy jego obwodu 
zakładajł} rozmaite towarzystwa i wydawaj~ 
niepotrzebnie wiele pieniędzy na zabawy to
warzyskie. Inspektor twierdzi, -iż zdarzy się 
często, żn robotnik co wieczór siedzi w towa
rzyatwach na posiedzeniach. ZawitJizało się 
tam towarzystwo w tym celu, aby jak najwię
cej tytoniu z fajek wypalić czyli "klub faj
karzy". Ci sobie zamówili nawet chorągiew 
i obcqodzili jej „poświęcenie" nawet. przez 
kilka dni, na co towarzystwo wydało około 
1000 marek. Z tego powodu iąda inspektor 
fabryczny ograniczenia publicznych i towa
rzyskich zabaw. 

Podług naszego zdania w dzisiejszych cza
sach chorągiew czyli sztandar mało któremu 
towarzystwu sie przyda. Towarzystwu „faj
karzy" chorągiew wcale nie jest potrzebna. 
Szkoda pieniędzy na nią i na jej „poświecenie" 
wydane. Lepiejby owi robotnicy byli zrobili, 
gdyby pieniądze byli złożyli w kasie organiza
cyi zawodowej lub zabawili się za nie z ro
dzinami. Niemieckie ga.,,ety rozpisują się o tern 
towarzystwfo a to - przyznać trzeba. szko
dzi spra wiP robotniczf'j. Niektór?.y pracodawcy 
gr,mi robotnjków za1·hęcają do rozmaitych to 
warzystw, bylrby odwrócić uwaf.!:ę robotników 
od te~o <'O dla nich jest najpotrzeb r1i(~j~zem, 
to je~t od 1organizac:yi zawodowej. Do zabawy 
kaidy człowiek ma prawo - a tern więcej_ 
ciężko pra cujący robotnik. Lecz wolny czas 
nalezy przedt>wsz~tkkiem poświęcić swoim 
sprawom. to jest oświach', czJt~niu, o sprawach 
~awodu robntniczego, o orga· iza<'yi. 

Switłtki zjazd chrv.FŚL~iań·dd~h orgRnizar·yj za- KSIĘGARNIA .,,WIARUSA POLSKIEGO" 
wodowycb z całych Niemiec. W pierwsze 
święto oo P'lłudniu odbędziP- się wielkie zebra- w Bochum 
nie robotników. po<>zem ~jazd zostanie otwo- ma na składzie wielki wybór ksij\Żek do nebożeństwa, 
rzony. Dnia 27, 28 i 29 maj Il br. o i będą się ksiqżek powieściowych, śpiewników, ksij\żek treści religij

narady. Dnia 28 b r . !1a "'.'alriym. ~g.ro~a- nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisamJ 
dzeniu poł4~zonych org•1mza<'y) chrzesc1an~k1ch, polskimi itd. Dalej: wielki wybór figur Świotych, kr11cy· 
zda zarzą<l sprawe z swej czynności. fiksów róża:Ocv i innyob newocyonalij 
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.· ~ Głos · górników i hutników. ~ 
• o o I o 8 \, Osobno „Głosu górników i hutni- U „ Wiarus Polski", pismo polityczne 1 ~ 
t k6w" abonown.ó nie można. Kto go A dla Polaków na obczytnie z 3 do-

eze na poczcie „ Wiarusa. Polskiego" Szczęść Bote I . wo i kosztuje 1,60 mr. na kwartał. 
chce otrzymywaó, niech sobie zapi- datkami, wychodzi 3 razy tygodnio- ~ 

l o o 

) !Bezpłatny dodatek do „Wiarusa Polskiego„. ~ 
~ . - 11 
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,....._~~-
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Inspektorzy p.rzemysłowi a robotnicy. ubiegłym Mku znaczne w Bawaryi zrobił po-

0 stosunku inspektorów przemysłowych stępy. Zwjązków pracodawców nie przy było 
do robotników i ich stowarzyszeń rozpisywały w ostatnim ioku. Zastój, który na końcu roku 
się w ostatnich latach sprawozdania inspekto- ubiegłego w przemyśle zaczął się objawiać, 
rów, mianowicie w Bawaryi i Wyrtembergii. wstrzymał wszakże cokolwiek udoakonalenia i 
Rozwój coraz większy organizacyi robotników rozwój zwi~zków robotniczych. 
i połlłczone z tern gruntowniejsze wykształce- Widzimy iż coraz ściślejsze zapoznawa
nie robotników na polu spraw socyalnych a nie się inspektorów z robotnikami korzystnie 
przedewszystkiem robotniczych. sprawiło że ro- tylko działać może. Przy tern mogą inspe
botnicy coraz częściej i pilnieJ bacztł, aby ktorzy lepiej poznać położenie gospodarcze ro
usuwano nieporządki i nadtżycia4 zachodzące botoików oraz ich zapatrywanie 1 stanu wy
po fabrykach. z coraz częstszego udawania . kształcenia. Sprawozdania zaś będą tern cen
sit:2 robo.tników pojedyńczo lub cał)'ch towa- niejsze, im więcej i gruntowniej na tę właśnie 
rzystw do inspektorów przemysłowych wynika, sprawę będt} zwracały uwagę. 
iż zaufanie do tychże coraz to wzra~ta. 

Inspektorzy sarni zapoznawają się z robo
tnikami osobiście i uczą się, iż takie osobiste 
zbliżanie S1C~ wydaje dla sprawy, dla której 
pracują, dnbre owoce. Dm>o robotników listo
wnie zwraca się do inspektorów przt mysło
wych, a liczba ich co rok większa. 

Wykazało się, że skargi i zażalenia robo
tników nif'mal zawsze były usprawiedliwione 
a niedomag~.nia zdołali i inspektorvy zwykle, 
w drodze polu bo w ej usunąć, czasem musieli 
poprosić wszakże władze policyjne. Niektórzy 
inspektorzy starali się w samej fabryce z ro
botmks.mi rozmówić, o ile na te okoliczności 
praca zezwalała, a pracodawcy uwiadomiali 
robotników, skoro inspektorzy przemysłowi się 
zjawili. Czasem te:7. wyznaczali inspektorzy 
kilka godzin na posłuchania dla robotników, 
co do zobo pólnego zrozumienia się wiele przy
czynia, bo tak można najlepiej zrozumieć~ gdzie 
robotnika gniecie. 

Rozwój organizacyj robotniczych, zawisły 
w znacznej części od położenia przemysłu, w 

Kontrakt najmu pracy. 
Praca moł.e byc samoistną lub zależną. 

Samoistną jest praca u tego który p.racuje na 
własny rachunek ; tak n. p. pracuje włościanin, 
który sam własn~ pracą, lub przy pomocy 
swojej rodziny~ uprawia swój grunt swoim ka
pitałem, a potem sam zbiera to ws1ystko, co 
się urodzi. NBjzwyklejsz4 formą pracy zale
żnej jest ' praca najemna. a najemną jest wten
czas, gdy ktoś (przedsiębiorca) zanadto wiel 
kiemi rozporząrlza środkami produkcyi t. j. 
ziemiił lub kapitałem, aby mógł sam przez 
swojlł pracę ich użyć i dlatego użytkowuje je 
przez pracę płatnych robotników. - Dotych
czas mówiliśmy o pracy wogóle, teraz zaś 
w szczególności przypatrzmy się pracy naje
mnej, a mianowicie naprzód kontraktowi tejże 
pracy. 

Kontrakt - jak już powiedmieliśmy wy· 
żej - jest to zobowiązanie się dwóch lub 
więcej osób do dania, zrobienia lub zaniecha-
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hia -eź~go~. Ja~ JU~ z t~go okreśienia widzimy, 
to do pojęcia kontraktu należą, trzy rzeczy, 
mianowicie. 1. osoby, które kontrakt zawiera.ją, 
2. ugoda, przez którą się do czegoś zobowią
zują,, i 3. przedmiot, którego ugoda dotyczy. 

. 1. Osoby, które kontrakt zawierają muszą 
być zdolne do .tego, iiby mogły swoimi rze
czami lub czynnościami roz po rztldzać. Czy 
zaś kto może rozporządzać, czy nie, o tern 
rozstrzyga sama natura, a potem państwe, 
gdyż państwo może ową, władzę, którą, da!a 
natura, ze względu na dobro społeczne ogra -
niczyć, albo użycia jej zakazać. Tak n. p. 
dzieciom, które używan~a rozumu nie mają, 
a przeto o wartości r~eczy sądzić nie mogf\, 
sama natura . nie pozwala. kontraktów zawierać; 
państwo zaś idzie dalej i kontrakty pozwala 
zawierać dopiero pełnoletnim. 

2. Ugoda musi być wzajemną, i to nie· 
tylko zewnętrzną na zewnątrz okazywaną, ale 
i wewnętrzną, dobrowolną. ze świadomością 
tego, o co w kontrakcie chodzi. W każdym 
bowiem kontrakcie człowiek tę rzecz lub to 
prawo, które posiada, przenosi na drugiego, 
co sam dotychczas posisdał To też przymus 
i strach, gdy odejmuje wolność, niweczy waż• 
ność kontraktu. Podobnie także i błąd, jeżeli 
eię odnosi do istoty rzeczy lub rodzs.ju kon
truktu, sprawia, że kontrakt jest nieważny; tak 
n. p„ niewa~ny jest kontrakt, gdy ktoś zamiast 
wina, które zamówił, dostał od kupca ocet, lub 
gdy ktoś chce jakąś rzecz za pewną cenę ku
pić, a drugi Sl}dzi, że on chce j~ za tę cenę 
tylko wynając. 

3. Najważniejszym czynnikiem kontraktu 
jest przedmiot kontraktu1 to jest ta rzecz, o 
którą w kontrakcie chodzi. Rzecz ta musi 
być fizycznie, pewnie i moralnie możliwą. Masi 
być fizycznie możliwą, gdyż do rzeczy abso
lutnie niemożliw~ch lub przewyższających siły 
i możność cdowieka, · nikt zobowiązywać się 
nie może. Musi być prawnie możliwą, gdyż 
państwo - jak powiedzieliśmy - ma władzę, 
wolność zawierania kontraktów ograniczył. 
Wresżcie rzecz musi być moralnie możliwą, 
czyli do~woloną, gdyż inaczej byłby c_złowiek 
równocześnie obowiązany i do spełnienia cze
goś .. n~ mocy kontraktu. i ·do zaniechnia tegoż 
na ;. męcy prawa n~turafoego. ·Dlatego mówi 
Leoµ <2pII, że nikt w . kontrakcie pracy nie 
może się zobowiązywać do pracy ponad siły, 
albo do pracy w niedziele i święta, gdyż ta
kiej ·pracy zabrania prawo Boskie, a nikt nie 
możę _się zobowiąrt<y~ać do przekrdczania prawa 
Boskiego. W kontraktach, ' w których oby-

. dwom stronom chą.dzi ·o osiągnięcie pewrte.j 
. ko.rzy~,ci przez ·zamianę, je~t jeszcze jeden na-

dzwyczajnie wainy czynnik, a mianowicie te:a, 
że musi być pewna równość między tem, co 
się daje, a tem, co się bierze. Tego domaga 
się sprawiedliwość zamienna, która w 
kontraktach, przynoszących korzyść obydwom 
stronom, powinna być zachowaną; „sprawie
dliwość - mówi - św. Tomasz - jest pewną 
równością". Tak n. p. w kontrakcie sprzeda
ży musi być pewna równość między warto·ścią 
rzeczy a jej ceną ; w kontrakcie pracy naje
mnej musi być równość między pracą; którą 
wykonuje robotnik, a płacą, kt6rJł daje przed
siębiorca Jeżeli kontrakt, w którym tej ró
wności niema, był zawarty zupełnie świadomie 
i dobrowolnie, to wtedy sama ugoda jest za
pewnieniem sprawiedliwoś0i, gdyż wtenczas 
słusznie można przypuścić, że to, co brakuje 
do równości zamiany z jednej strony, uzupeł
nia dobra wola z strony drugiej ; wtenczas 
wiec sprawiedliwość nie jest naruszoną, gdyż 
świadomemu nie dziPje się krzywda". Je?:eli 
zaś ktoś nie ma owej dobrej woli, ani zamiaru 
d~ugiej stronie ofiarować daru, i tylko dla tego 
obowiązuje się dać wysoką sumę za rzecz, 
która albo nic, albo mało. warta, ponieważ go 
do tego zmusza przykre położenie 1 w którem 
się znajduje, to wtedy ugoda sama nie jest 
d .1wodem sprawiedliwości kontraktu, a przeto 
taki kontrakt do braku równości zamiany jest 
niesprawiedliwy, nieważny i zobowiązania nie 
wytwarza. Tak n. p. podróżny, zmuszony py
tać się o drogę, nie )est zobowiązany płn c i ć 
wysokiej sumy temu, który się ugodził za taką 
cenę drogę mu wskazać, gdyż między wskaza
niem drogi a wysok!l cent} niema żadnej rów
ności. Podobnie też n. p. tonący nie jest zo
bowiązany dawać ogromnej sumy temu, który 
stał na brzegu i tylko za te cenę się zgodził 
podać mu deskę ratunku, chociaż ta czynność 
na żadne niebezpiecv.ei1stwo go nie narażała". 

Po tern wyjaśnieniu samego pojęcia kon . 
traktu, przypatrzmy się podziałom kontraktów. 

Kontrakty rozmaicie się dzielq, a miano
wicie ze względu na formalny skutek, którym 
jeot zobowiązanie, ze względu na formę, która 
do ważnego· zawarcia kontraktów jest potrze
bmi, i ze względu na przedmiot, którAgo do
.tyczą. 'Ze względu na skutek rozróżniamy 
kontrakty albo raczej zobowfązaniajednostronn~ 
(contractiis unilaterales) i ·dwustronne (con
tra.ctus bilaterales) według tego, czy tylko 
jedna ze stron zawierajtłca kontrakt, zobowią
zanie przyjmuje, czy też obie. Tak n. p. obie
tnica przyjęta lub d.arowizna jest kontraktem 
jednostronnym, ponieważ zobowiązuje tylko 
jednę stronę kontraktującą ; . wszystkie zaś 

· inne ~ontrakty są dwustronne. Ważnym po ... 
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dzia.lem kontraktów, mającym zd pódstawe 
także skutek formalny, jest podział kontraktów 
na darmo ( contractus gratuiti) i odpłatne (con· 
tractus onerosi). Darmywi' kontraktami są te, 
które jednej stronie przynoszą korzyść, wszela
ko tak, iż na drugą stronę żadnego ciężaru 
nie nakładają; takim kontraktem jest n. p. da
rowizna a.lbo pożyczka. Opłatnymi zaś kon
traktami s4 te, które na obie strony kon
traktujqce ualdadają jakjś ciężar ; takim kon· 
traktem jest n. p. kontrakt kupna i sprzedaży 
lub najmu. 'Wszystkie op:łatne kontrakty sq 
oraz dwustronne, ale nie odwrotnie, bo n. p 
pożyczka Jest kontraktem dwustrc nnym, a je
dnuk darmym, ponieważ pożyczka z natury 
swej tylko jednej stronie nakł2da ciężar na 
korzyść drugit-j. Ważniejszymi kontraktami 
dwustronnymi są: kontrakt kupna i sprzedaży 
( emptio, venditio ), kontrakt spółki (societas), 
i kontrakt najmu (loca1io ). Kupno jest to 
kontrakt, w którym jeden (sprzedsj~cy) zobo· 
wilłzuje się za pewną cenę (w pieniędzach) od
stąpić drugiemu (kupu,jfłcrmu) jakąś rzecz za 
własność. W spółce łączy się kilka osób, by 
wspólnemi siłami osięgnąć wspólny cel. W kon
trakcie najmu jeden (locator) oddaje na jakiś 
czas drugiemu ( conductor) za pewnem wyna
grodzeniem używanie swej rzeczy, n. p. uży
wanie domu. Pewnym rodzajem kontraktu 
najmu jest kontrakt najmu pracy (locatio1 con
ductio operae ), zwany także kontraktem płacy, 
w _którym ktoś za pe w nem wynagrodzeniem 
zobowiązuje się pra'~c wać na korzyść drugiego 
i najczęści~j pod jego kit:runkiem. Jest to 
kontrakt miGdzy przedsiębiorcą a robotnikiem, 
przedsiębiorca daje wynagrodzenie (płacę), a 
żąda pracy, robotnik zaś daje pracę, a rz4da 
płacy. · To trż kontrakt ten wyraża formuła 
prawa rzymskiego : daję, abyś uczynił, czynię, 
abyś dał. Bezpośrednim przedmiotem ( objec
tum directum) tego kontraktu jest praca ludzka, 
uważana jako tmd, ale ponieważ praca, która 
jest czynnością ludzką, nie da się oddzielić od 
osoby, do której uależy, jak czynność pary nie 
da się oddzielić od moturu, który ją wytwarza, 
przeto pośrednim przedmiotem ( objectum indi
rectum) najmu pracy jest człowiek. Skoro , zaś 
w kontrakcie tym wchodzi człowiek w stosu- · 
nek do człowieka, przeto powst:ljq tu wza„ 
jemne obowiązki i prawa, które miedzy oby
dwiema osobami kontraktującemi stwarzają pe· 
w i en moralny węzeł. W skutek tego .kontrakt 
płacy różni 8ię nietylko od spółki, kupna i 
spreedaży, ale i od innych kontraktów najmu, 
gdy1; bezpośredni 'przedmiot jego, t. j praca 
ludzka, nie j est towa1·em, któryby z · r,k do 
rąk przechod:iił. W innych bowiem kontrak
tach przedmiotem nD-jmu są istoty martwe, lub 

przynajmniej 'bezrozumne, 'które mogą byc 
własnością człowieka, a których przeto czło
wiek dowolnie może używać . W kontrakcie 
zaś płacy przedmiotem pośrednim jest czło
wiek, istota, która ma pewne obowiązki i pra · 
wa, i która dlatego własnością drugiego czło 
wieka być nie może, tak iż drugi człowiek nie 
może nabyć jego i jego siły w ten sposób, aby 
mógł dowolnie niemi rozporządzać. W innych 
kontraktach najmu, najemca ( conductor) nie ma 
obowiązków względem tych rzeczy, które wy
najmuje. Tu więc sam kontrakt nakłada obo
wiązek uszanować i uwzględnić osobę i jej 
pr<twa, i to uwzględnić nietylko wtenc.zas, gdy 
się używa jej pracy, ale i wtenczas, gdy się 
tę pracę wynagradza. Choć więc moral ści 
kontrskt płacy nazywają kontraktem m~jmu i 
uważają go za pewien rodzaj najmu wogóle, 
to jednak zaznaczają, że tego kontraktu nie 
można stawić na równi z innymi kontraktami 
najmu. 

:Rozxnai tości. 
Cz w artek albo piątek~ dniem wy

płaty. Prezes rejencyjny w Dyseldorfie pro
sił izbę handlową, aby użyła swego wpływu 
na to, iżby zamiast w sobotę, zarobek wypła
cono w czwartki lub piątki, co by się do 
uzdrowienia gospodarskiego położenia robntni · 
ków przyczyniło. W niektórych fabrykach tak 
się już dzieje, a kierownicy przyznawają, że 
skuttd nieraz namacalne, bo pieniądze nie idą 
- jak dawniej nieraz bywało - wprost do 
szynku, lecz do domu. 

.Zniżenie renty. Górnikowi M. Jasiń -
skiemu w Gelsenkirchen przyznano 50 proc. 
renty knapsz1.dtowej. Rentę te zniżyła póżnit>j 
knapszaft w porozumieniu z sądem polubowym 
na 331/s pre. J. założył przeciw temu rek.ur.~ , 
wywodząc, iż już kilkakrotnie próbował zoovm 
pracować. lecz stan zdrowia jego s i ę nie pq
lepszył, jak to w~kazuje świadectwo lekarza 
specyalisty. 

Najwyższy urząd zabezpieczenia · ·rekur11 
oddalił z nastepując)1ch powodów: J. pnr.yzna
no w maju 1899 roku po szczęśliwem prz·ej
ściu zapalenia błony brzuszi::ej 50 procentową 
rentę dla tego, że przypm~zczano, iż zapalenie 
było tuberkuliczne i górna cześć prawych płuc, 
która stwardniała, nie zmieni się, co_ by pr.ze · 
szkadzało w oddychaniu a tern samem · szko
dziło i zdrowiu. Zbadanie w maju 1900 ok!1 ~ 
zało wsz l1 kże, iż płuca są zdrowe, tak · że upa"".' 
dła przyczyna do pozostawiania 50 proc. ren...: 
ty. Według lekarza dr. Robbersa moż:e J. 



W1ahod!i na wtorek, c.irwa.rtek i sobotę I dodatkiem 
religljnym p. t.: ,.,Na.ulte Katolicka.", z dwutygodal
łdc;.."Yl spółecmym p. t.: nGłos górników i hutników", 
t)ft\! płeemkiem lltCTackiem p. t. ! nZwierciadło". Przed
-płati\\ kwartaln:l ns. poe21cie 1 u listowych wynosi 1 mr. 
JO fen., a Il othossa!liem do domu 1 mr. 74 fen. „Wia
rus :Polaki'' 1apłsany jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 1sa, n& stronie 408. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 

• 
Za inseraty pła.ei się za miejsce rzf\dka drobnego druku 
15 fen., a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 

. 40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli ra.bat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
ski nic eię nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy opłacić i podał< w nich dokładny 
adres piszf\cego. Rękopisów eię cie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upowatnienia nie wykazuje się. 

Bool\\UD, nied.zie.la 26 iuaja 1901. Rok 11. 
__ Red~kcyu., Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy M~ltheserstrasse 17a na dole. - Adres: Wiaru-s Polski, Bochum. --

~ Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
~ 
8'wić. czytać i pisać po polsku! Nie 

I l•ł Polakiem~ kto potomstwu swemu 
1aiemezyć się pozwoJi r 

l\Ta czer~iec 
,;apisać można już teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumerata wynosi 

ty1ko 50 fenygów 
a z odnoszeniem do domu 8 fon. więcej. 

Rodaków prosimy, aby swych znajomych 
zachęcali do zapisania sobie na czerwiec "Wia
rusa Polskiego•' z trzema hezpłatnymi doda
tkami. 

W niosek o zapewnienie wolności 
religijnej 

przyjęty przez komisyą parlamentu w drugiem 
czytaniu ma następujące brzmienie: 

§ 1. Każdemu członkowi Rżeszy przysłn· 
guje w obrębie Rzeszy zupełna wolność wy
znania religijnego, łączenia się w towarzystwa 
r~ligijne, jako też .wspólnego wykonywania prze· 
p1sów religijnych w do:nu i publicznie. 

Spełnieniu obowiązków obywatelskich i 
państwowo-obywatelskich nie powinna wolność 
religii przeszkadzać. 

§ 2. Przy decydowaniu o religijnem wy· 
1 ~nani u, w jak1 m się ma wychowywać dziecko, 

Jest rozstrzygającym układ między rodzicami, 
t który można zawrzeć każdego czasu, przed lub 

P.o zawarciu małżeństwa. Do tej umowy należy 
się stosować także po śmierci jednego lub o boj· 
ga rodziców. 

· § 2a. vV braku umowy między rodzicami 
s~ dla oznaczenia wyznania religijnego, o ile 
nie p~zepisano inaczej poniżej, miarodawczemi 
pr~ep1sy kodeksu cywilnego o opiece nad osobą 
dziecka. 
. Je~eli ojcu albo matce przysługuje prawo 
1 obow1ązek starania się o osobę dziecka, obok 
przydanego dziecku opiekuna lub wychowa.
wcy„, to w razie różnicy zdania co... do o.zna· 
czenia wyznania religijnego, w jakiem się ma 
":Ych?wywać dziecko, ma pierwszeństwo zda· 
nie OJCa lub matki. 

. ~eligijnego wyznania dziecka nie może 
zn::nenić ani opiekun ani wychowawca. 
, § 2b. Przeciw woli osób uprawnionych do 
~~chowania dziecka nie wolno przymuszać 
ziecka do brania udziału w nauce religii lub 

llabożeństwie innego towarzystwa religijnego, 

aniżeli to odpowiada wyrażonym w § 2 i 2a 
przepisom. 

§ 2c. Po ukończonym czternastym roku 
życia przysługuje dziecku decyzya w sprawie 
własnego wyznania rer gijnego. 

§ 3. Wystąpienie z zjednoczenia religijne· 
go następuje przez wyraźne oświadczenie wy· 
stępującego w obec społecznosci wyznaniowej. 

Deklaracyą należy wręczyć sądowi okręgo· 
wemu w miejscu zamieszkania; sąd okręgowy 
winien zawiadomić o tern kompetentną władzę 
społeczności religijnej. Deklaracya może nastą
pić piśmiennie w formie uwierzytelnionej. 

O odbiorze deklaracyi należy udzielić po· 
i świadczenia. Procedura odbywa się bez kosztów 

i stępla. . 
§ 4. Oddanie deklaracyi wystąpienia spra· 

wia, że występujący przestają być zobowiąza
ni do spełnienia czynności, które polegają na 
przynależności do społeczności religijnej. 

Zobowiązań, które na mocy osobnego ty
tułu prawnego ciążą na pewnych gruntach, lub 
które należy spełniać ze wszystkich gruntów 
pewnej klasy w obwodzie bez różnicy .własno· 
ści, nie narusza deklaracya wystąpienia. 

§ 4a. Nie można poci~gnąć do opłat na · 
rzecz wyznaniowej ~połeczności nikogo, nie na· 
leżącego do tejże, jeżeli nie zachodzi wspólna 
u~-::„..,.;„1,...,.,,c;h 1„h. n<:iohno 111nown.. n-ro-. na 

Skutki germanizacyi. 
W Wrześni, pisze "Dziennik Pozn.", wy· 

darzyły się z powodu niemieckiej nauki religii 
w szkole katolickiej, niemiłe objawy, które tu 
u nas już przesadnie przedstawiają jako zabu
rzenie pokoju publicznego. Na zapytanie nasze 
telegraficzne otrzymaliśmy następującą infor„ 
macyą: 

Dzieciom zadano nauczyć się religii po 
niemiecku. Dzieci się nie nauczyły. W obec· 
ności inspektora szkolnego nauczyciel bił dzie· 
ciom za karę łapy i to tak dotkliwie, że lekarz 
stwierdził mocne obrażenie. Dzieci uciekły do 
domu, a matki rozżalone przybyły przed szkołę, 
żeby nauczycielowi książki niezrozumiałe rzucić 
pod nogi. Z wzrastaj.ąc~go zbiegowiska kto~ 
rzucił podobno kam1emem w stronę drzwi 
szkolnych. Zat darmerya rozpłoszyła tłum, który 
dalszych wybryków nie popełniał; nauczyciela je 
dnego żandarmi zaprowadzili pod swoją osłoną do 
domu i zapisali 1ilka osób za hałas publiczny. 

O wezwaniu wojska i tp., o czem tu już 
O'łoszą, nic we Wrześni nie wiedzą. 
0 

Ubolewamy oczywiście nad tern zajściem, 
ale w każdym razie nie sam temperament roz· 
żalonych matek winien, lecz głównie łapy i to, 
co je spowodowało. 

wami swemi ludności, lecz wzywali do spo
koju i powagi. Uznał to nawet "Tageblatt", 
że tak samo było w W ągrówcu, gdzie się wiec 
odznaczał największym spokojem. 

Skoro więc gazety niemieckie wołają, że 
rząd powinien zakazać odbywania wieców, my 
twierdzimy, że rząd powinien takie wiece całą 
siłą popierać, bo to jedyny spOi~ób na uspoko..
jenie ludności, rozdraźnionej do najwyższego 
stopnia nie mowami wiecowemi, ale prześlado· 
waniem w szkole i na każdym kroku. 

N aturafoie, że gazety niemieckie przesa· 
dzają rozmiary i doniosłość zdarzenia. Smie· 
sznym po prostu jest argument, że nauczyciele 
oknem musieli umykać. Jeżeli tak było, to nie 
był to objaw groźności położenia, lecz chyba 
zbyte<;znej nerwowości odnośnych osobników. 

Paradną też jest ta g.n,zeta, która wezwa„ 
wszy rząd do zakazania wieców, ·umywa po· 
tern ręce i powiada, że tymczasem nie chce 
wyciągać z tej . sprawy daleko sięgających 
wniosków. Jest to obłuda niesłychana. 

N ajlf pszym dowodem, że i tam, gdzie się 
wiece nie odbywały, oburzenie wzrasta, jest 
list, jaki dziś odebraliśmy z Miłosławia, tej 
treści: 

"U nas oburzenie ogromne z powodu ka
towań dzieci polskich przy nauce religii w ję„ 
op~~zc;~}tsźt~Ię z np~sf~iafe~T-;ącziiami,-l ... za.: 
nosząc się od płaczu z bólu, po odebranych 
razach. Obawiamy się by nie przyszło do za· 
burzeń podobnych, j~k w ostatnich dniach we 
Wrześni. Rozsądniejsi obywatele nakłaniają do 
zachowania spokoju. 

"Boże! co to za czasy! - Mimowoli przy~ 
pominaj ą się nam prześladowania pierwszych 
chrześcian". 

Ziezziie polskie. 
• Z Prus Zaeh., Warmii i lll Zlll'. 

Pelplin. Ks. wikary Czaplewski został 
przesiedlony z Chełmży do Rumiana; ks. wi· 
kary Łowicki z Gdańska jako pierwszy wikary 
do Chełmży. Ks. wikary Spitza w Rumianie 
otrzymał urlop. 

. ()hełmno. Ostatniemi nocami panował 
tu mróz bardzo szkodliwy dla zasiewów. Mia
nowicie ucierpiał jęczmień i owies. Także kwiat 
drzew owocowych ucierpiał wiele. 

Wąbrzeźno. W bieżącym tygodniu spa· 
liła się gorzelnia w Zaskoczu, własność posie· 
dziciela dóbr rycerskich Richtera. Sklep z be· 
czkami spirytmm ocalał. 

Swieeie. ·Handlarzowi drzewa p. Rosiń· 
skiemu spalił się w pobliżu stacyi Lniano, linii 
Tuchola· Laskowice, za 4500 m. łoziny (ciętych 
witek.) 

• Z Wiei. Ks„ Poznaiu~kie:oo 

Podobno nauczyciele mieli instrukcyą po· 
wtórzyć kilkakrotnie łapy, gdyby dzieci się nie 
nauczyły religii po niemiecku. 

Tutejsze gazety niemieckie biją kapitał Przyczynek do szykan pocztowych. Pe· 
z pożałowania godnych, ale ba1·dzo naturalnie wien proboszcz wysłał kartę korespondencyjną 
tłomaczących się zajść w Wrześni. Twierdzą pod adresem: „Wny J. Stark Poznań - Po· 
one że nikt inny, tylko ostatni wiec wrze· sen. Ul. Wilhelm. - Wilhelmstr. 21 ", w któ· 
sińs'ki tak rozburzył ludność miasteczka, że rej prosił p. Starka o przysłanie mu cennika i 
kobiety czynnie wystąpiły do dzieła. rysunku do lampy wiecznej w celu wyboru. 

Jest to bezczelny wymysł. Kobiet na Ponieważ proboszcz ten długo na swą kattę 
wiecu wrzesińskim było bardzo mało, wszyst- odpowiedzi nie otrzymał, zamówił sobie tę lam· 
kiego coś 2-3. Niepodobno ~ięc, ~eby to był pę za granicą, myśląc, że p. Stark takich lamp 
skutek wieca, skoro „200 kobiet", Jak donoszą nie ma na składzie •. Po ośmiu dniach wraca ta 
gazety niemieckie przypuścHo szturm do karta kore~pondencyJna napowrót do proboszcza 
szkoły. ' . . . I z. uwagą poc~ty pozn_ańskiej: „Der Adre~a~ ist 

Dalej jest prawdą mez~1tą, ze ws~yscy mcbt zn erm1tteln W1lhelm~t~. 21 ", chomaz p. 
mówcy wiecowi nie tylko me podburzali mo- Stark ma skład na tern mieJSCU od 18 lat, i 



dawniej lhtonosze zawsze go znaleźli. P. Star· 
kowi kartę tę przesłano, aby szukał odszkodo~ 
wania na poczcie, gdyż przez tQ szykanę utra
cił zysk od 200 marek, za które lampa zamó
wioną została. 

Gniewko1'ł'O. Straszliwe spustoszenie 
spowodowała w okolicy naszej ostatnia zima, 
następnie susza i obecne złmna Pozaorywane 
wymarzłe oziminy, obsiano jarką, owsem lub 
zasadzono perkami, ale i ooe przez mroźne 
wiatry ze wschodu i północy bardzo ucierpiały. 
Pomniejsi gospodarze używają słomy z dachów 
na podś ~iółkę. W oda w miałkich studniach wy
sycha. Ceny artykułów spożywczych idą coraz 
wyżej w górę. 

Szykany pocztowe. W Miejskiej Gór
ce jeat jeden tylko ksił\dz, a księdzem tym jest 
ks. proboszcz Chrystowicz, osobiście znany 
przełożonemu poczty i wszyatkim listonoszom, 
mimo to wssłano do biura tłomaczeń list z na
stępnym adresem: "W. Ksiądz Chrustowicz w 
miejscu." Na co te utrudnienia! My i tak nie 
przestaniemy adresować po polsku. . 

Hakatyzm pocztowy. "Dzien. Pozn." 
pisze: Dopra vvdy niesłychane rzeczy się dzieją. 
Pan Walter z Dziećmiarek miał odebrać z Po
znania list, adresowany jak następuje: "Sr. 
Hochwohlgeb:>ren Herrn Hauptmann a. D. Wal
ter - Dziećmiarki p. Sławno". 

Zdawałoby się, że listowi temu pod wzgię • 
dem hakatystycznem nic zarzucić nie można. 
Odsełający pogodził się snać z losem i zaa
dresował po niemiecku. 

Jakiejże za to doznał wdzięczności·~ List 
zamiast wprost do D.ziećmiarek i Sławna po· 
szedł do Warszawy, gdzie na kopercie zrobio
no w grzecznym jęz;, ku francuskim dopisek: 
"Allemagne, Prusse" i dopiero za takim pa· 
szportem rosyjskim wrócił list do Prus i trze· 
ciego dnia dostał się szczęśliwie do pana W al· 
tera. 

Jest to najlepsza nauka, że zbytnia ocho
czość do uległości - tam gdzie można pilno. 
wać swego prawa - też do niczego nie do· 
prowadzi. Prześladują tak czy owak; więc przy
najmniej stać przy swojem prawie. 

Sądzimy, że p. Walter tej sprawy nie po· 
puści i bądź co bądź sprowadzi śledztwo a spo· 
wodu_je _~~!.~ie ~8:ki~go sportu hakatystycznego. 

J J---„ - 0_„ ___ .._, u..-11o1'-'J"-'.&. #UV 

brali się onegdaj w hot-"łu Saskim na zebranie 
celem uzyskania od pracodawców lepszego wy~ 
:eagrodzenia. Zawiedli się jednak w swych na· 
dziejach? bo tylko kilku pracodawców stanęło. 
Pomocnicy postanowili raz jeszcze zwołać 
wspólne zebranie, a jeżeli pracodawcl' nie przy· 
będą, sprawa przedłożoną będzie sądowi pro-

Je rz y J as z cz u r Ba żeń s ki. 
POWIEŚĆ Z XV WIEKU. 

(Cifłg dalszy). 

. Of~a wśród tych wycieczek, przyzwy
czaiła się do K:rzesza, którego uważała jako 
zbawcę brata, a nawet jakoby brata. 

. Jerzy, mimo zajęć, często pytał ojca, 
kiedy wyruszą w podróż, a Krzesz chociaż 
przy:Vykł do domu wojewody, radb~ był też 
rodziców zobaczyć, wiele im opowiedzieć 

. I ' z w~e ?ma rzecza.1~i się pochwalić, o niejedne 
ł~sk1. ic~ popros1c i .zezwolenie ich uzyskać; 
siedział Jednak, czekaJąc rozkazu do drogi. 
. Ale wojewod.a,. który . z rozkoszą patrzył 

się na tę młodz1ez pracuJącą z nim razem 
k~óry wiedział, .dlaczego syn wyrywa się d~ 
Biel~ka, a domyslał się sentymentu Krzesza do 

. sweJ córki, odpowiadał jednakże: 
. . - Pilniejsze nam sprawy publiczne, ani· 
zeh własne. 

Trze ba więc było czekać. 
A tak wśród oczekiwania rok już do

biegał. 

. Aż na~szedł i posłaniec królewski, wzy· 
WaJący WOJewodę przed monarchy oblicze. 

Rzekł tedy: 
- Trzeba nam wszystkim do Krakowa -

po drodze do Bielska wstąpimy; jutro więc 
w drogę. 

• . Obu młodzieńcom lica pokraśniały rado. 
sc1ą :-1 Krzesz jednak _ przy odjeździe po· 
smutma .„ 

Na pożegnanie zaś, całując rękę Ofki, za
pytał: 

- Czy ja was ujrzę kiedy, wojewo· 
dziau ko? 

• 
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cederowemu. Najprawdopodobniej w koń
cu maja wybuchnie strejk fryzyersko·golarakich 
pomocników. 

c Ze Slązka ezyłi Starej Polski. 
Biała (w Prudnickiem). Podcżas burzy 

jaka szalała w Grabinie w ubiegły piątek, U· 

derzył piorun w kuźnią kołodzieja Peli, prze· 
niósł się do pieca w mieszkaniu i zabił Pelę, 
który gasił w piecu ogień. Nieboszczyk pozo· 
stawia żonę i ośmioro dzieci. 

W Opolu, w starym zamku znajduje się 
kościółek, który dla nas by był bardzo potrze
bny. Pan m~jor Szmula w sejmie sprawę tę 
kilka krotnie poruszał, lecz do tego czasu nie 
słychać, żebyśmy katolicy dostać mieli kościół 
z powrotem. Teraz mają myszy i szc?rury tam 
mieszkan e, gdzie dawniej była odprawiana 
najczystsza ofiara dla Pana Boga, ponieważ 
świ~tynię Pańską zamieniono na śpichrz do 
zboża. W naszym farnym kościele nie ma 
miejsca dla. wszystkich wiernych, na nowy ko
ściół brak pieniędzy, więc pytam (zauważa 
słusznie nasz korespondent), czy lepiej kilka 
marek dzierżawy otrzymać, czy też zwrócić 
takie miejsce katolikom, aby Pana Boga chwa· 
lić mogli. 

Rożdzień. Katolickie Kasyno obcho· 
dziło w niedzielę, 19 maja r. b., 25 rocznicę 
swego istnienia czyli srebrny jubileusz. Za· 
prosiło na. tę uroczystość sąsiednie towarzy· 
stwa, :z których 11 wysłało swych zastępców 
z 7 sztandarami. Przed południem odbyło się 
nabożeństwo fna intencyą towarzystwa, a po 
południu nieszpory, po których towarzystwa 
udały siQ w pochodzie do ogrodu p. Freunda. 
Tam przy dźwiękach muzyki zabawili się ucze· 
atnicy z rodzinami aż do wieczora. Młodzi i 
starzy bawili się w rozmaite gry, były też 
przemowy na cześć towarzystwa, poszczególne 
towarzystwa śpiewały, a mianowicie rodacy 
z Bogucic ładne pieśni wygłosili. Na uroczy· 
stość nadesłał założyciel towarzystwa ks. prob. 
Dembończyk z Dolnych Marklowic do p. Mar
cola list następującej treści : 

"Dziękuję za zaproszenie na obchód sre
brnej uroczystości. Załuję, że udziału brać nie 
mogę. Urząd mój nie pozwala mi odjechać w 
niedzie~ W_~duchu będę obecny, bo .l~!m 
uyum1 prze:u z.u J.i:liliw.L, Lci KHll Jeśtem i dzis Je• 
szcze. Chociaż srebro okrywa moje skronie 
serce moje bije jeszcze dla tych samych idea: 
łów, które wyraź ne są na sztandarze Wasze. 
go towarzystwa. (Prawo, Prawda, Wolność 
- tak brzmi napis na sztandarze). Już 25 
lat, częściowo . bardzo burzliwych, towarzystwo 
przetrwało, - to dowód, iż na mocnym zbu-

- Od was to zależeć będzie! - odrzekła 
dziewoja nieśmiało. 

. -:- T~ dajcież mi jaką pamiątkę, bym 
wiedział, ze z dobrą otuchą mogę odjechać. 

. 8fk~ pokraśniała,. ułamała jednak galązkę 
kw1tnąceJ podówczas Jabłoni i rzekła: 

- Gdy owocem drzewina się okryje 
wtedy chyba wrócicie do nas„. ' 

- Wróc~ ! wrócę! - chybaby mi życie 
zabrano! 

. I ws~ocz~1ł na. konia, a po t:?j odpowiedzi 
WOJewodziank1, znaJąc przytem łaskę wojewody, 
z lepszą otuchą odjechał. 

~ jako na świecie jaśniało wiosenne słonko, 
ta~ .i w. ~uszy ~rzesza i Jerzego zajaśniała 
naJpiękmeJsza w10sna, raźno więc obaj posu· 
wali się z pocetem wojewody. 

Poczet zaś był wcale nie szpetny a choć 
tylko z dwu~zi~stu z.łoż.ony koni, wyglądał na 
~wór prawdziw~e panski, nie tyle z bogactwa 
ile. ~ P,ostawy Jadących. Najwięcej zaś świet' 
nosc1 aodawała chorągiew wielkiego mistr 
ze .złotym wielkim ~rzyżem i czarnym orł:~ 
posrodku, którą WOJ ew oda wiózł dla zło· · 
królowi. zema 

.c~o:ą.giew tę umyślnie kazał rozwijać, 
przeJe~dżaJąc .Pr~ez większe miasta, ażeby dać 
poznac ludowi. ze owo zwycięstwo 0 kt' . . . . ł , orem 
w1esci się .rozesz y, .nie było wieścią kłamliwą. 
. . 'Y Bielsk':1 zas, po odjeździe starost 
zycie Jeszcze ciszej się wlokło _ J. edynie p' !? 
L b h · · ł iesn u oc ny o~yw~a a ~odzienną pracę zaścian ta. 

. Powrócił wreszcie starosta ale jakiś zgnP.„ 
b1ony. ' " 

- Praw?a o po?daniu się Malborga, ale 
o Krzeszu am słychac ! A i pan Pa-eł N' . d . . k vv z ie-
gocma ~ zies ut nął, ani go oko; mówią że 
do króla wezwany... ' 

dowane fundamencie. Wołając : „ Niech żyj . 
niech rośnie, niech kwiinie katolickie Kasyno!~~ 
życzę wszystkim uczestnikom pomyślnego prze. 0 
biegu i czystej wesołości. Ks. Dembońćzyk, 

, Towarzystwo i wazyscy uczdstnicy si~ i 
z tego listu nie mało ucieszyli. Miejscowi du. 1 
chowni na obchodzie nie byli. ~ -· ~~~~~~~~~~~~~~a 

Władomośeł ze świata. 
Berlin. Od 1 kwietnia do 15 maj a pen ź~ 

syonowano, jak obliczyła "Volks-Ztg.", w ar 
6 

mii niemieckiej 5 jenerałów piechoty, kawale~ 
ryi itd., 10 jenerał-poruczników, 14 jenerał-ma~ 
jorów, 8 pułkowników, 9 podpułkowników, 2 
majorów, 26 kapitanów, 7 poruczników, 5 pod 
poruczników. Ogółem 109 oficerów, kt6rz f 
corocznie pochłoną 570,000 marek, z czeg ~ 
300 OOO przypadnie na 29 jenerałów. Ni 

0 
dziw,_ że podatki coraz większe. c 

O rozwląza.niu sejmu proskieg~ 
?ora~ głoś~iej w P.ra~ie: ~ie jest po~obno t~y 
Jemmcą, ze rozwiązama zyczy sobie cesaT\'z 
natomiast hrabia Biilow jest temu przeci wnrt6r 
obawia się bowiem wzmocnienia szeregów ;~n 
pozycyjnych. Prasa konserwatywna i woln~ 
konserwatywna. zdradza też strach przed ro~isi 
wiązaniem sejmu, jak to wynika z artykułó~m 
"Deutsche Ta.gesztg.", „Kreuz-Ztg.", "Post"~tc 
innych. Wolnomyślne zaś pi:ima ze spokoje dl 
patrzą w przyszłość, a Eugeniusz Richter z a 
pewnia, że stronnictwo j13go raczej się wzm 
cni, ani wli osłabi. Nowe wybory nastąpiłyb e 
w końcu września lub na początku paździe ug 
nika. pł 

Jletz. Podczas pobytu cesarza w Me b. 
zarządzono środki bezpieczeństwa na wie!~ eh 
rozmiary. Według "Rhein. Westf. Ztg, 9 
wszyscy zbyteczni policyanci i żandarmi z c toł 
łej Lotaryngii zostali odkomenderowani 5 
Metzu. Publiczność musiała się trzymać w ok 
daleniu 40 do 50 metrów. Wązkie ulice b mii 
zupełnie dla publiczności zamknięte, a w n' 
których mie.i5cach nakazano nawet pozamyk yli 
okna wystawne i drzwi składowe. Za mia~te łu 
uwijały się bezustannie oddziały dragonó sił 
Przed powozem, za powozem i obok powo Or 
cesarsldego kłusowali dragoni„ wywołując sta 
myślnie ~łęhu }ią~zu. tak że cesarza nie. moż lłĆ 
było rozpoznać. 1 -i 

1 

Sprawa cltińska. Cesarz cbinski 1 stó3ował podobno do Li·Hung-Ciang i ' ze 
Czinga edykt, domagając się spiesznego 2 omo 
warcia pokoju, by dwór móo-ł powrócić · ~łc~ 
Pekinu. 0 o u 

W • • 1 k ,. res OJna ang1e s o-transwalska. 11 i 
burskim teatrze a 

~~~~~~~~~~~~~~~~~nne 

Może i Krzesz z nimi pojechał, bo e do 
się śnił kiedyś dwór królewski - rzekła z a ro 
wnem prz~ś.wiadczeniem Lubochna. ,tego 

Staroscma wzruszyła ramionami a a te 
troski o syna przybyła jej jeszcz~ tres 
o córkę, którą znów zaczęła podejrzywać, 
się w jej umyśle coś popsuło. 

. Ojciel jednak widząc tę nadzwyczaj 
wiartę w ~owrót dK~złesza i osobliwą ot~cMekan 
częs o z mą gawę z1 , a nawet po każdeJ ~\V • 

wędzie sam r:ioczynał wierzyć, że Krzestete 
mogły spotkać rozmaite a szczególne pr~0 zie 
gody, wróci on jednak niebawem. Pociesitantyc 

· · 6 · F rz więc zonę, m w1ąc: ł 

- C~łopiec on od tego, żeby w obo J ~c 
a przygodach, młodość przepędził; da B 0 

e 
wszystko przetrwa szczęśliwie i do domu n~bk I 
wróci! · .a ee 

Czekano więc. bo i cóż było robić. \viezio 
I znowu dzień za dniem upływał. . 
Aż jednego dnia późnym wieczorem r ieszc 

częto kołatać ~o. bramy. . ~ki 
Wszyscy JUZ od dawna snem legli, Je .z 

tylk? . Lu~ochna, .otworzywszy zaporę oł ~;eg 
SWOJeJ dziewczęceJ komnaty, wsłuchiwała .. e 
w oddalone jakieś głosy, które może wię ieJsc 

przecNzuła, .niż usłysz~ła. ~ k . . d b · trze~ 
a pierwsze więc s1iu męcie o r 

pobiegła do ojca. ~ki h 
Kołaczą do bramy, jako swoi - pe~ G c1 .. ' Krzesz! !li uc 

. . Zerwał się starosta, dążyła za nizn ~ien 
ro~c~na, rozbudzona czeladź, lecz Lubo „z kl 
naJpierwsza stała już na podsieniu. , a 

. W podwór~ec zamkowy tymczasem 'WJ a rn 
dzał poczet WOJewody gdańskiego. łliebne 

(Cllłg dalszy Dastfłpi) • 



L " j~hadomość o rozpaczy Kitchener~ nie jest 
,j4~zcze spr.awd.zoną, ale ze względu na 
li6·~ólne położenie wojsk angiehiich w .Afryce 
rk.• mo·żna jej ze wszystkiem lekceważyć. 
sięf ~łby to już trzeci naczelny wódz angiehki, 
lu: ry z " u~arzmiania burów . kwituje. Zesz~dł 
~idOwm Buller przypłaci wszy „zdobycte" 

~dysmith utratą sławy swej wojennej, której 
b dorobił przedte~ gdzie~ndziej --: w rok 

~. ~żniej uprzykrzyły SH2 walki Z burami „zwy· 
en, skiemu" Robertsowi - teraz niechęć ogarnia 
arfwet Kitchenera, który sumienie swe obciążył 
Lle~· żogą setek farm burskich i morzem łez ko
na t i dzieci, rzuconych z jego winy na pastwę 
2 . erażającej nędzy. Tl'answal i Orania za
odfenione są w pustynie; trzech wodzów, którzy 
rzfli chlubą Anglii, zaprzepaściło tam swe 
eg~bre imię i cześć, pogrążyli niewinny lud 
Ni~ otchłań nieszczęść, a mimo to nie stanęli 

celu. Zdeptany haniebnie kraj wciąż czuje 
~g~ wolnym i z niezłomną energią walczy dalej, 
tiiy wypędzić najeźdriców za morze, zk~d byli 

ar zyszli, albo zgotować im .gr?b w ~ej ziem~, 
rnrtorą kosztem tylu ofiar USlłuJą okuc W kaJ« 
r i;any. 
In~ 5łowem sprawa Anglików w Afryce jest 
ro}isiaj, z małemi odmiana mi, nieomal w tych 
łó,mych warunkach, co· za Robertsa i Bullera. 
~"ptchener rozlał swe hordy po obu republikach 
Je{ławi je, ale cóż z tego, kiedy ich nie za· 
z awił i zadławić nie może 1 

,m Zwątpienie Kitchenera jest prawdopodo
:yb em wobec następujących szczegółów: "\Ve· 
~ie ug statystyki angielskiego ministerstwa wojny 
Hpłynęło do Afryki. południowej do 1 maja 

{e, b. 249,416 ludzi. Lista poległych i .7.marłych 
ilkl. chorób wykazuje do końca kwietnia r. b. 
;tgl,978 ludzi, rany odniosło 17 ,209 oficerów 
c żołnierzy. Do Anglii odesłano z powrotem 
o ,582 oficerów i żołnierzy, w tern 4.7 ,509 ka 

Otk i niezdatnych do służby. Zatem z całej 
bs mii, wynoszącej ogółem 24D;416 ludzi, ubyło 
ni wszystkiem w ciągu wojny 108,769 głów, 

yk,yli nieomal połowa. lnnemi słowy w Afryce 
atet>łudniowej jest w tej chwili tylko 140,64 7, 
ió~ siły te są .rozrzucone nie tylko w Transwalu 
'łO~Oranii, lecz także w Przylądku, gdzie po 

fstanie, · ku utrapieniu Anglików, zamiast ga· 
ozl, ąćj· przech·;-.._ie wzrasta. - 4. - -

Zważywszy zaś, że torów kvlejowych na 
~, zległych ziemiach burskich pilnuje, jak wia· 

omo, około 7 5,000 ludzi; zważywszy dalej, 
2
, e co tydzień odpływa . do Anglii w przecięciu 
~fół bataliona zużytJch żołnierzy; zważywszy 
lreszcie, że w ustawicznych utarczkach od 
·µiały angielskie wciąż topnieją, oraz, że prze· 

}C~zedzają je swoją dro 5ą także zima, trudy w o 
~nne i choroby, - · łatwo można sobie obliczyć, 
) ;e do właściwej walki z burami Kitschener ma 
qta rozkazy najwyżej 50 tysięcy ludzi, a wobec 

1~go nowina o zamiarze jego ustąpienia nabie· 
~a tern większego prawdopodobieńst a. 

ob 

. Z różnych atroll.~ 
:aJ 
ie~~ Bochum. Jak wiadomo, pielgrzymka z 
, u· ekanatu Bochum i \Vattenschr.id do Nevi"'es 
I~ . o 
;est.· p~erwsze święto Zielonych Swią1 ek nie po · 
Jr~edz1e, bo zarzl\d kolei nie chciał przyznać zni
~sitonych ~en. Pielgrzymi mieli pła cić pełne ceny 

ta trzecią klasę, ale zarząd kolei chciał dać 
)Otyłącznie wozy towarowe zaopatr .rnne w ławki. 
B obec tego pielgrzymkę odtożono na później. 
n Witten. Rodak Antoni Pawlak został 
~al~czony w fabryce „, Gussstahlwerk". Od
\viez10~? go do domu chorych. 
. Barendo1•f. W fabryce Kohlera spotkało 

l ~ ieszczęście Rodaka Stanisława Adamskiego. 
k' Dortmund. Gdy handlarz piwa Bukow , 

e~111 .z Gamen jechał u1icą Bornstr., spadł z wo
oi ~Jego trzy letni synek i dostał się pod koła, 
a . ~e mu przez głowę przejechały. Smierć na 
rię leJscu nastąpiła. 

t Gelsenkirchen. D tiecko górniĘa Ko
ra rzewy przejechał wóz. 

,ekichUeeken~orf. 27 pomocników browar
~~ GI··' zatrudmo:nych w tutej ~zym browarze 

" uckauf", urządziło bezrobocie. 
t i~h.· • Brncb. W czwartek poświPcono tu ka 
.~r'!-lllen w · I "" 

1w z k ęgie ny pod dom chorych pod nazwą 
, " a ;1 św. Elżbiety'' (St. Elisabeth-Stift). 

~l łla Her~e aresztowano mężczyznę, który 
'1iebmałem dz1ewC2ęciu dopuś~ił s 1ę czynu ha

nego. 
·Bnlmke. Robotnik .Lis stracił nogę, 

pracując w tutejszej kotlarni. Nieszczęśliwego 
za wieziono do domu chorych w Gelsenkirchen. 

: ' Langen«lreer. \V kopalni „Vollmond'· 
wpadł robotnik Dellmann do szybu, gdzie 
śmierć znalazł 

Gerthe. W kopalni ,1Lothringen" spadł 
jeden z gór.ników ze znacznej wysokości i za-
bił się na miejscu. 

lłlonaster. Przy Bentheim zniszczył po· 
żar 1 O tysięcy mórg lasu. 

Oberhausen. Pan M'.quel, upadły mi
nister, zostać ma posłem do parlamentu z o
kręgu Mi.ihlheim Duisburg, w miejsce p. Mol
lera, obecnego ministra handlu. Ciekawa rzecz, 
czy istotnie narodowo liberalni wybiorą pana 
Miquela na kandydata., czy on kandydaturę 
przyjmie a wreszcie czy zostanie wybranym 
przez wyborców. Sądząc po głosach prasy, 
p. Miquel, najlepiejby zrobił, gdyby z góry 
z poselstwa skwitował. 

Ansbaeh. Niebezpieczny, po prostu 
zbójecki spisek niemieckich gimnazyastów wy· 
kryto w mieście Ansbach Oto w p ; ątek ~to
czyła się w izbie karnej tamtejszego sądu spra 
wa przeciwko 14 letniemu uczniowi tamtejsze
go gimnazyum Jerzemu Gi.illich,owi z powodu 
morderczego zamachu na nauczyciela tegoż 
zakładu dra Fritza. Dnia 27 listopada roku 
zezzłego skazany przez dra Fritza uczeń ten 
dobył w klasie rewolweru i strzelił do niego. 
Kula chybiona uwięz:ła w ścianie. W toku 

· rozprawy sądowej wykazajo się teraz, że kilku 
uczniów pod przywództwem 0~ ego Giillicha 
związało się w forri. alny sphek. Ale co naj
ciekawsze w przebiegu procesu - że oto o· 
wego Giillicha sąd uniewinnił i zwolnił od 
kary. 

Gdy się to czyta, trudno opędzić się 
przykrym myślom i c burzeniu, że w przeci· 
wień:!twie do powyżezych faktów gimn~zyaści 
polscy mają iść niBbawem przed krat\ i sądowe 
i podledz ~oże suro ~ym karom, nie za zbó
jecki spi~ek, ale za wsdólbą uszlachetniającą 
ducha i serce naukę literatury polskiej i histo
r yą przeszłości pohkiego narodu. Czy w ze· 
stawieniu tych dwóch przeci wieńst nie leży 
ironia gorzka, szydząca z kultury i cywilizacyi 
pruskiej? 

• 

zie wojny ważne mługi wyświadczyć kawaie
rvi. Wynalazkiem tym jest łódź, służąca do 
przeprawy wojska, cała zrobiona z z~łóczm 
ułailskich. Włócznie związane na krzyż, epo -
jone znów w poprzek włóczniami, dają mo -
żność, w razie nagłej potrzeby, nie oglqdania 
się na pomoc pionierów, a pozwalają w tej 
mierze dzią.łać kawaleryi samodzielnie. Aby 
łódź takiej konstrukcyi uczynić nieprzemakal
ną, spód i boki obłożone zostają nieprzema
kalnem płótnem, używanem do stawieni a na
miotów, a więc znajdującem się zawsze w fur
gonach. Przy odpowiedniej wprawie !ódź taka 
skonstruowana być może w przeciągu 5-10 
minut i powleczona wyżej wspomnianem pló
tnem, poczem spuszczona na wodę. Kilka 
łodzi związanych razem, dają, możność prze
prawienia ludzi, koni. pakunku i prowiantów, 
bez niebezpieczeństwa przesiąknięcia Przy 
doświadczeniach robionych świeżo z nowym 
wynalazkiem~ okazał się on bardzo prakty
cznym; najskuteczniej działały łodzie, jeśli je 
zwięzywano po trzy naraz przy sobie. Two
rzą one wtedy rodzaj pomostu, na którym jest 
miejsce dla 60 ludzi, lub odp rwiedniej ilości 
koni. Wynala ku dokonał kupiec nazwiskiem 
Adolf Rey z Alzacyi, od którego łódź nazwę 
otrzywała. Dawniej już używano łodzi takich 
w armii rosyjskif'j. 

Kochani bracia. z parafii kobylińskiej! 
Donoszę Wam, iź mieliśmy ó maja zebranie w Bo

chum i umówiliśmy się, ażeby sprawić pamiątkę dla 
kośdoła w Kobylinie. Proszę kochani bracia dawajcie 
składki, czy to razem je prnyłając pomiędzy sobfł 
zebrawaey, czy też pojedyńczo, z doł'łczeniem z której 
W3i i parafii każly p0cł.odzi i ekładka przysłau. Składki 
proeimy prtysyłać pod niżej podanemi adresami. Składki 
będl\ pokwit. wane w gazecie. 

Ares: .M. Miedziński w Herne, Neustr. 35, J. Jarczyński 
w Bochum i Ig. Miedziń~ki w Oberhausen. 

Komitet. 
1rowarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 

Baczność Bracia Rodacy w Horsthausen 
i okolicy. 

Towarzystwo ~w. Józefa w Horathausen z&prasza. 
wszystkich Członków także gości: oraz bratnie towarzy
stwa które zaproszenia otrzymały na obchód c z w a r t ej 
ro cz n i cy poświę.eenia ehorl\gwi, która odbędzie się 
w drugie święto Zielonych .::iwil\tek dnia 17 maja, na sali 
posiedzeń gościnIJego Lobeck'a. 'i.Vstęp dla. członków 
30 fen., dla gości 75 fen. przed czasem, przy kasie 1 m. 
Przyjmowanie towarzystw o godz. 2 do 3112. Nabożeń
stwo o godz. 4 po poł Powrót z kościoła na salę uro
czystości, na której odbędzie sifJ dalszy obchód uroczy
stości Będzie koncert itd. O godz. 81/a zostanie ode
grany będzie teatr pod ,..Ida Toggenburga.4

'. Tcwarzy-
Temperatnra napojów bywa często nie- stl'>a prosimy przybyć z ehoJ~;wiami, ale bez pahs?.y. 

odpowiednią, na czem cierpi zmysł smaku i 0 jaknajHczniejazy uddał w urocz~ E.tości uprasza uprzejmie 
zdrowie. Płyny zimne jak lód i gorące jak Z ar z f\. d 

wrzątek, drażnią szkodliwie błonę szluzową Baczność I U eckendorf i okohca l 
żołądka i psują emalią zębów. Piwo powinno W drugie święto Zielonych Świlltek odbcdzie się w 
mieć temperaturę 12-15° C. Wino czerwone mym ogrod;..ie koncert. Pocie.tek: o godz. 4, konieo 
smakuje najlepiej przy tem µe~aturze 18° C., o g odz 11 W razie ni( pogody t ędzia li:om~ert w mej 
lekkie wino białe przy 150 C, mncniejs7.e przy wielkif·j sali. Lokal i ogród połozony jest przy ulicy 

8 C K · Bo eh u m ski ej. Można koleh elektryczni\ dojechi.ć. 
10° C, a szampańskie przy -10° · awę 1 Antoni Bankmann, gościnny. 
herbatę możemy pić przy 23-2ti° C., lecz .ieśli 
mają ugasić prBgnienie, winny mif' ć 10-18° C. 8 611 ~8 
Mleko jest smacrniejszem przy 16-18° C. O iii · : O 
Bulion może być rozmaicie ogrzany od 36-50 8 " a5 ~ ~ 8 
C. W ody: sodowa, selterBka i wszelkie 8 •. ~~~O 
sz ;:; za wy miner r-1.ne nie powinny przewyż3z ać O ·9 i7cc I 

w • • • • • o .ci:; • 

140 C., wreszcie woda zwyczaJna powrnna n11ec o.~ ·~ ~ :! 
120 C, aby gasząc pragnif>.nie, miała smak 8 ~ ~ ... ~ 
przyje:imy nie wpływała szkodliwie na g I.Ił ~ ~ ; 
zdrowie. ~ o au = 

Łódka z \'rłóczni uła.ńskiclt. Armia O „ 
niemiecka zastosowała znów pewien nowy wy 
nalazek do potrzeb wojskowych~ mogący w ra 



-------------- ----0------~~ 8 "ra.oie, chcesz d~ory polski tytoń p6lió i dobrfł e ! Wszystko tak tanio J. ak w p olsce ! 
polską. tabakę zazyó, muliez od „ 

e Fr. Krajewskiego w Wattenscheld fi - Polskie wina ezerwone, iólt.e, po,lsk~e m~ody, r polskie tokaje .u. 
nabyć. - A wino polskie, tak dobry napój, skoro sko- - pcowe, wina wę;ierskie, mozel81ne, renslne, h1~zpanskie oraz wszelkie lDne e sztujesz, zaraz tei naraz więcej kupujeez - Sera dobr(g) e ... na.poje z firmy B • .Kasprowicza z Gniezna Bił do nabycia 

i dobre masło mcłesz też kupić każdep CZ!il:lU - A ka- ,,. kł d' ·e I nacego Kwaśn1·ewsk·1ego w Bochum e wy dobrej gdy ~ie napijesz, może i. łyda ~awsze om,-iniesz i a ,_ W S a ZI g . . , 
tylko dflŻYÓ będziesz d~ składu, _gdzie dob.y towar l Rodak „ K . F . d .· ·h 1 t 2 ~ ~ zaraz przy klasztorze 

- ze WEChodu, - .Ksiązki 1ubdeuszowe, wydane prze.ll - „ a1ser- ne Il<: p a z . ...... .,...,... I 

W ks. Malarza z Rzymu, oraz spiewniki i papier listo• W - Szczególn~ uwag~ zwracam na tokaj lipcowy. który jest bardzo dobry dla chorych. 
wy z polskimi napisami je~t takie u mnie do nabycia. 8 - Wielki wybór 

• Francisnk Krajewski, • cygar, papierosów, tabaki do palenia i do zażywania. 
A kł d t 6 k l · 1 · · · ó A at 100 sztuk cygar od 2.50 mr. do 15 marek. • s a owar w o oma n., wm, cygar i pnp1eros w • „ . . 
A W tte h Id Ch t 

26 
a ~ Dobra sposobność dla tych, którzy wyprawiaj" wesoła, ehrzMny 1. t. tł. bo mog' 

- w a nsc e ' aussees r. . - Jllll wszystko tunio kupić. 

ee ee e e e e •ee fi eo ,_ Ignacy K'W'aśnie'W'ski, I generalny zastępca firmy B. Kasprowicz w Gnieżnie, na Westfalię i Nadrenię, 
Lekarze i przyrodnicy Jil'-St51',_,_,_,_,__,_ _____ ,_,_,_,_,_,_1515,_,_""" 

na wyst.awie przyrodniczo-lekarskiej w .Kr. akowie ro- n . d d . . I 
ku 1900 uznali, łe uZIBWCZę o z1ec1 B r r 

~~~ ~~ -:ł :Botanik ~~ ~!} ~!~ od 15 do 16 lat 
jest faktycznie najlepszym zdrowotnym napojem. Odznaczyli go też naj- t b a cz n o s c I 

· d w· lki I t ,.. d I " porze ne zaraz wyzsz~ nagro ~ „ 1e m z o ym.,..me a em • J k ~ b D ' k • 
~aajc!e nwsze wtoc „B:>tanłka". a O O rtO WS 1 

Ważne dla sprzedających! Jlarez1ńskł & Klóskowskl. Bochum, ul. Wilhelmstr. 
jedyna większa polska destylarnia 

w Poznaniu. Kantor ul. Berlińska nr. 14 i 15· Służąca Polka 
znajdzie uraz lub f Óźn:ej ~tałe 

~~ . 
I Andrzej Widorski, ~ papierosy 

Bochum, BessemerStr.33. . _..,.. 

~~•4#łł•~~4ł.,, •u z fabryki „ •• 

Nasza kasa płaci od złożonych 

oszezędnośeł 
bet względu na stopę procentow~ Banku Rzeszy nad&l 

~ 41;2 o;Q ...... 
ta kwarta.lnem, a 

.... 5 1/2 o/O ..... 
za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas złożone depozyta, a. kupi grunt od nas, 
tema wypłaca. kasa nasza nawet depozyta bez wypowiedzenia. 

Sa:a.k Parcelacyjny 
w Poznaniu (Posen) na Piekarach nr. 18. 

' . ' 

.A...~1 .A.. ~ .A...· .A... .A ..A.i... ~:A.; :A.: A. 
' I " 1 I ·„ 

Ż~da.icie wszędzie 

~i~ i1~ Cygar ~l ~~ 
z polakiej fabryki firmy: 

Nehring & Leitgeber w Poznaniu. 
Zast~pca: pan Sp,-cbala z Wanne. 

a a 
Baczność Rodacy w Steele i okolicy! 

Swój do swego, ale naprawdę do swego, jel3t hasłem każde
f;O Po.a'ka, któremu u tercu lf ży dobro przemyalu polskiego. 

Wykonywam podług miary • 

obnwłe m~mkle I damskie, 
U.He wszelkie reparacye uskuteczniam w jak najkrótszym czasie po 
cenach umiarkowanych. Ktoby z Rodaków życzył sobie nowe buty lub 
miał jakf\Ś reparacyę, niech mi doniesie przez kartę koresponden. 
c.yjnl} a zaraz przyb~ę i sprawę załatwię 

Maj"c nadzieję, iż szanowni Rodacy racz!\ poprzeć moje 
!Jrzedsiebiorstwo, kreŚlEJ się wysokim szacunkiem 

Sta:n.isla -w- Si bila 
szewc polski. 

Steele, Graf weg 12, przy kościele katolickim. 

Mam do wydzierżawienia „Manad1 \\1 Dortmund, Lufgenbrucksłr. 
dwa gościńce Sq one robione ręcznie z tytuti ruskich i turec 

naJ'nowszego zbioru. w dużych polskich wsiach z 1000 
mr i drugi za 600 mr. dzierżawy 
rocznie przy kauc~i 600 mr. 

Również mam do sprzedania 

dwa gościńce 
w najlepszym biegu. - Reflektanci 
niechaj się najlepiej cs~blście z 
całem zaufanitm zgłosz'ł i to zaraz. 

Generalna Agencys. 

:S Pluciński, 
Pomań - Posen, 

przy ulicy Wrocławokiej nr. 11 . 

~+· ~ ~~·~ 
Rodakom na obczyźnie oznaj

miam, iż przyjmuję za.mówienia. na 
oryginalne prawdziwe Singer a 

maszyny do szycia, 
damskie i rzemieślnicze wezelkiego 
rodzaju. Stare przyjmuję w za
mian'(. 
Bezpłatna nauka szycia. 

Dogodne warunki spłaty. 

o Za gotówkę rabat. o 
Wacław Funtowicz, 

Essen, Engelbertstr. 14. 
Baczność I Kto potrzebuje 

maszynę do szycia, niech mi do
niesie na karcie p0cztowej, a przy
będę do niego. 

Dostarczam także stępie rę
czne, kieszonkowe i do zawieszania 
w łańcuszki do zegarka, oraz me• 
ble wszelkiego rodznju. 

DDDftft 
Cukorya paczka . 
~ąka funt . · . 
Cukier funt. 
~ączka funt 

. 13 fen. 
li fen. 

. 32 fen. 

. 30 fen. 
Ryż /unJ!J"~·-' 
Soczew„;a funt 
Bób funt 
Groch funt. 
~akaron funt . 
Sliwki funt . 

. 16 i 2~Q Jefl!_ 
. IS fen. 
. 14 fen. 
. 14 fen. 
. 23 fen. 
. IS fen. 

Krupy funt . . 14 fen. 
Kawa palona funt 90, 100 i no fen. 
H. W. Greeven w Dortmundzie. 

Skład ubrań: Derner Kleider-Consum 
przy ulicy Bahnhofstr. 13 'W' Herne, przy ulicy Bahnhofstr. 13 

obok Restauracyi ,.:Reichsllallen" ' 
. . Od dzi~ do Zielonych Swiątek 

sprzeda.Jemy ~szystk1e towary po bardzo zniżonych eenacłl, a mianowicie 

• ubrama dla rn'zc~yz~, • •. ubrania dla chłopców, • • ubrania dla dzieci. • 
spodme, zakiety, kamizelki, oraz wszelki przyodzewek do roboty 

Nieeh każdy z tak korzystnej sposobności zrobi użytek. ' 

Zamiejscowym at do 10 kilometrów przy zakupnie od 20 mr. począwszy zwraca się koszta podrótY· 

S.kład ubrań pod firmą: Herner Kleider·fJonsnm 
przy ulicy Bahnhofstrasse nr. 13. w H e r n. e przy ulicy Bahnohfstrnsse nr.I 3 

o o o o Obok restauracyi ,,Reichshallen." o o o 0 

Za druk, nakładł rcdah:cy~ odpow!edzfalny: Antoni Brej1kl w Baohum.. N .... 1 d 
- b a~a e:n ł czolonkam.I Wydawnictwa „W i arusa 



e. 
h. 

W~hodll na wtorek, ~Artek ł soboto J dodatkiem 
rellgijnym P• t. : „Nu.ub KD.toliek&", z dwutygodal
klem spółoomym p. t.: „Głos gómlk6w i hutników", 
oru pisemldem literacldem p. t.: „Zwiercladło". Przed
płata kwutalna ns. poczcie 1 u listowych wynosi 1 mr. 
60 fen., a :z od.11oszenlem do domu 1 mr. 74 fen. „ Wio.
B'llll Polski" ll&piąan joot w cenniku pooitowym pod 

nr. 133, na stronie 408. · 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaei się za miejsce rzttdka drobnego druku 
15 fen., a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
aki nic sio nie płaci. Listy do Redak.cyi, Drukarni 
i Księgarni należy opłacić i poda~ w nieb dokładny 
a.dres piszq,cego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wykazuje sio. 

Nr. 65. Booi..un, oz~a:rtek 30 111aja 1901. - = Redakcya, Drukarnia i Ksi.ęgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
116wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
J•i Polakiem!! kto potomstwu swemu 
aiemezyć się pozwoli! 

l\Ta czer10Viec 
'ze ta pisać można już teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
la każdej poczcie. 

Prenumerata wynosi 

tylko 50 fenygów 
a z odnoszeniem do domu 8 f~n. więcej. 

Rodaków prosimy, aby swych znajomych 
1achęcali do zapisania sobie na czerwiec "Wia-
111sa Polskiego" z trzema hezpłp.tnymi doda-
tkami. · 

obczyżni.e. 

Nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. 
O protestanckiej bezwzględności powtarza 

„Tremonia" wiadomość za "Germanią" wiado
mość, którą streścić można w następujących 

!. '-~n.eh !. „„„~„~testaAJcka spra~1iedliwość dla po· 
eb duchowych katolików w .hiedrichshagen 

1uż pod Berlinem występuje zanadto jedno
stroq.nie, mianowicie że rejencya, z której ra
mienia gdzieindziej dla 12 dzieci urządzają się 
s.zkoły~ żadnego nie wywarła nacisku, kiedy 
ebodziło tutaj o uregulowanie nauki religii dla 
19 czy 20 dzieci katolickich. :Miało to nastą
pić przed dwoma l&ty, bo dawniej wszelkie 
wnioski w tym względzie bywały odrzucone -
ale zarząd gminy nie wyznaczył nawet 150 
marek zapomogi na cel powyższy, co dla ka
tolickich rodziców jest bolesne, zaś niepochle
~nie świadczy o mieszkańcach okolic Berlina, 
zwanego miastem inteligencyi. Bo przecież 
ten sam zarząd wyznaczył niedawno aż 225 
tys. m. na budować się mający w Friedrichs
lagen zbór, do której to sumy jeszcze rejen · 
cya z obowiązku patronatu doda 75 tys. Nie
ma też gminy, którejby dla protestanckiej 
~niejszcści nie zmusiła rejencya do ponosze· 
ma wydatków na regularną naukę religii". 

Tak się żali "Germania", a za nią dort 
łllundzka „ Tremonia" i inne gazety centrowe 
- i słuszność jest po ich stronie. Ze prote
stantyzm ze strony rządu protestanckiegg do
ID.aje zupełnie innego poparcia, gdy chodzi o 
iu~dusze na budowę kościołów, szkół itd., pe
~me nikogo nie zadziwi, kto pamięta, że prze· 
c1eż ten sam rząd po wojnie francuzkiej wy· 
w?łał walkę kulturną, która nic innego nie 
~:ua~a na celu, jak zniszczenie kościoła kato
llckiego w królestwie pruskiem. Pod takim 
rządem równego traktowania katolickich i e
wangelickich obywateli i ich potrzeb . religij· 
~ych, nikt się nie może spodziewać. Dla tego 
Jednak żale "Tremonii~· nie tracą na słuszności. 
d ~rzy tej sposobności nie zaszkodzi jednak, 

~ Y się zapytamy, dla czego tu Niemcy-kato· 
~y Polakom tak często podobną wyrzl\dzają 
zywdę, na jaką się żalą, że im wyrządza. 
t0te~tancka większość we Friedrichshagen? 

osyc przypomnieć, i jak to ks. dziekan 
~. Kastropu na ostatnim wiecu tamże tłomaczył, 
lź parafia nie może łożyć 2000 marek rocznie 
•a utrzymanie stałego księdza polskiego, kt6· 

ryby się zajął opieką duchąwną Palaków tejże 
para:fi;, bo ma jeszcze tyle a tyle długów ! Czy 
to ma być sprawiedliwóść ? Gdy w parafii 
potrzeba nowej siły duchownej, to po prostu 
powiększą podatek kościelny i pieniądze dla 
nowego ks. kapelana być muszą, gdy jednak 
chodzi o Polaków, wtedy nie ·mają pieniędzy ! 
Czyż dla tego, że parafia ma długi, polscy pa
rafianie obywać się mają bez opieki ducho
wnej ? :tiresztą Polacy płacą podatki kościelne 
porówno z Niemcami. a wi~c mają prawo żą· 
dać, aby władza duehowna postarała się też 
o zaspokojenie ich potrzf b religijnych. 

Niechże więc Niemcy· katolicy domagają 
się praw i równouprawnienia słusznie im przy
sługującego, nie zapominając równocześnie o 
tem, ażeby wobec Polaków w podobny spo · 
sób nie postępowali. · 

W końcu zapytujemy się, gdzie był.a 
"Tremonia", gdy w Kastropie wygłaszano zda· 
nia, że Polacy mają się od dzieci uczyć po 
niemiecku, że nie ma pieniędzy na utrzymani~ 
księdza polskiego itd.? Dla czego nie ~ganiła 
taki~h wywodów bezpodstawnych ? N o, ale 
jak możnaby żądać od „Tremonii", aby szcze· 
rze ujęła się za Polakami, kiedy ona chętnie· 
by widziała, gdyby e.ię Polacy jak najrychlej 
zgermanizowali? My też tego wcale od „Tre· 
monii" nie żądamy, ale 'co żądać można, to 
jest to, aby nie udawała, że jest przychylną 
Polakom, aby na rachunek tej obłudnej przy
chylności nie starała -się wyzyskać ła.twowier„ 
ności Polaków ,gdy jej wydawcy potrzebne są 
głosy polskie. Polacy żądać muszą, aby ci, 
którzy powiadają, że są im przychylni, tę 
przychylność zadokumentowali czynem - ina· 
czej w przychylność ich nikt nie uwierzy. 

O imiona polskie. 
Czytamy w „Gaz. Gd.": Organiście panu 

Hoffmannowi w Sierakowicach urodziła się 
córeczka, której nadał imiona „Janin?J-Mieczy~ 
sława". Uuędnik stanu ' nie zapisał imion 
i nałożył na p. Hoffmanna karę 5 marek na 
mocy ustawy z dnia 6 lute.go 1876 r. Wójt 
zaś na mocy tej samej ustawy nałożył karę 
l.5 mk. na p. Hoffmanna, ~e na czas urodzin 
dziecka nie zgłosił. Pan . Hoffaiittnn ani jednej 
ani drugiej kary nie zapłacił, ale udał się do 
władz wyższych. Sąd ławniczy w Kartuzach 
zniósł karę nałożoną przez wójta. Z początku 
wprawdzie wzywał sędzia p. Hoffmanna, żeby 
cofnął swe powołanie się na wyrok sądowy, 
- ale gdy p. Hoffmann się oparł, wydał na
stępnie wyrok uwalniajfłcy, oewiadczając w 
uzasadnieniu wyroku - co zresz'f'4 wszyscy 
ludzie na świecie za samo się prze~:; się rozu -
miejące uważajł}, - że ojcjec ustanawia imiona 
dla dzieci, a jeżeli p. Hoffmann, ,.trotz dee 
schon klingenden demsehen N ameas·' dzieciom 
swym polskie imiona nadaje, to nie można 
przeciw temu nic zrobic. .{\le pozostała jeszcze 
owa druga kara :, mk. Ze p. Hoffmann jej 
nie zapłacił, obłożono mu sieczkarnią aresztem 
i wyz.naczono termin sprzedaży na 21 b. m. 
Pan Hoffmann zażalił się do naczelvego pre
zesa p. Gosslera, ale nie ma odpowiedzi doiąd. 
Ares21t nie zniesiony, odroczony tylko termin 
sprzedaży. 

Zie111.~e polllkie. 
~ Z Pras Zaeh., Warmii I lłlazar. 

Pelplin. Śp. ks. proboszcz Paweł Fol
leher z Szczuki umarł wskutek udaru serco-

wego z piątku na sobotę o godz. 1 w nocy. 
N. o. w p. 

CJhełmża. Właściciel p. "Tesionowski 
powrócił o godz. 9 z Grudziądza . Na dworcu 
oczekiwała go tona, weszli do restauracyi, 
a potem oboje wieczorem o godz 10 wracali. 
do posiadłości swej, odległej mniej więcej 
100 metrów od dworca Przed bram~ ocże
kiw~ło ich d~ó~h mężczyza. Jeden uderzył 
pam~ ~· tak s1l01e z tyłu, że upa<lła. Drugi 
kam.iemem zad~ł raz panu' J, i ogłuszył go. 
Pam powstała i zawołała o pomoc, ale ludzie 
n~dbiegli ~a późno - ~anu J. przyt,ómność 
me" powróciła, czaezkę mrnł rozbitą i na drugi 
dzień umarł. 

Nauczyciel - w szopie do sikawek. 
„Ger~1ania" berliń'i!ka donosi, że pewnego na
-:iczycjela w Prusach Zachodnich, który śmiał 
się zapyt~ć ;w~rost .gener.alnej ' komendy, kiedy 
odbędą się cwz.czema WOJSkowe dla nauczycieli 
ponieważ Zf.lmierzał odbyć podróż naukow4: 
skazano za to, że pominął niższe instancye 
na dzień aresztu i że z rozkazu swej władzy 
wojskowej odsiedzieć musiał areszt ten w 
szopie do sikawek we wsi, w której urzęduje. 
Dziatwa szkolna miała · piękne widowisko 

'd . 1 ' w1 ząc swego nauczycie a zamkniętego w 
szopie, _służącPj za więzienie dla wł6częgów 
i pijaków. "Germanja" ,.;wraca na to uwagę, 
że takie wypadki muszą przecież podkopywać 
powagę władz i zapowiada, że centrum w par
lamencie energicznie ujmie się za owy,m :y.an
czycielem. 

Szczytno. W czasie pożaru w Małych 
Jerutach spaliło się 39 budynków, w tem 14 
domów mieszkainych. 

Działdowo. O dwóch wielkich poża
rach donoszą z okolicy. I tak w sobotę po 
południu spaliło się we wsi ·wielkich Koszele
wach 9 posiadłości z 24 zabudowaniami. Ogień 
powstał u chałupnika i stolarza Zdunka z pie
karnika, a przy suszy i wielkim wiatrt.cl przy
brał tak wielkie rozmiary. Drugi pożar nawie· 
dził w niedr;ielę wieczorem wieś Lewałd w po
bliżu Dąbrówna, gdzie spaliło się 13 posiadło. 
ści z wszystkimi budynkami mieszkalnemi i go· 
spodarczemi, wraz z licznym inwentarzem ży· 
wym i martwym. 

Morderstwo w Królewcu. Pruku
ratorya w Królewca udała się do berlińskiej 
policyi z prośbą o przysłanie kilku wybitnych 
urzędników policyjnych, celem wyświetlenia ta. 
jemniczego morderstwa, popełnionego w Kró:.. 
lewcu na kobiecie. Władze królewieckie są
dzą podobno, że zbrodni ta jest w związku 
ze zbrodnią chojnicką, a mianowicie domyślają 
się, że albo ten sam sprawca dokonał obydwóch 
morderstw, albo też morderca w Królewcu był 
naśladowcą swojego chojnickiego poprzednika. 
Zwłoki zamordowanej w Królewcu panny 
Leyden znaleziono w takim aamym prawie 
stanie, j ak niegdyś zwłoki gimnazyasty Win
tera w Chojnicach. Głowa odcięta leżała 
w rowie fortecznym, a kadłub bez nóg, zaszy„ 
ty w worku, wydobyto z Pregoli. 

• Z Wiei, Ks. Po•na:ńskłel'Oo 
Poznań. „Sześć łap". Po tyle uderzeń 

na ręce otrzymały według świadectwa korespon
denta wrzesińskiego .„Kolnische Volks-Ztg." 
(nr. 468) biedne dzieci polskie w Wrześni w 
poniedziałek zeszłego t~godnia, tak że ręce im 
popuchły. To pobicie ich, a nie wiec polski, 
było zdaniem korespondenta przyczyną oburze· 
nia. i zbiegowiska matek obitej dziatwy. 



Tak to zajście wytłomaczył też korespon · 
dent wrzesiński w „Dzien. Pozn. ", a jeżeli .tu
tejsze bak&tystyczne pima. jak ,,Posn. Tgbl. '', 
tendencyjnie: zwalaj~ winę na ów wiec, nieda
wno w W r.ześni odbyty, to proces, który bę
dzie zakończen.iem tej sprawy, wyświeci, .że 
przyczyną były owe nielita ki we ,~łapy·' i opu· 
chłe od nich ręce biednych dzieci, nie mogą · 
cyeh się tauczyć w niemieckim języku tru· 
dnych pojęć religijnlch. Obecny system szkol· 
ny nie wyjdzie cało z procesu. 

Poznań. „ ·wielkop." pisze: Biuro wy
wiadowcze hakatystów idzie dalej w bojkocie· 
zamierzonym na te firmy kupieckie niemieckie, 
kt6re · podają do tłomaczenia ogłoszenia w pi· 
am.a.eh polskich, oraz kilkadziesiąt firm niemiec· 
kich, które starają się przez pisma o pomocni· 
k6w handlowych mówiących po polsku. -
Powinniśmy iść za tym przykładem i ~cho
dzt\c do składów niemieckich 111 b żydowskich 
pytać tylko po polsku o towary, a nic nie ku
pić, , gdy nam powiedzą, że nie rozumieją. 

. Bawłcz. W przystępie obłędu zamordo
wała żona gospodarza Schuberta w Herrn
stadt (?) pod Rawiczem w nieobecności męża. 
siekierą czworo dzieci, poczem ·sama chciała 
się zabió, ale zs dała sobie tylko ciężkie rany. 
Poprzednio ciała dzieci oblała okowitą i pod
paliła. 

W I A .B~ U S P O L S. K I. 

że na zn~ne już żądania dyrekcya się godzi. ' Wiei ki Keton„ Chałupniczka Ju1j~ d 
Naturalnie p. Fischer był wielce obur~ouy. Lakota została w Opolu tkazaną n.a. 7 miesięcy p 
Odtąd tak wozowi j~k ~afnerzy zatrudn.ieni więzienia. za fałszywe oskarżenie stróża Twa.r. 
będł\ najwyżej 9 do 10 ·godzin· dziennie. Trwa- dawskiego. I""' opowiadała, że Tw. pobił j ą, co 
jąca cały dzien służba na liniach Tum-Dwo· było nieprawdi\. . 
rzec i Górczyn .Tama Garbarska odtąd trwać . · W Szurgeszaa ;zastrz~ił.h~dl~~ We. 

.będzie tylko pół dnia, jak na innych liniach. sterkowski kupca Gawrona. 00aJ nneh J0Chae 
W ozowi i szafnerzy każdy 7 alba 8 dzień bę- do Brzegu ~ nokłócili s·ię na podwórzu Ga. 
dą mieć wolny. Wskutek tych zmian dyre· wrona. Westerkowski uciekł i ża11darmi poszu, 
kcya powiększy personał tramwajowy o 13 wo· kują go. 
zowych i 22 szafnerów. !!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 14W 

'Il Ze Slązka ezyll Starej PohJkłe Wladom~sel •e swlata. ~ 
Lubliniec. "G~zeta: Opolska" donosi, _iż Berlin. Cesarz .Wilhelm nie pojedzie do" 

w psrafii tutej~zej, liczącej około 20,000 dusz, Anglii. Z Berlina piszą ~owiem, że wiadomos~ge 
zaledwie 50 polskich dzieci ·przyatępowało w tym „Birmingham Post", j~oby cesarz zamier1~'1do 
roku dnia 5 maja p'o raz pierwszy do Stołu tego lata odwiedzić . kró~a Edwarda, jest bez,r1V 
Pańskiego. • podstawną. , 

W Zabrzu na Sląsku powiła żona robo- Berlin. Możliwość rozwiązania sejmn 
tnika Strączka trojęta. Małżonkowie żyją z sobą przewiduje „Freisinnige Ztg." i nawo~je ~ a 
niespełna. 4 lata i mają jut siedmioro dzieci, przygotowań przedwyborczych wszystkie stron.~ 
ponieważ dwa razy przyszły na świat bliźnięta. niCtwa, kt«)re praglli\ · p~ło~yć kres przewad~~· 

Wydalania. Z My ,łowie donoszą do w Prusach stronnictw konserwatywnych a ra. a 
"O berschlesischer Tagebl.": czej reakcyjnych. · · sw 

„Robotnicy z Galicyi byli zatrudnieni przez Wiede:Do Na posiedzeniu Koła polskiege wy 
czas dłuższy po okolicznych · cegielniach itp. w Wiedniu poruszono sprawę walki r~ądi111e 
Pewnego dnia . odprowadził ich policyant od pruskiego przeciw Polakom. im 
pracy, ponieważ pracodawca nie miał pozwo- Poseł Romanowicz powiada, że co d fon 
lenia na zatrudnianie · robotników galicyjskich. trój przymierza, nie wywracamy go i nikt naw~ 
Ludziom tym nie zostawiono na'Yet czasu do ·takiego zamiaru nie ma, ale mając do dyspł 
upomnienia się o zarobek, zaległy od 10 do 14 zycyi jedyną trybunę europejską, nie możem1 
dni, albo do odebrania ·papierów legityma· ,nie wskazać na to, co się dzieje w Ks.ięstwii 
cyjnych. Pozostawionym w ten sposób bez Poznańskiem. Zachowanie nasze co do trot t 
grosza prży duszy, policya pruska kupiła bilety przymierza powinno być w delegacyach troch1 ft 
kolejowe do najbliższej stacyi po stronie gali· chłodniejszem i powinniśmy występować prz&l)O 
cyjskiej (Szczakowy) i wysłała ich gwałtem za ciwko wydalaniom, które wobec poddanydl ' 
granicę". mocarstwa zaprzyjaźnionego stanowczo nie p~ sen 

Mysłowice. To też jeden ze skutków winny być stósowane. ~; 

Poznań. Ks. kanonik dr. Gustaw Wan 
jura obchodz~ 50 letni jubileusz kapłaństwa 
28 czerwca rb. Pochodzi z Górnego Slązka, 
urodzony 1827 roku. Tam był dyrektorem 
seminaryum nauczycielskiego, potem radzcą re· 
jencyjnym i szkólnym najprzód w Kwidzynie 
a potem w Gdańsku, od 21 września 1882 do 
1 lutego 1887 prepozyte~ tumskim w Pelpli
nie a odtąd w Poznaniu. W roku 1882· został 
za prace pedagogiczne, mianowicie wydanie i 
uupełnienie pedagogii ziomka Barthla, przez 
uniwersytet w Fryburgu badeńskim promowo· 
wany na doktc ra teologii. 

pruskiej kultury - "Katolik" pisze: Poseł Dobosy,yński omawia sprawę namf~5 • 
· Na miejskim Janowie urządzili sobie "Krie- religii w Poznańskiem i powiada, że, jeżeli .~r1 

gerferajniści" w święto Wniebowstąpienia za- Gołuchowski w swojem expose przestrzeg& . 
1 bawę z tańcami. Ale się dla niejednego smutnie przed podkopywaniem trójprzymierza w Al,:t 

skończ~ła, gdyż w końcu zaczęli niektórzy stryi, to niechaj i Prusacy pamiętają o te~r.a 
rzucać kamieniami, wybijali okaa i potrzaskali i nie podkopują również sympatyi dla teg st 
drzwi. Zandarm musiał uchodzić, gdyż byliby trójprzymierza. Niechaj pamiętają, że kilkakr 0 

go pobili. Zrobili po wypłacie "bal", ale pożal sto tysięcy żołnierzy polskich z Poznańskieg 

Poznań. Przeciwko nałogowi pijańst~a. 
Grono osób, pragnących w społeczeństwie na
s:z;em zasady wstrzemięźliwości, związało się 
podobno w komitet i w dniu 16 czerwca r. b . 
urządzi w Poznaniu wiec przeciwko pijaństwu 
i karciarstwu. Spodziewać · się należy, iż wiec 
taki przez społeczeństwo sympatycznie zostanie 
powitany. Bliższe szczegóły wieca będą w 
swoim czasie ogłoszone. 

W Poznaniu zanosiło się na bezrobocie 
urzędników kolei elektrycznej, lecz wobec ich 
solidarności i energicznej postawy, dyrekcya 
ustĄpiła a dyrektor Fischer oznajmił urzędnikom, 

Jerzy Jaszczur Bażeński. 
POWIEŚĆ Z XV WIEKU. 

(Cit\g dalszy). 

Aż wreszcie wysunął się młodzian, konia 
zatoczył, rzucił go pachołkowi, a sam padł- do 
nóg rodziców. . 

Lecz i drugi nie dał mu się wyprzedzić, 
jechał jakby do swoich, i on żwawo z konia 
f!eskoczył i etanął w zupełnem oniemieniu. 

0w anioł biały, o którym z lat pa,cholę
cych wspominał, stał teraz ozłocony światłem 
księżyca, patrząc nań temi samemi pogodnemi 
błękitnemi oczyma, które w chorobie widział 
ciągle nad sobą. 

Gdy przeszły pierwsze powitania z Krze
szem, Jerzy postąpił ku Lu bochnie, nie śmiejąc ' 
jednak słowa przemówić. 
· Ona pierwsza wyciągnęła ku niemu obie 
dłonie i z właściwą sobi~ prostotą zawołała : 

- Jaszczur ! Jaszczur ! 
Ale zaraz spłonęła żywym jak szkarłat 

rumieńcem. 
Starosta z jakimś mimowolnym przestra

chem spojrzał na przybyłego, .starościna prze
żegnała się mówiąc : 

- W szelki duch Pana Boga chwali ! 
- I my Go chwalimy 1 - rzekł wesoło 

wojewoda gdański, i zbliżył się do starosty. 
- Po raz już drugi jestem w waszych 

progach, mości starosto. Po raz pierwszy nie 
i;astałem was, a odjeżdżałem mocno strapiony, 
dzisiaj witam, przywcżąc waszego syna, i dzię 
kuji\c za przytulenie ongi mojego, który tu 
d~ył jako do swoich .•. 

To mówiąc, spojrzał na zarumienioną Lu
bochnę i stojącego obok niej Jerzego, i z pe· 
"Wnem zadowoleniem siw~ brodę pogładził. 

się Boże, kiedy tu niejedna kobieta z dziećmi i z Galicyi w danym razie walczyć ma oboit:~ 
wyglądały wypłaty z utęsknieniem - a mąż siebie. Nie wystarczy, jeżeli potem w ostatnię 
na drugi dzień zabrał pieniądze na zabawę! chwili - jak to było w roku 1870 - polski 
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Lepiej byłby zrobił, gdyby był poszedł z ro melodye gr~ć im się będzie do ataku. Móya~r:/ 
dziną na majowe nabożeństwol iąda, aby człon~owi„e Koła w ,.Ią} .~ac~vac1' J~~-

Donnersmarkhuta uchwaliła 16 pm- - ruszyilto;có-----W-Prusfech się dzieje, przycz _hno 
cent dywidendy dla akcyonaryuszów. Handel omawia wydalania pruskie. ost 
węgla przynosi wielkie zyski. Węgiel wyprz~- Dr. Danielak podnosi, że jeszcze ś. p. ka:. ~e 
da.ny do kwietnia przyszłego roku. Dla czego dynał Dunajewski starał się, by część dyecezł rzffs 
urywają górnikom na „Konkordyi" zarobku? śląskiej należącej do Wrocławia, przydzielonl 

- Wpraszam s1 ę do was w gościnę~ mo
sc1 starosto, a tej gościny doznałem już ongi 
r d was, mościa starościno - rzekł, kłaniając 
się dwornie przed matką Lubocbny. 

- Proszę, proszę do wnętrza, gość w 
dom, Bóg w dom, a jeszcze taki gość, co nam 
syna przywodzi ! - wołał starosta, przysze
dłszy do siebie z pierwszego zdziwienia, a te
raz ożywiony, jak go już dawno nie widziano. 

Starościna nie wiele .zważając na innych, 
wpatrywała się tylko w Krzesza, aż nareszcie 
.zawołała: 

- A, mój Boże, toć to z drogi wszyscy 
głodni I tedy o posiłku przedewszystkiem trze· 
ba pomyśleć ! 

I zniknęła wewnątrz domu, a za nią po· 
dążyła i Lubochna. 

- Prawda - o posiłku, ale i o napitku 
- zawołał starosta, i zostawiwszy na chwilę 
gości w komnacie, wyszedł, by wysłać Łupę 
do lochu. Ten niebawem, niosąc kilka dobrze 
omszałych baniek, powrócił, a za nim pacho· 
lek \rniósł wielki srebrny puhar, który tylko 
na wielkie uroczystości ze skarbczyka staro· 
ścińskiego wydobywano. 

W całym zaś zameczku Bielskim zrobiło 
się naraz jasno od pozapalanych kagańców i 
roznieconego na kominach ognia. A i gwarno 

· tt ż było, bo służ ba krzątała się, znosząc roz
maite jadło, które Balba wraz z dziewczętami 
służebnemi i pachołkami na rozkaz starościny 
zastawiała na stołach. · 

Wojewoda, zostawszy na chwilę z synem, 
rzekł żartobliwie: 

- Szczęśliwyś t.y, chłopcze, zamarzłeś 
s~m'. to .prawda. aleś rozgrzał serce dziewczę· 
c1a, i ~nałeś z niej dozorczynię, która cię j~ 
szcze i do dziś, widzę, pamięta! . 

Jerzy w odpowiedzi skłonił się do nóg 

ojca, a ten go 
i rzekł: 

K" 
przyjaźnie poklepał po ramie ' któ 

0 

- No, no! 
- Oto napitek takiż sam, jak ten, oraz 

którym wasz syn miłościwy wojewodo, zasn będz 
a potem zerwał się i w świat poleciał, zos~ ajen 
wiając nam cię~ką troskę - rzekł starosta, $' 
bierając z rąk pachołka gąsiorek. falsk 

. I nap~łniwszy puhar, podał go dworni pra 
WOJewodzie. I naste 

- I nam pewnie snu i sił pr.zyspor~ 
jeno w świat od razu nie polecimy, bo jet~ w k 
wasza la.ska, starosta odpoczniemy pod wasae' prac 
dachem, nim w dalszą puścimy się drogę ~ robk 
rżekł wojewoda, przyjmując puhar. i poro 

A potem dodał. 1ohoj 
. - Zdrowie wasze, starosto I - i wy , 

hl go do dna. · urzęd 
I wszczęła się gawenda pana wojew uami 

:z;e starostą. Krzesz tymczasem i Jerzy, fi dłua' 
chyliwsllly mniejsze puhary, opuścili kom!lB~ jak ~i 

Krzeszowi pilno było obejrzeć wa.zys\~ 
kąty rodiicielskiego domu, a Jerzy spoglą~ pożar 
czy gdzie nie ukaże się Lubochna. _j i rozs 

Lec.z starościna _ nie pozwoliła już WJ~ lazło. 
córce, mówiąc: ~ 

- Przywitałaś gości - i dosyć, nie P ~An 
stoi tak dziewczynie między rycerzami P Jący c 
bywać. niiejsc 

Lubochna spełniła wolę matki, posiła )l 
bokówki, a tam, upadłszy na kolana, we ~ bezpie 
rzewnych zanosiła modlitwę. \\'znos 

Łzy te jednak nie były snać ciężkie, _J SłtU:ąc 
wśród nich iwarz jej promieniała :mewymo~·trzecie 
SZCZt2ściem. · ~ako 

(Qj• cWeq ZlAStl&pl). dalej I 
•sposób 

(J 



·~do dyecezyi kr~kows~ej. K~rdynał Kopp j~st 
ruaakiem, mozna vr:1ęc sobie wyr braz1c, Jak 

!, wpływa ·na szkdmctwo na Slązku. . 

0 
Po~eł Kozłowski jest co do wydalań, za 

lflPergicznem traktowaniem tej sprawy. Wyda~ 
e. ·a są teraz słabsze. ale trwają ciągle. Mówca 
c owodzi, że wydalania sprzeciwiaj':\ się obo-
l ·ązuj3ic)·m ustawom międzynarodowym i trak
, ion1 handlowym. 

Wojna angielsko-transwalska. Z A
ifryki południowej donoszą o krwawfj bitwie 
jpod :Karoliną (w Transwalu w pobliżu Ermolo ). 
iDo boju wystąpiło sześć kolumn angielskich, 

dO(j wiódł je sam Kitchen· r, mając do pom~cy 
s~generała Blooda. Do przylądka wkroczyło, Jak 
•4donoszą z Loure<;o·Marquez, 1200 Orańczyków 
Z·f1V czterech oddziałach pod naczelnem dowódz

em Herzoga. 
m Sprawa ehlńska. Cesarz na wniosek 
do anclerza rozporządził, że z Chin powrócić ma 
n.oddział pancerników, a dalej ma załoga nie
ze 'ecka w Chinach zostać zmniejszoną. Tak 

ra. amo główno· dowodzący wojskami pańatw złoży 
wój urząd. Państwa są zaś rade, że n ają się 
wycofać .z Chin, bo przekonali się, że z olbrzy-
111em chińskim nie taka łatwa sprawa, jak się 
im zdawała. - Szkoda tylko tych ludzi i mi
:onów, które po3zły na marne. 

we:11.-ii!~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ z :rożnych stro~~ 
M Geb,eukirehen. Parafia Gelsenkirchen
r~ Altsta1t ora7. z Bulmke liczy 20,530 katolików. 
c Iz tych przypada 15,445 na Gelsenkirchen, a 
rz& 

1
085 na Bulmke. Ewangielików jest w Gel

yc15enkirchen Altstadt 9,640 a w Bulmke 5,645 
Pl' czyli razem 15~285. W Gelsenkirchen-Neustadt 

1
est 4,954 katolików a 5,251 protestantów. 
zieci szkólnych jest w Gelsenkirchen 3,662. 

Dortmund. Zatrudniom go u właści
e~\ciela furmanek woźnicę Kroosa, kopnął koń 

r.ak silnie, iż złamał mu żebro. 
te Kirehlinde. W kopalni "Zollern II." 

teg ostali oka.leczeni górnicy W. i H. Vierhaus. 
. r Bellinghausen przy Essen. Tutej3zy 
~gfproboszcz ks. Krichel, został przesiedlony do 
tn~ Beckum w W eatfalii. 

1 
~ Duisburg. "Duisl. urger Volksztg." do

s osi, że wybory uzupełniające odbędą się 
Y rawdopodobnie dnia 6 sierpnia. 
\\\'" Duisburg. Centrowcy zamierzaj11 podo-
z no przy przyszłych wyborach uzupełniających 
kr postawić na kandydata p. Git sberts'a, general

nego sekretarza katolickich niem1eckich towa: 
ezy rzystw robotniczych. 
lolli Bonn. Jakiś "czuły" oj ciec ogłasza w 
.. „Koln. Ztg." co nai: tępuje: Dla mego syna, 
e' który jest bardzo niegrzeczny i leniwy, szukam 

surowej pensyi, gdzie takż -: cieleśnie byłby 
ostro karany. Zgło:5zenia z podaniem ceny 
oraz za pomocą czego i jak kara wymierzaną 
będzie, uprasza się pod Z. T. o przesyłać ·do 

1 

osi ajencyi tegoż pisma w Bonn. 

Honaster. Wydzjał prowincyi west
falskiej uchwalił 750 OOO mk. na utworzenie 

0 prawniczego wydziału przy akade 1.iii w Mo
nasterze. 

~r. Hamm. Dużo górników, zatrudnionych 
J 0~ w kopalni "de Wendel" (Pelkum), zaprzestało 
s pracować z powodu zatargu w sprawie za· 
ę robku. Jak jednak teraz dono~zą, przyszło do 

porozum enia pom: ędzy zarządem kopalni a 
.robotnikami. 

Soest. "Soe3ter Anzeiger" zamieszcza. 
urzędowe ogło8zenie, ostrzegajace przed skła-

w <lam~ dającemi v1aczki rabatowe, bo one we· 
'nil ~ług orzeczenia izb handlowych tak kupcom 

.Jak i kupującym przynoszą szkodt;. 
ys~ W Waldenburgu (na Slqzku) wybuchł 
lą pożar w dornu ponad szybem powietrznym 

1 rozszerzył się tak, że 21 osób śmierć zna
lazło. 

Strejk robotników rolnych, jaki wybuchł 

r 

P ~ Andaluzyi (w Hiszpanii) przybiera nie poko
p Ją~~ charakter. R ąd wysłał do zagrożonych 

. lllieJsco-a ości oddzi&ły żandarmeryi. 

l
r.ł~ ~zy111. Król włoski był w wielkiem nie

bezp1e.cze~stwie. Gdy po powrocie z pr~eja~dżki 
· ~z~os1ł się windą w pałacu na drugie p1~tro, 

f61 s utą~y nastawił przez pomyłkę windę na 
P trzecie piętro. Król chciał na drugiem piętrze 

ts~oczyć, spostrzegłsz) jednak, że winda 
aleJ się posuwa, na czas cofn1cł n : >gę i w ten 

~poa6b umkW\ł grożącego niebezpieczeństwa. 
Carogród. W tutejszym arsenale zbun· 

W IAR US POLSKL 

towało się. kilka. set marynarzy, którzy po 8 Ie„ 
tniej służbie żądali urlopu. A ljutant sułtana, 
przybyws1y do arsenału, zdołał uspokoić roko
szan. 

Samobójstwo Breseiego. Morderca 
króla włoskiego Hun1berta, odsiadujący doży
wotnie więzie.hle w Santo Stefano, odebr.ał 
sobie życie, obwieszając się u posowy celi na 
pasach porżniętycł ... ze spodni. Już od dawna 
groził Bresci dozorcom więzienia, że skróci 
sobie straszne męczarnie, które przyprawiły go 
do rozpaczy. Z początku wiele mówny, w o3ta
tnich dniach był milczący. Gdy rano dozórca 
wszedł do celi Bresciego, zastał trupa. Minister 
spraw wewn~trznych wysłał deputacyą celem 
stwierdzenia śmierci. 

Wielka susza na Węgrzech daje się 
rolnikom dótkliwie we znaki. Stan zasiewów, 
według ogłoszonej urzędowej statystyki, nie· 
szczególny. 

Pożyteczne wiadomości. 
Tak zwane składki talerzowe do

zwolone. Senat karny berlińskiego "kamerge· 
rychtu" rozstrzygnął w pewnej sprawie spornej, 
że składek talerzowych, urządzanych na pu· 
blicznych zebraniach nie należy uważać za ko· 
lektę, że więc do ich urząd ~ania nie potrzeba 
pozwolenia naczelnego prezesa. Wa ~ne to i dla 
naszych wieców i zebrań politycznych. 

Nowe książki. Nowy elementarz Pol
ski, opracowany nową metodą do łatwej na
uki czytania i pisania w języku ojczy~tym" -
pod takim tytt.łem wyszedł nakładem firmy 
S. Bendlewicza i Spł. w Pleszewie nowy pod· 
ręcznik dla dziatwy. Elementarz kosztuje tył· 
ko 10 fen., a więc każdy nabyć go może. 
Zwraca.my na elementarz t'-'n uwagę rodzicom. 
Można go nabyć także w ł sięgarni "Wiarusa 
Polskiego w Bochum. 

Rozmaltośeł. 
Dziwolągiem mowy niemieckiej na

zwać można poniżej umieszczony złożony rze
czownik sHadający się ze 111 liter: 

,,Antialkoholkongressmitglied erverzeichnis
sesdruckkostenvoranschlogspriifungskomissions
versammlungseinlad ungs karten". 

Najdrożsi uczniowie na świecie. W po
bliżu Hamburga u ujścia Elby leży odosobniona 
i mało komu znana wyspa N euwek, należąca 
do ok1ęgu hamburskiego. Pomimo, że obsza
rem przewy?:sza Helgoland, posiada tylko 10 
zamies,,,kałych domów. Dla tych mieszkańców 
władze hamburskie musiały oczywiście wybu
dować szkołę ludową, której koszta utrzymania 
ł~cznie z pensyą nauczyciela wynosz4 2000 mk. 
rocznie. Pouieważ obecnie je::it na wyspie 
tylko 4 dzieci w wieku szk6lnym, przeto 
Hamburg wydaje na każde z nich 500 mk. 
rocznie. 

Bliźnięta zdarzaj'ł się jedne na 89 uro
dzeń. Trojeta na 7 do 8 tysięcy urodzeń -
ale czwornięa sq 1ak rzadkie, że trafiają się 
na 30 do 40 tysięcy normalnych urodzeń. 
W dawn:vch wiekach, gdy matka urodziła 
czwornięta, był taki dziw. że z dalt-'kich Rtron 
Fod16że ocbywAno, by zoba~zyć ten niezwykły 
ubjaw przyrody. Je1:3zc.ze rzadszemi są przy
padki, aby ~ię takie dzieci wychowały i do
rosły. Tilki niezwykły przypade~ zdarv.ył się 
dnia. '}, 6 września 1880 roku. Z una malarza 
artysty Gehri w Miirichbachsee (w kantvnie 
berneń8kim w Szwajt·aryi) urodziła czworo 
dzit·ci: dwóch synów i dwie córki. Dzieci 
te 1.yją do dziś i St} ~upełnie zdrowe Dwóch 
synów służy obecnie w wojsku szwajcarskiem. 
Jedna córka je~t sekretarklł we wielkim domu 
handlowym w Zurychu, a druga córka pro
wadi.i ma.tce g<.>spodarstwo. 

Ostatnia spowteuź św. wielkanocna. 
W Gllanicfeld w czwartek 30 maja po poł. f 

w pl~tek rano, kazanie w cswartek na wieczór o godz. 6. 
W UłJntrop w ph,tek 31 maja po poł. i w so

botę rano, kazJLnie w pifłtek na wieczór o godz. 1/ 26. 
W Wattenseheld w sobo~ 1 czerwca po poł. 

ł w niedzielę, kazanie po poł. o 4 niedziel~. 
Ks. Meissner. 

Naboteństwo w Frohnhausen 
dla Polaków odbędzie się w niedzielę 2 czerwca o goda. 
1/aó po poł. Ks. Scbli.fer, prob 

Koło śpiewu „Kościuszko" w Alstadea 
donosi swym członkom, iś w niedzielę 'dnia ~ cierwca m
raz po wlelkiem naboieńst~ie odbędzie ~~ rnleai~csne ..., 
branie. Upras?.a się ~azyitklch c,łonków, afeby się li-
eznie zebrali. - Goście mile widziani. · z a r z "d. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w.: Hamme. 
Z powodu ważnych przyczyn odbędzie się Zt"·branle 

2 czerwca. w niedzielę przed południem po sumie. Chodzi 
o jedni\ ważnił rzecz. przeto sio uprasza, deby ~łonko-
wie j11.k nailicznlej się 2ebralł. Z ar z • d. 

Baczność parafianie z Wielk. Strzelca 
pod PiaskamL 

Prosimy ws2ystkich pe.rafia.n I Wielkiego btrr.elca, 
aby dnia 2 czerw~& zaraz po w1elkiem nabołeństw1f'l zgro
madzili sio u gościnnego p. Smigielskiego w Bi.Hen, mru 
przy koscił'le, abysmy się porozumieć mogli w sprawie 
pami~tki do naszego kościoła w Wielkim Strzelca. 

Komitet: J. Niedzielai J, Giernu. 

Bractwo Różańcowe Polek w fiochum. 
'\V niedzi, le dnia 2 czerwca o godz. 4: po południ• 

bedzie Różaniec w kościele św. Józefa odmawiany. O li-
czny udział prosi Pr zeł o łon a. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W niedzielę 2 czerwca od\: ędzie się nadzwyczajne 

zebranie o 4 godz. po P' ł. Uprasza sie o jak najliczniej
szy udział członków, ponieważ s~ ważne sprawy do za
łatwienia. Goicie mile widziani. Także będzie nasze To
warzystwo brało udział w procesyi w Hamborn. kłóra 
takie się odbędzie w niedziele 2 cz;erwca po wielkim na-
bużeństwie. Z ar z' d. 

Towarzystwo św. .Józefa w Witten 
uwiadamia swych c~łonków, ij zwyczajne posiedzenie od
będzie się w niedzielę dnia 2 czerwca po południu o godz. 
31/ 2• Liczny udział pOŻ!\daoy, pr niewat 8\ ważne sprawy 
do załatwienia co do proceayi B ·żego Ciała. i wiele in· 
nych SJraw. Z ar z' d. 

Posiedzenie rnrił}da od sęJzie się w przyszł, niedzielo 
rano o godz. 10 Proszę szanownych członków zarz11idu o 
stawienie się. M. Ml\kowakf, przewodnici21icy. 

.Koło śpiewu Mickiewicz w Oberhausen. 
W niedz i elę dnia 2 czerwca.. odbędzie się walne ze

bra.nie o gotlz. 1/2?. po poł. i obór noweg1 zarz,du, n& 

k~óre się szan. członkliw oraz re,\ izorów ka~y serdeczn!e 
uprasza Cześć pi• Śni l 7' ar z ą d. 

Towarzystwo św. W oj ci echa w Schonnebeek. 
W przyszłł\ niedzielę 2 czerwca będzie procesya Bo

żego Ciała w ctoppenberg. dla tego prosimy członków i 
Rodaków, ażeby się lic~nie zebrali na ostatnił\ Msie św . 
w Schonnebeck, która się odprawi o godz. 8 rano. Po 
Mszy św. pochód w procesyi do Stoppenberg. Dla uni
knięcia. nieporzą,dku w procesyi. członkowie winni się sta
wić o 1/2 9 przed kościół, najpóźniej i to w czapkach i o
ma.kach tow. O punktualne i liczne przybycie prosi 

Zarz~d. 

Komitet wycieczek latow. w Bochum& 
W niedzielę dnia 2 czerwca zaraz po polskim nabo

ieństwie posiedzenie u p. Schen ana. O liczny udział presi 
Wydział. 

~-M w dniu godn~ch Imienin ao maja 
jf! s~anownemu kumotrowi 

!!! Feliksowi Kałkowi 
!'(! w Meiderich jako i 2astępcy przewodoiezlłcego 

~ 
Towa.rz; st;wa św. Antoniego w Laar, zdrcwia, 
szctęśc1a i dobrngo powodzenia Ez11nowny K • 
n otrze! kwiaty życia niech 'Q•am nigdy nie !'! więdniejf\, niech do zgonu od powicia r11jskim 

it.'P- się śmiechem Ś ·niej!ł Tego wam życzę i pn I 
~ trzykroć wykrzyln:rjQ: Szan Kumotr Ni~ch łyiel 
ł(@ sż cały Meiderich zadrży i odgłos do Polski 
łJ zaleci. W. S 

mmBl!iiRH!
~~o~~o~m~~m~m~ 
tlt Si:.nownPmu Panu 

~ Feliksowi Adamiakowi 

I 
~ m 
~ 

w Altenbcchurn 
sHadamy w i.niu godnych Imienin 30 maja jak 
n• iaerdecznie,jsze życzenia z:drov ia, s~~zęścia i 
błogosław Bożego, a po ·Uugiecn i szcz~sliwem 
życiu zb~wienia wiecznego. Po trzykro~ niech 
żyje, aż echo z Wiemelhausen d" Altenbc~hum 
gło3 zaniesie. Twoi Bracia i Stwagler 

K. A., I. A., F. Sz:. 
~ 
t$tD~m~Hi!OOttt~ 

~~ 
~ Szym~;;;rR.;t~j~;kowi „ i jego narzeczonej, pannie 

Barbarze Liwek 
za3yłamy w dzień ślu'lu (21 maja) jak najser
declniej•ze tyczenia, zdrowia, szczęścia i błogo
shwieństwa świętego a po śmierci Króleitwa 
Niebieskiego. Młoda para niech iyje ! 

Tego jej t,ciy 
TofVarzyetwo Serca Jeimowego w Hamme. 



Koło śpiewu „Harfa" w Wanne 
~'behoazt dnfa 9 czerwca 8 roeznfct' swego istnienia. 
:Pou,tek o godz 4 po południu. Upraszamy weiystkie 
JCoła śpiewu, które zaproszenia odebrały, aby raczyły na 
nai., roezaicę pl'llyl!lye. Takte i te Koła zapra~za.my, któ
re zaproBł'leń. nte odebrały, aby r:eehclały przybyć. Watę. 
pAe ~la członków wynosi 30 fen. Przyjmowanie Kół śpie
wackich o god1. 4: po poł. w saif p. Marr;iny. W ogro
cbsie będzie koncnt. a na sali taniec. Wstępne dla gości 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn. Towarzystwo św. Józefa w Wattenschej 
obchodzić będzie w niedzielo dnia 2 czerwca. li 
eznłc\' swego istnienia, połflCZODlł z koncertem. i te. 
pod tyt: „Pienifłdz ezy Osoba", na sali w t grodzie 
Fichtnera. Pocz"tek zaraz po polakiem nabo.łeńatWie 
południu. Bzan. członków i Rodaków za.mie3zk&łych 
Wattenscbeid i okolicy jak pajuprzejmiej zapr&BUJlly 
nią. Członkowie maj" wstęp wolny, nieezłonkowle 
przed czasem 40 fen„ przy kasie óO fea. Zony nie 
ków taksamo mus2' "'etępne iapłacić. Członkowie 
siednich Tow. z famili!ł 40 fen. Poniewai dochód 
znaczony jest na pokrycie kosztów muzyki przy p 
Bożego Ciała, dla tego tei spodziewamy się, iż szan. 
deey Jlas swą, obrnnośc~ jak najlfcznitj zasiczyeió 
Zwraca sio jeszcze uwagę szan. członkom, ażeby się 
zaopatrzył w oznak tow„ ponieważ członkowie bel 
ków b~d4 uwaiani za niecdonków i bedlł muaieli 
pne zapłacić. Ozna.czki będą, 11przedawane w nied1I 
czerwca o godz. 1f212 w południe na sali zwykłych 
siedzeń. - Przyszłe zebranie odbędzie się w czw 
w dzif>ń Bożego Ciałe. dnia. 6 czerwca o godz. 1/2& 
południu Z ar z ' ( 

W niedzielo dnia 2 czerwca odbodzie Bi~ zebranie o 
godz. 2 po południu, a po zebra'.liu odbędzie sfo wycie~ 
czka do Obermnrxloh na salę p. Kladbeck, gdzie będzie 
polski koncert, wykonany pohkq, kapel' kapelmistrza pana 
Podeszwy z Alstaden. Prosimy ezan. ezło11k6w, aby ewe 
żony z dzie~mi ze sobq, prtyprowadz1li. Tak:eamo R lda
ków z okolicy Hamboru zapraszamy. Wstęp jest wolny 
tak dla człunków, jak 1 dla innych Rodaków. Pocf„tek 
koncertu o g( dz. 4. Z a rJHł d. pe 1 marce. O }i.-ane przybycie uprasza Z ar z 1' d. 

Kochani bracia z parafii kobylińskiej! 
Donosie Wam, ił mieliśmy 6 maja zebranie w Bo

chum i umówillimy się, aieby sprawló pami„tkę dla 
koicioła w Kob3lmie. Proszę kochani bracia dawajcie 
składki, ozy to razem je pe syłajlle pomiędzy sob4 
zebrawszy, c:r.y też pojedyńczo, z dołl\CZeniem z której 
wsi i parafii kaidy poclodzi i !kładka przysłan!I.. Składki 
prosimy prłysyłaó pod nJit>j podanemi adresami. Składki 
btd• pokwit' wane w gazecie. 

Ares: M. Miedziński w Herne, Neustr 35, J. Jarczyński 
w Bochum i Ig. Miedzińoki w Obe1hausen. 

K omitAt. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Boyer. 

U w a g a : Procesya odbędzie sio w niedziele 2 czer
wca w pou~dku jak następuje: Za Niemcami p'lstepo
wać będzie Tow. „.Jutrzenka~' pod opiek" iw. Wawrzyń
ca z Obermarxloh, za tem Tow. wszystkie polskie niewia
tty, następnie kapela, a w końou Tow. św. Barbary 
z Hamborn. Prosimy członków, ieby każdy postępował 
za swojem sztandarem, aby się nikt nie błf\kał gdzieindziej 
i aby każdy swój oznak miał przypię\y. Pieini będ„ 
śpiewane: „Twoja cześć chwah", „Rzućmy si~ wszyscy 
społem", „Kto sie w opieko" i „O Maryo moja radość~. 
Nadmieniamy. ił będzie składka zbierana przy pierwszym 
ołtarzu na kapelę, gdyż Niemcom kapelę zapłaci kasa ko 
icielna, a o nas Polaków to wcale nie ehclł wiedzieć, 
więc my sobie sami musimy zapłE cić, ale chcemy Niem
com pokazać, jak :ny Polacy nasze obowią,zki religijne 

Uprasza się szan. Rodaków, aby przed czasem w 
wstępu się zaopatrzylf, poniewd potem będą, musieli 
dwójnie zaphcić, gdyż d11 ogrodu będzie pobierał 
śeinny wstępne, a na salę, gdzie będzie teatr odgry 
towarz~ stwo. W niedzielo 2 czerwca odbodde sio generalne zebra· 

me na sali p. Krebbre Będzie półroczne sprawozdanie 
i czyni.ości tow. przeczytane, płacenie miesi~eznyeh skła
dek i wpis nowych członków. O jak najliczniejszy udz:iał 
i punktualne s~awienie ete uprana Z a r z Ił d. · 

wypełnjamy. Z ar z" d. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop. Wiec polski w Hoerde 
1'.owarzystwo św~ Wojciecha w Dortmundzie 
ionosi członkom i szan. Rodakom. iż w nl edzielę dnia 2 
ezerwca jest pohkie naboieństwo o godz. 61/ 2 rano w ko
icfe!e sw. Trójcy z polskim ipiewem, a po południu o 
3if4. godz. bzanie polskie. O 1 godz. wymarEz na ,,Fre
denbaum"' we wspólnym pochodzie. O liczne przybycie 

Zebranie odbędzie się 2 czerwca o godz 3 po połu
dniu. Uprasza się członków, zważać na czas zebrania i 
także urrssza l:lię o liazny udział, gdyż ważne sprawy 

odbędzie sio w niedziele dnia 2 ezerwca o godz. s 
południu w lokalu p R1Jsemanna, przy ui. Ba 
str nr. 4. Porz„dek obrad: 1) Sprawozdanie o spr& 
koicielnycli. 2) Spra'11·a v;yborów. 3) Wolne 

prtyjd!ł pod ohrady. Z a r z" d. 
Szan. p~nów prezesów Tow. p· lskicb, nalełj\cych do 

parafii kastropskił",i, w sprawie pielgrzymki do Werl upra
szam na naradę do lokalu p. Besenrotha. zaraz po wiel- O liczny udział uprasza w imieniu komitetu kiem nabrżeń .•t~if'. 1. Wojciechowsk:i prezes. 

Teofil Kaźmierowsll 

e.złonków prosi Zar?.ąd 'l'Pw. św. Wojciecha. Towarzystwo „J edność'' w Dortmundzie. KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIEG 
'Pow. św. Stanisława B. w Marxloh. 
Zebrania będ4 sio odbywać latową, porą, zaraz po 

nabożeństwie o gocz. 11. Puyszłe zebranie jest w nie
dzielę 2 c1erwca za.rai po na.bożcńQ;twie. Uprasza się na. 

Wszystkim rzłonknm dooos·my, ie karty wstępu na. 
wspóln11i zabawę v. e rFrt>denbaum'' musz' byó kasyerowi 
w niedzielę do godziny 10 oddane w lokalu posiedzf>ń. 
Zarazem donosi się, ze punkt zborny jest w fokalu tow. 
i to o g<-dz. 121/ 2• O punktualne przybyeie prosi 

·w Boehum 
ma. na składzie wielki wybór ksiflŻek do nsbote 
ksifłżek powieściowych, Śpiewników, ksią,żek treści 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi nap 
polskimi i~d. D~lej: wielki wybór figur Swiętych, 
fiksów. róza.ncy 2 inovcb dt>woryonali.i •mia.nę uważać. Z a r z Ili d. 

By osięgnąć obrót wielki 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 

t~ Wszystkie moje zegarki S1' starannie obci„gnięte i na minu 
mregulowane. Za każdy .Eegarek daję ó lat piśmienną, gwarancyę. Oba 
wy niema ładnej. bo to ooby się podobać nie miało przyjmuję z po 
wrotem i zwracam pieni4dze. Trzeba sio koniecznie przekonać, a k 
nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szk(ldJi. Zamówienia i podzięko 

-
te . 

wan!a eodzietrnie nadchodz,. 

I 

· '~:~~,łfL.0 ... 
Ceyeto złote 

kolczyki 8 ka
ret. (333) stę

pl6w, tylko 9 

l 

8 

Nr. 900. I 31/ 
karat. złota, 
złoe. spodem 

ba.rdzo trwał 
1,25 mr. 

marek 

Secarek niklowy, kl11czykowy cyl. na 6 kamieni 6,60 mr 
Ze1arek posrebrzany cyl. na 6 katfl. z 2 ztoenoe brzeg. &,IO mr 
Ze1arek ten 1am z najlepszym werkiem 1,26 mr 
~)'Sio srebrny zegarek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem , 9,00 mi 

'ren sam zecarek z prima werkiem I0,00 m r 
Cz}sto srebrny zecarek cylyndrowy remont. na 6 

kamieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem IO 26 mr 
'ł'en sam z najlepszym prima werkiem i2'00 mr 
Z Jłlaikę Boską najpiękniejs1e, czysto srebrne 1egarki z '2 złoco
nymi brzegami i z najlepszymi la prima werkami na 10 kamieni po 10 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 25 n:arek. N~jwsp~.nialszy z Matkę 
Bosk' ~egarek zło.cone ~1tery, i na.1ozdobme.1szymi złosonymi brze· 
gam.i, c1ęzki w srebrze 2 z na1lepszym na 10 kamieni prima prima wer
ldem tylko 28 m. Zega.rka. tego z pewnośeiq, nikt jeszcze nie widział 
~ate cenniki blisko 600 ilustra~yj na zegarki, łańcuszki biżuterye 
takte skrzypce, flety, klarnety i harmiki wysyłam dano.o i' franko. 

Jl. Danecki, Miejska Górka, 
(GUrehen Bez. Posen.) 

Wszelkie prace piśmienne np. podania w sprawach Sfłdowych re
ldamaoyach podatkowych, wnioski o umorzenie podatków w epra~ach 
knapsza.ftu i renty. państwow~.i, ~sprawach gruntowych 'i opiekuńczych 
wykonywane zostaJ11i dobrze i tamo. Se1ąganie pretensyi komornego i 
dzierżawy - Agentura r.abezpiec1enia na jycie bez rewlzyi lekarakiPi 
pod nadzcrem władz rzfldowych, zabt>zpiPCZAnia od polaru. zawiera.nie 
ióin.ych Jrontra.któw kupno., odbywanie aukcyi, prowadzenie kai~!ek han
cBowycb i udzif lanie rady w sprawach konkursrwych. 

Sprawy ułatwia się we Wlł2y::1tk1e dni tygodnia. od godz. 8 rano 
do godz. 8 wieczorem. - Zamówienia zamiej:icowe 11roszę uskuteczniać 
lstownle lub ustnie. - Mem staraniem będde, aby każdemu służ;yć 
DĄJ1epsz' radą, dla tego prusto o popr.rcie 

Ludwik -Winter w Rohllnghausen 
przy ulicy Gelsenkirchener Str. I. ' 

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~::...::: 

Z ar z Ili ii. 

Ożenek. 
Kawaler 30 lat stary, rzemie

ślnj it samodzielny, posrukuje 

towarzyszki tycia. 
Uczciwe panny od 20-25 lat 

liczące, które domowq, robotę ro
zumieją. l nieco wykształcenia w 
przemyśle posiadają. racz„ eie z za
ufaniem 1głosić z dołączeniem fo
t,,.,·grafii. na.dsyłsjfłC list pod lit. 
O. W. 12 do ekspeaycyi ,,Wia
rusg Polskiego" w Bochum. Za do
chnwanie taiemnicy ręc.zy się sło
wem honoru. 

00000000000000000000 

Slużąea 
katoliczka, znajdzie miejsce. 

Oeben~ zakrystyan. 
Wattenscheid, l3rinkstragae. 

Dziewczę do d.zieci 
od 15 do 16 lat 

potrzebne S'lsraz 

Jakób Dor:owski 
Bochum, ul. Wilhelm str. 

Służąca Polka 
znajdzie :.raraz lub :później stałe 
miejsce. 

Andrzej Widorski, 
Bochum, BessemerStr.33. 

Mam do wvdzierbwienia 

dwa 'gościńce 

Kilka set zegarków na składzie. 
Wy~yłamy .Rodakom na obcP.:yźnie li tylko najlepsze i naj 

dobrze obc1~ane 1 uregulowane aegaxk'. 5 lat piśmienna gwarancy 

Nr. 27. 
Medalik do łBńCUfl.Jl
k:a, nowe srebro po 

50 fenygóN. 

Odsprzed. 1 abat. 
Kolczyki, - br0ezki, 

łańcuszi, 

obrączki ślubne, 
pierscienie, harmoni
ki, skrzypce, cytry 

i t. d 

Nr.~ 
DgblG p 

1.50 
Spilka w 
wat, lub w 
peluaz dk 

górni 
Budziki, 
latory 1 

Nr. 51. Srebrny remont. z Matk~ skim 01 

Bo~.kt\ Częstochowską. piękny wła- metr wy 
sne1. pracy po 13.50. 16, 18i 21, 25, po 16, I~ 
30 1 36 mr • na ż:•ezt:!nie kluczy- 22 25 30 

kowy, wyrób jak Śpilka nr. 20L · ' 

~ega.tki nasze 8:'li bardzo dobre, najlep~zem dowodem BI\ listy. 
re oodz10nme z ~odzięk:owan~em i zamówienitm przychodzf\. 
~ysyła.my darmo 2 franko kazdemu. - Co się nie podoba. chętni~ 
8ieramy z powrotem. · 

Swój do tnvego ! Reparacye tanio! 

M. Szezepaniak i sp. w Krotoszynie 
(Kroioschin Bez. Posen). 

Przy najmnicjszem zamówieniu wysyłamy darmy piękny pad 

Piosennik Jutrzenki 
iawierający pieśni, piosnki i wiersze potępiajłłce pij 
karciarstwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes. 35 

Adres: „Wiarus Polski" Bo"bum. w dużych pohkieh wsiach z 1000 
mr i drugi za 600 mr. dzierżawy 

ooznie p~Z~ kaucyi 600 mr. . Baezność' r 
Rówmt>z mam do sprzeda.ma • Ustawy d Ś 

• r Rodakom na obczyźnie oznaj-
W8 go emce I mian_i, ił przyjmuj~ zamówienia na 

. orygmalne prawdziwe Singer a 
~. D&.Jlepszym bięgu. - Reflektanci d . 
mechaj się .najlepiej c~obiście z maszyny o szycia, 
całem zaufamem zgłosz~ i to zaraz. damskie i rzemieślnicze wszelkiego 

Generalna Agencya rodzaju. Stare przyjmuję w za-
B, Pluciński, m1anę. 

Poznań - Posen Bezpłatna nauka sz7cia. 
. . ' Do1odne warunki spłaty. 

przy uhcy WrocławskieJ nr. 1 'l. o Za gotówkę rabat. o 

~~··~~~ff~ Wacław funtowicz, 
Obrazki Essen, Engelbertstr.14. 

dla towarzys 
wykonywa 

~ prędko i tanio 

Drukarnia 
„ Wiarusa Polski 

w Bochum. 

Karty wstępu 
n 

Bacznośól Kto potr,lłebuje 
w ramkach czarnych polerowa- maszyno do szycia, niech mi do· wykonywa 
ych za szkłem, obrazki w ramy niesie na karcie pecztowej, a przy- ~pr„dko i tanfe 

k 
15 

2 

ach mosiężnych, obrazki owalne będę do niego. Y 

perełkowym brzegiem i t. d. po Dostarczam takie st~ple rę- Drukarnia 
o .renygó~ za sztukę. czne, kieszonkowe i do zawieszania 

Ksi~garnia „ Wiarusa 'Polski,ego" w łaflcusrki do zegarka, oraz me• u Wiarusa Polski 
w Bochum. ble wszelkiel'!;'o rodzbjr>. lV Bo~hUID• 

Za druk, a&kład l redakey~ odpowie•lzialny: A n i o n t Brej 11 k 1 w 
Boobum. - wNakiaóem 1 Cil6ionkamj Wydawnictwa „Wiaruna. Polskiego„ w BLchum. 

Dodatek : nNauka Katoll011 
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którą ~eraz ,, aleją .·. ~mierd " ·-możua .„było 
nazwać '. ~ wręszcie minęły ~- ją _ i ~ do5tały 
się : na plac Bełle-Conrt, na :którym wzno-

' sił się :i)onmik · Ludwika XIV. Tłum po
, spólstwa go napełniał, ztąd więc szedł ów 
szum, który.je. dochod_ził. \v pośi·odku pla

'. ~u ~podJrnlumną :. króla„ stała dżisiaj jakaś 
olbi~zymia -~maszyna suknem-.·cz.arnym zakry
ta - ]ecz·· tu .i owdzie wychylały . się z 
pod Z~S~<?~Y cżerwone -jej sciany . . Elźbieta 
i Bab~ta zatrzymały się, patrzt\c ciekawie 
na ow~ mas~ynę, jedna drugfej · nie umiały 
wytłó1~aczyć, do czego ona może .służyć; 
tłnm stal ponury, milczący i przypatrywał 

. ~ się ~posępnie_ tym d w:om, z których ubrania. 
~ wnosił, że go nich nie należą.- ·. 

· - ·czy.· pójdziemy dalej? spytała 
'Babeta,; oglądając się niespokoJnie na tych, 

'. kt~r:Zy , _ się "im przypatrywali. · „ · 
-· . ~ '.Mus~my _-iść -::- odparła Elźbieta 'i 
~.rus.żył{. dalej. . 
„ -:·.'"':·'Wtem z tł~rr{u wysunęła się .jedna . z 
; .. kobiet· i_ zaątąpiła im drogę. 
:„ ·---= ·chcecie wiedzieć, co . zakrywa czar-
_· ne _suk:uo·? _. ~. zapytała szyderczo. 

One; mimowoli przystanęły. 
-:- Gilotyna pod niem siedzi . - doda

ła i rozśmią,ła się g'ło~no. 
_Gilotyna.! wyraz ten nadto był znany 

E1źbiecie . i ·starej i)ia:stunce, aby się nie 
ptzeraziłi; pobladły obie i przytuliły się 
do siebie. · 

- Gilotyna · - powtórzyły bezbarwny
mi usty. 

. - .Chodź, chÓdź Babeto, śpieszyć nam 
·. trzeba do niego po ~adę ·- rzekła gło

- śniej Ęlźbieta · i pociągnąwszy . piastunkę, 
„minęła ·kobietę. · · 

. · N afesźci~ dotarły ·do tlbogiej dzielnicy 
miasta Lyonu; ludno było na wązkich jej 

: ulicach, mimo to śmiało tutaj szły obie, 
gdyż _w s1)0jrzeniach- tych,_ których spoty

~~: kały, :~ czy_taly~ ży~ziiw-0.~ć . .: Kobiety i. męż- . 
:-;. ~$yińi ~okazywaąje _sobie palcami. -· 
'. .. · ;·: _ ·'. .:: ".:.:· ~- -~= ~p4g da.l~zy. nas~pij. ~~- ;~, . 

Swł('to)ózafaełe 
•;1.yh 1.1JdaJka ua ubogich : atudęntów kAtoJfoiw-polnklah. 

. · Niedobór (zob. nr. 21) H,12 rri. 
Ignacy Ma ~iejak z Bruchu . · . . • . . . 3,00 11 
Przy spOS ')hności polskiego nabozeń.!ltwa. w 'B<)-

chum, dnia 26 maj~ (w1·ęczył p. St. S Nier-
c~yk itd.) . • . . • · . . . . . . . • 9,44 „ 

Prz;y spo3óbnmfoi :rolsldego nabożeństwa. w Bo-
chum, dnia 27 maja. (w:~c~ył . p. St Swier-
czyk) . . . . .- . . . . . . . . · . 3,60 n 

N. N. z Altenbcchum (wręczył W. Grl'legoreki) · 1146 „ 
· Na wese1u u P<>rwoła. w Bottropie: młoda. pa

ra 1 mr., Aloizy Swoboda J: łonq, 1 mr., W. 
. Szenor l mr., · J. Swięty 1 mr, Karol Por
wał 50 fen., W. Andrzejewski 50 fes., E. 
S więty 50 fen., E Kies f>O fen ., J. Cimmer
mann 30 fen , A. Swięty 30 f., J. K()cur 30 
fen., . Tomasz Moskwa 30 fen., Fr. Porwoł 
20 fen., J. Pilarczyk 20 fen, J. Tomala 
20 fen, E. Mokry 20 fen„ W. Mokry 20 f., 
(nadesłał J. Swięty) . • . • . . • • 8,20 „ 

Na . chrzcinach u Walentego Matczaka w Alten
bochum: W. Matczak z żoną 1 mr„ ·w. Mat
czak 1 mr, W. Sołtysiak 1 mr., M. Sobań
ska 50 fea., J. Matczak 1 mr., St. Kowalski , 
3 mr., ·Józef Michalak 1 mr, H. Grotba z żo • 
n„ 1 mr.; N. N. 60 f. (wręcz. L. Szkudlar · 
ski) • • . . . • . . • . . . . • 10

1
00 „ 

Na chrzoinach u Fr. Pantra w Herten: Ft. 
:ranter z żoną 2 mr., 'l'. Fr4ckowiak z żoną 
l mr , A.. Frąckowiak z łon~ 5 mr , Fr. 
Andrzejewski z żon!\ 2 mr, J. Pantr r z żoną 
2 mr., A. Rata.jll~ak z żonfł 2 mr., Fr. Sta:· 
chowiak z żonj\ 1 mr., -Fr. Frąokawia.k 20 
fen., W. Frąckowiak 20 f. (nadesłał i porto 
ze płacił A. Ratajczak) • . , , • . , • "15.40 ,, 

Raz€m 50,99 „ 
Niedobór 44,12 m. 

W kasie 6,87 m. 
Bóg zapłaćl 

29. 5 1901. 

Św. Józafacie1 módl si~ za nami t 

pro: K s. L i e a. 
Jan. Blelińaki, Bochum Maltheserstr. 17a. 

Kalendarzyk tygodniowy~ 
łJrerwiec. 

2. Niedziela. Marcel. 
3. Poniedziałek. Erazma. M. 
4. Wtorok. Opata B. 
5. Sroda Bonifacego. 
6. Czwartek. Boże Ciało. Norb. Il. 
17. Pi~tek. Roberta Op. 
8. Sobot.a.. Medarda b. 

/ 

(POSŁANIEC.) 

~~ub KAt-0lleka" wychod.t oo OłlW.,,. " 
tok w Bochum w W estfalU .}a.ko bezpła-I 
t.ny doda tek do „ WJaruslł Polskiego". 
Osobno ,,Nauki Katolickie.i" prenumero
wać nie mołna. Kto wlęc chce jtl otrzy-

1 

mywać, niech sobie zapisze na poczcie „ Wiaruea Polskiego". 

O -O 

~ 
·.~.-~ 

O· ·-----

- „ WiatlHI PQl1kl", pi8mo pQlltJasn~ 
wychodzi trzy razy tygodniowo z · „Nauk, 
Katolickfł", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenum~rata na pooo~le wynosi 1 ~arko 
60 fenygów kwartalnie, a ł odnoszeniem 

., do domu przez liltowego .1 m.arkt 76 j 
0 

fenygów. . · · · 
0 

Módl sit i pracuj I · 

Bezpłatny. ~oda tek. tyg_odniowy do „Wiarusa Polskiego":. 

Nr"' 22. Bochum, dn'.ta 30 maja 19.01„ Rok 10.i 

Na Uroczystość Trójcy Swiętej. i byśmy my. umiłowali Boga, ale iż on pierwszy 
! umiłował nas, i posłał Syna swego ubłaganiem 

Lekcya. Rzym. XL 33_ 36. I za grzechy nasze. Najmilejsi, jeśli nas Bóg 
I tak umiłował, i myśmy powinni jeden drugiego 

O głębokości bogactw, mądrości i wiado i miłować. Boga żaden nigdy nie widział. ·Je
mosc1 Bożej! jako są nieogarnione sądy jego, \ żeli się miłujemy zobopolnie, Bóg w mu mie
i niedościgłe c"!rogi jego I bo któż poznał umysł I szka, a miłość jego doskonała jest w µas. 
Pański? albo kto był rajcąjego ? albo kto mu i Przez to P?~nawamy, iż w nim mieszkar;ny, a 
pierwej dał. a będzie mu oddano ? albowiem l on w nas, 1z z Ducha swego dał nam.· A my
z niego, i przezeń, i w nim jest wszystko. J śmy widzieli, i świadczymy, iż Ojciec posłał 
Jemu cześć i chwała na wieki Amen. I Syna swego Zbawicielem świata. Ktobykol· 

Ewangielia. Mat. XXVIII 18-20. 11 wiek wyznał, iż Jezus je3t Syn Boży, · Bóg 
Onego cz24su mówił Jezus uczniom swoim: w nim mieszka, a on w Bogu. I myśmy· po

Dana mi jest wszystka władza na niebie i · na I znali, i uwierzyli miłości,- którą Bóg ma w nas 
ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, I Bóg :est miłość, a kto mieszka w miłości 
chrzcąc je w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Swię. , w Bogu mieszka, a Bóg w nim. \V tem wy-

T "" K • tego; nauczając je chować wszystko, cem wam !I konana jest miłość z nami, ł. byśrny ufonść . omasza .a e_ mp1s . . k 1 . k k ł A . . ., mieli w dzień SAdny, iż J·ako on J·est, i m'-~ J°C· o WH przy aza. oto Ja jestem z wami "1: „ 
O naśladowan.i U Chrystusa. po wszystkie -dni, aż do skończenia świata. steśmy na tym świecie. W bojaźni nie ·. masz 

miłości, . ale miłość doskonała precz wyrzuca 
Cena 1 markę, z przesyłkfl 1,20 mr. b · • b b . OJfzń, o ojażń ma utrapirn1e ; a kto się 

Adres: „Wiarus Polski", B~chum. Na Nie4zielę I. po . Swiątkach. · boi, nie jest doskonały . w miłości. My tedy 
_. We wszystklcli listach .do ·Tedakcyi. ekspedyey-1,· _" . . miłujemy Boga, iż Bóg naą pierwej ucniło"\.vał 

· księgarni i drukarni trzeba podać zawsze swój adr~1 - „ _. :J eśij,by kto rr?1ekł, iż miłuje Boga~~ a ·brata by 
.ehocia.żby kto Sfłdził, . te adres fego posiadamy, aby ·odpo..;- .. Lek~ya_~ 1 J·an IV. s~.:_21. swego nienawidził;, kłamcą J„est. . Albpwiern .kto 

· wiedź:.. lub· przesyłk~ za.mówionych rzeczy dla. tego powo· ·· L · N · ·1 · f B ' · ł · W 
au· nie opóźniły się. Szukanie 'adresu w dawniejszych listach- aJIDl ~L og jest . mi ość. tern się . nie miłuje brata swego : któregQ widzi, . :_Boga 
lub ksi~żkach zabiera wiele ~zasu i dla tego przesył$ - ,. okazała miłość Boza w- nas7 iż f:?yna swego je· ·· któreg<? 11ie widzi, jako: może : miło_wac? A . to 

·- . natychmiast uskutecznić nie ń10łna. dnorodzonego .. · poałał · Bóg na świat, abyśmy · !Ozkażanie mamy~ od Bog!l, aby który ro.iłuje 
·:: i:{ęd~łpQt ,$1p,9-aj,~~~ai~s:~ g;;, Fr~cię'!fak ~iafw Rumiani~: :-- Nąkfage~ 1 czeionkail_li Wy~l.vnJctwa ~Wiarusa Polakieho~r: ··:- :_; ~ylj przł' zeń: :_W _tem jest mil.ość; pi~ jako- :)3gga, .~lliiłowaJ i: b,rata sw:ęg-e. · · .· __ . 

--·~, __.; _; _.._~'-:..__·' ~_.;.: ..... „_. _L. _ ._., - ··--· __ :_·:''~ _ .... ,.__'-..._-· _ __..._;-. __ . ..... ; _ _.· ..... · . .... -~"-.......;.· '_:_· :....:..::-·. _ __.,.___.;. __ ._ . ......... ~~----------"'·· ..... ;· ..::...::-__;· :.._· ___:.._;.;;......::.._;.....____,::_> ....::.,;~~·-·_., _ _ :._·~ ~' ......;:_- ~-,_;;_....:;;__;.2..:..:....:~_::;.·:--'~c.'." .:....:;··-· . .::_· -=.-·· . .......;;··.=....;;;.__:.:_...:.:_::.:__....:::.::.....:.::. . .. -.--:. ····. . . ~ ""- ~ ,... , .... : .... .,. '°~. -. 
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Ewangłelła. Łuk.- VI. 36-42. 
W on czas rzekł Jezus uczniom ·swoim : 

Bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miło. 
sierny jest. Nie sądźcie, a nie będzieci~ są 
dzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potę 
pieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpu
szczono. Dawajcie, a będzie wam dano; mia
rę dobrą i -natłoczoną, i potrzęsioną i opływa
jącą dadzą na łono wasze. Bo tąż miarą któ 
rą mierzycie, będzie wam odmierzono, i po· 
wiedział im i podobieństwo: !żali może ślepy 
ślepego prowadzić? azaż nie obadwa w dół 
wpadają ? Nie jestc_i uczeń nad mistrza, lecz 
doskonały każdy będzie, będzieli jako mistrz 
jego. A cóż widzisz źdźbło w oku brata swe
go, a tramu który jest w oku twojem nie ba· 
czysz? Albo jako możesz rzec bratu twemu: 
Bracie, dopuść że wyrzucę źdźbło z oka twego, 
sam tramu w oku twem nie bacząc? Obłn
dniku, wyrzuć pierwej tram z oka twego, a 
tedy przejrzysz abyś wyjął źdźblo z oka brata . 
twego. 

Kazanie. 
Wszelka cześć religii chrześciańskiej, 

właściwie mówiąc, zależy na czczeniu Boga 
we trzech osobach, Ojca, Syna i Duchu św., 
chwalebne jednak jest ustanowienie święta, 
i ułożenie szczególnego nabożeństwa, w któ
-rem, miejsca pisma św. i nauka Ojców 
Kościoła, w jedno zebrane, służą do utwier
dzenia wiary chrześcian względem tej ta
jemnicy, i ministrom religii dają okazyą 
nauczania wiernych około tego głównego 
i najpierwszego artykułu wiary chrześciań
skiej. Złożenie nabożeństwa (officium) o 
Trójcy przenajświętszej przypisują Stefa
nowi biskupowi Leodyjskiemu na początku 
wieku X, które dotąd coraz bardziej roz
szerzało się w wielu szczególnych kościo
łach; do czego pobudką niemałą bez wąt
pienia było, że w tym czasie i dalej, wiele 
sekt kacerskich, a szczególniej Manichej
czycy różnemi imionami zwani, rozsiewało 
błędy przeciw tej tajemnicy. vV Rzymie 
jednak, przez długi czas, nie przyjmowano 
tego nabożeństwa, przez obawę, aby przez 
wprowadzenie onego nie rozumiano, jakoby 
inne uroczystości nie były odprawiane na 
cześć Trójcy przenajśw. Aleksander III 
·przy końcu wieku XII wyraźnie odpo-

wiedział, że Kościół każdego dnia, i we 
W8zystkich uroczystościach i nabożeństwach 
wyznaje, chwali i czci Trójcę P. Dopiero 
Jan · XXII potwierdził to święto i miejsce 
onemu na niedzielę 1 po Swiątkach wy
znaczył. 

Jezus, imię niezbędne. 
Pewien kapłan w Saksonii, ktory nie

gdyś na dworze książęcym sprawował urząd 
kaznodziei, wezwany został do pewnego 
chorego pana. Skoro kapłan przyszedł, 
rzekł doń chory: 

- Księże kaznodziejo ! Jestem bardzo 
chory i obawiam się, czy z tej choroby 
nie umrę, dlatego kazałem cię wezwać 
i proszę cię, byś mi co budującego powie
dział. Ale jedno sobie wymawiam natych
miast - a to jest, abyś mi nic o Jezusie 
nie mówił, bo o nim nic nie chcę słyszeć. 

Kapłan odrzekł: 

- Bardzo mi miło, żeś mi pan· zaraz 
to powiedział, gdyż było by to pierwszą 
rzeczą, o którejbym był z panem mówił. 
Zresztą jest jeszcze wiele innych rzeczy 
budujących, o których rozmawiać możemy. 
Czy mogę z panem mówić o Bogu? 

- I owszem, odrzekł chory, o Bogu 
chętnie słuchać będę; gdyż dla Boga mia
łem zawsze głębokie uszanowanie. 

- .A. zatem, rzekł kapłan, mówmy teraz 
o miłości Bożej. 

I wiele, wiele mówił kapłan o miłości 
Boga ku ludziom - a wszystko to było 
bardzo przyjemne choremu. Przy pożegna
niu rzekł chory: 

- Proszę znowu wkrótce przyjść 
i opowiadać mi wiele pięknych rzeczy 
o Bogu; bo taka rozmowa sprawia mi 
wielką przyjemność. 

Gdy kapłan drugi raz przybył, rzecze 
chory: 

- N o i cóż mi ksiądz dzisiaj pięknego 
powie? Jużem dawno tęsknił za księ
dzem. 

- Mam jeszcze wiele, bardzo wiele 
mówić z panem o Bogu, i dlatego posta-

j 

) 
I 
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tymi dniami zamknął tych, których za 
swych ciemiężycieli uważał i pomordował 
ich bez sądu - mówiła dalej Babeta. 

Pełne grozy milczenie zaległo na chwilę 
pokój, przerwała je pierwsza prababka. 

- Panie odpuść im, bo nie wiedzą co 
czynią! - szepnęła. 

- Opowiedz· wszystko co wiesz, Ba
beto - odezwał się Gustaw, zapanowa
wszy nad wrażeniem. 

- Kiedy wpadli do fortecy - poczę
ła stłumionym głosem piastunka - i roz
bili drzwi wiodące na korytarz, który do 
cel więzienny~h prowadzi, panna Belluise, 
córka jenerała i komendanta fortecy za
grodziła im drogę rękami, błagając ich by 
się upamiętali; lecz oni odepchnęli ją gwał
townie i do cel się wdarli. Odważna dzie
wczyna podobno po biegła za nimi i usiło
wała wydrzeć im z rąk noże, pokaleczyła 
sobie ręce, lecz a~i jedneg·o nie ocaliła. 

Antonina z głośnym płaczem rznciła 
się bratu w objęcia. 

- Ratuj nas Guciu! - zawołała. 

- Zamiast brata poinocy wzywać, 
uklęknij, złóż ręce i powiedz ze skruchą: 
„ Zmiłuj się nad nami Boże, wielkie są na
sze winy, lecz większe twoje miłosierdzie" 
- odezwała się surowym tonem pani Noi
ret. 

Pierwsza usłuchała. tej rady Babeta ; 
uklękła i głośno poczęła się modlić. 

- Panie dobroci nieskończonej, wzy
wam Twej opieki nad tą dziatwą niewinną, 
którą w kolebce hodowałam. 

- Gdybyż niewinną była! - załkał 
Gust.aw -. O, czemu nie słuchałem ciebie 
Elźbieto ! - dodał zwróciwszy się do sio
stry. 

Ona objęła go ramieniem i pocałowała 
czule. 

- Uklęknijmy wszyscy do modlitwy, 
a spokój wstąpi w serca nasze - rzekła ; 
- jutro pójdę z Babetą do Vigneg·o, mo
że zażegnamy złe nam grożące. Uklękli wszy
scy i wstali od modlitwy spokojniejsi; wia
ra w miłosierdzie Tego, który największych 

gTzeszników rozgrzesoo,, 'Vstąpila w icn 
serca. 

Jednakże nie zaniechali środków ostro
żności: Gusta w kazał pozamykać wszystkie 
drzwi na klucze, wszystkie okna pozasła
niać, by światło z nich idące nie przypo
mniało komu właścicieli spalonej fabryki; 
skupieni w jednym pokoju, wsłuchiwali 
się w gwary ulicy, starając się odgadnąć 
z nich co się na niej dzieje. Z nadejściem 
nocy uciszyło się na ulicy, więc udali się 
na spoczynek i spali snem nieprzerwanym 
żadnym wypadkiem do rana. 

Dotrzymując słowa Elźbieta, naza
jutrz wczesnym rankiem udała się z 
Babetą do Vignego. Na ulicach jakie mi
jały, było jeszcze pusto i głucho - zdala 
tylko dochodził jakiś głuchy szum; szum 
ten nabawiał je niepokojem. Nie zatrzy
mywały się wszakże, nie pytały siebie, czy 
nie grozi im jakie niebezpieczeństwo -
szły obie w myślach zatopione, Elźbieta ze 
spuszczonymi oczami w ziemię. Już zbli
żały się do promenady publicznej, wiodą
cej do placu Belle-Cour, gdy z ust Babety 
wyrwał się okrzyk przerażenia. 

- Co ci się stało? - spytała ją El
źbieta podnosząc oczy - lecz nie domó
wiła jeszcze ostatniego wyrazu, gdy z ust 
jej również wyrwał się okrzyk grozy. Za
chwiała się i blada osunęła na ramię pia„ 
stunki. 

Babeta objęła ją ramieniem. 
- · Wracajmy! - szepnęła. 
- Nie - odparła stanowczo Elżbieta, 

odzyskawszy raptem siły - muszę dziś 
widzieć koniecznie Vignego; Gustawowi i 
Antoninie to samo grozi! 

To powiedziawszy, rękę przed siebie 
wyciągnęła: Na 'vysokich topolach wzdłuż 
tej alei, widać było wiszących ludzi; połą
czeni za ręce, tworzyli oni straszliwe wień ... 
ce w tej pięknej alei, której bogatsza lu„ 
dność miasta Lyonu zwykle po obiedzie 
przechadzki używała. 

Oparłszy się na ramieniu Babety, nie 
patrząc na smu~ne ofiary zemsty ludzkiej, 
Elźbieta szła szybko przez nieszczęsną aleję, 
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jednocześnie kilku robotników otoczyło 
zacnego starca i popchnęło go do powozu. 
Nie opierał się im, bo wiedział, że oporem 
łozdraźniłby tylko silniejszego od siebie; 
podążył razem z Gustawem i Elźbietą do 
pałacu. Gdy wrócili do domu, dowiedzieli 
się od Antoniny, że pani Delaroche nagle 
zasłabła. Doznane wrażenie wywołało u 
niej atak serca silniejszy niż zwykle; Gu
staw posłał natychmiast po lekarza, który 
oświadczył, że stan chorej jest groźny. 
Pani Delaroche była nieprzytomną, na wet 
dzieci własnych nie pozna wała. Krążące 
od pewnego czasu pogłoski o zaburzeniach 
w Paryżu, doszły i do Lyonu; słyszała o 
nich i lękała się, aby za przykładem sto
licy nie poszły inne miasta Francyi. Oba
wy te skrywała przed dziećmi, by ich zbyt 
wcześnie, a może napróżno nie niepokoić; 
widok łuny przypuszczenia jej w pewność 
zamienił: leżąc nieprzytomna na łóżku, 

wolała ciągle: „ U ciekajmy, bo nas zabija
ją!" I zrywała się z pościeli i uciekać 
chciała. Wszelkie środki lekarskie okazały 
się bezskuteczne - na drugi dzień wie
czorem umarła„. 

Tak więc dwa nieszczęsc1a naraz spa
dły na Elźbietę i Antoninę: straciły matkę 
i majątek ich zachwianym został. Czterna
stoletnie dziewczęta ujrzały się bez opieki, 
boć dziewięćdziesięcioletnia babka dać im 
jej nie mogfa. One raczej ślepą staruszkę 
powinny były otoczyć troskliwą pieczą, i 
czyniły to jak umiały: o zniszczeniu fa
bryki nie wspomniały jej wcale, starały 
się ją pocieszać w ciężkim smutku po Rtra
cie wnuczki. Elźbieta stała się teraz nie
odstępną towarzyszką babki. Antonina do
trzymywała im zrazu towarzystwa, gdyż 
zgnębiona śmiercią matki i wystraszona 
buntem robotników, lękała się samotności, 
lecz żywa jej natura wnet zmęczyła się 
smutną otaczającą je ciszą, i poczęła od
wiedzać znajomych. Elźbiecie najlepiej by
ło w domu; u znajomych i krewnych by
ło jej teraz za wesoło. Skromoych miesz
kań biedaków nie miała odwag·i odwiedzać, 
choć tam z wesoł9ścią spotkać się nie mo-

gla; zrazili ją nłewdzięcznością, jaką jej 
odpłacili za to, co im . czyniła dobrego. Lecz 
czując, że wina nie po jednej tylko stro
nie, posyłała Babetę do nich, jednakże z 
pomocą o wiele skromniejszą niż dawniej, . 
bo zemsta, która zniszczyła im fabrykę, 
pozbawiła ich znacznej części majątku. Za 
bogaci byli, ale spalenie fabryki zrujnować 
ich mogło; mieli jeszcze dom własny i wieś 
rozleg'łą, mieli kapitału kilkadziesiąt tysię
cy - w każdym razie jednak dochody 
ich znacznie się zmniejszyły i mniej też 
mogli wydawać. 

Z odwiedzin, jakie codziennie odbywała 
Babeta, przynosiła ona często zatrważają
ce spokój · domowy nowiny; robotnicy, któ
rym wsparcie nosiła, doskonale byli powia
domieni o tern, co się dzieje w Paryżu. 
Opowiadali o wszystkiem starej piastunce 
i kończyli zwykle swe opowiadanie groźbą. 

„ Wybije godzina i dla naszego miasta." 
Stary Lambert radził potajemnie z mło

dym pryncypałem, jak zabezpieczyć się od 
owej godziny fatalnej; był on zdania, aby 
Gustaw zabrawszy prababfrę i siostry, wy
jechał za g-ranicę, a jemu dom i wieś zo
stawił w opiece, lecz zacny chłopiec obu
rzał się na tę Fadę. 

- Babkę i siostry odwiozę z ochotą 
- mówił - lecz sam powrócę, i razem 
z tobą stary przyjacielu czuwać będę nad 
naszem mieniem. 

Pewnego poobiedzia, gdy rodzina Dela
rochów skończywszy właśnie obiad, siedzia
ła jeszcze przy stole rozmawiając o bieżą
cych wypadkach, już w Lyonie rozpoczęły 
się działania n~wolucyi. Z rozkazu nowo 
utworzonego rządu w Paryżu, aresztowano 
kilka osób; wbiegła do pokoju Babeta bla
da, wystraszona. 

Okropność! - zawołała - mor-
dują! 

Kto, kogo? - zapytał Gustaw, 
zrywając się z krzesła. 

Pani Noiret i dziewczęta pobladły, sta- . 
ruszka poczęła szeptać pacierze drżącemi 
usty. · . 

Lud wdarł się do więzień, gdzie 
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howiłem sobie dzis panu z mnej strony 
Boga przedstawić; dziś będę mówił z pa
nem o mądrości Bożej. 

Począł tedy sługa Boży mówić wiele 
o wszechmocności, mądrości i wiedzy Bo
żej. Rozmowa ta była już daleko powa
żniejsza od tamtej; choremu jednak była 
bardzo miła. Przy trzecich odwiedzinach 
pytał chory kapłana, o czem dzisiaj mó
wić będzie. 

- O świętości Boga - odrzekł ka
płan. I opowiadał mu, jak świętą i czystą 
istotą jest Bóg, i jak tylko świętemi i czy
stemi istotami jest otoczony. 

Jeśli druga rozmowa była poważna, to 
ta była jeszcze poważniejsza. 

- Gdy wreszcie kapłan zaczął mówić 
o Boskiej sprawiedliwości, rzekł chory: 

- ·- Księże kaznodziejo! już teraz nie 
mogę wytrzymać; lękam się okropnie. Jeśli 
Bóg jest tak święty i sprawiedliwy, jak 
ksiądz mówi, to ja zgubiony na wieki. 

Kapłan odszedł i nie wrócił dnia na
stępującego; myślał sobie bowiem: niech 
te uczucia głęboko w sercu jego się zako
rzenią. Wreszcie prosił chory kapłana, aby 
przyszedł. Gdy przyszedł, rzekł: 

- Mój Boże! księże kaznodziejo -
nie mogę sobie dać rady z bojaźni; proszę 
mi znowu coś pocieszającego opowiedzieć t 
Zdaje mi się, jakobym już był w piekle, 
a piekło we mnie; czy ksiądz nic nie wie 
takiego, coby mi jaki spokój przyniosło? 

Kapłan zaś odpowiedział: 

- Już nic panu więcej powiedzieć 
nie mogę, jak tylko to, że Pan Bóg jest 
wprawdzie miłosierny, ale i sprawiedliwy; 
wskutek sprawiedliwości swej, nie może 
nie ukarać złego. Sprawiedliwość Jego do
magała się, aby już naszych pierwszych 
rodziców z raju wypędził. Wprawdzie mi
łość Boska znalazła środek zadośćuczynienia 
swej sprawiedliwości, aby g-rzech mógł być 
złagodzony - ale o tym środku pan nic 
nie chcesz słyszeć. Dlatego ja nie mogę 
pana wyrwać z tego rozpaczliwego poło
żenia. 

Pełen ciekawości i serdecznego vra-

gnienia błagał chory, aby mu ptzeciez 
ksiądz wymienił ten pocieszający środek
aby, jeśli być może, duszę swą mógł jeszcze 
ocalić. 

- I owszem, rzekł kapłan z rado
ścią - chętnie panu wymienię ten środek; 
ale musisz mi pan pozwolić, abym panu 
mógł coś o Jezusie powiedzieć. 

- Mów ksiądz w imię Boże, co chcesz, 
abym tylko mógł być ocalony. 

Zaczął więc kapłan opowiadać mu 
Ewangielię, i dowiódł mu jasno i przeko
nywająco, że ten Jezus, którym on do
tychczas tak pogardzał, jest jego Panem 
i Bogiem, jeg·o Stwórcą, Odkupicielem i Zba
wicielem, który dla zbawienia grzeszników 
przelał krew swą najdroższą i umarł na 
krzyżu, a w Kościele swym zbawczy Sa
krament Pokuty ustanowił, w którym ka
żdy grzesznik może łaskę i przebaczenie 
otrzymać. 

_ Jakże się teraz radował chory, że 

usłyszał o Jezusie tak dobrotliwym Zbawcy 
i Odkupicielu, który z taką radością przyj
muje pokutujących grzeszników! Ze skru
chą i pobożnością przyjął ostatnie Sakra
menta i zasnął Szczęśliwie w Panu. 

Zaiste, imię Jezus - to imię niezbędne, 
bez którego obejść się niepodobna! Któż 
inny mógł Boskiej sprawiedliwości zadość 
uczynić i nas od wiecznej zguby wy ba wić, 
jak nie Jezus, nasz Bóg i Zbawiciel? 

Chrzest Wiktoryna. 
Wiktoryn sławny mówca, był w Rzy

mie nauczycielem krasomówstwa. Z zapa
łem oddawał się naukom wyzwolonym, do 
których miał wiele zdolności; czytał, badał 
i wyjaśniał prawie wszystkie dzieła staro~ 
żytnych :filozofów, był jednym z najznacz
niejszych senatorów rzymskich, nakoniec 
tak się wsławił, że w dowód uznania 
wzniesiono mu pomnik na publicznym placu 
w Rzymie, co uchodziło za największy 
zaszczyt, jakiego człowiek mógł dostą.pić. 
Lecz jeszcze był poganinem i gorliwym 
czcicielem bożków, a wymową swoją cześć 
tę rozszerzał między uczniami. 



Jakiejże · faski . było potrzeba, ~ aby 
wzruszyć i nawrócić to serce? Oto środek, 
którego Bóg użył. Wiktoryn czytał pismo 
święte i inne dzieła o religii chrześciań
skiej, a _po gruntównem. poznaniu ich, po
wiedział raz poufnie do . św. Symplicyusza: 

· ·-· - Ważną wiadomość ci zwiastuję, 
jestem chrześcianinem. 

- Nie wierzę tenfu, odpowiedział św. 
Symplicynsz; i nie uwierzę, . że jesteś 

, chrześcianinem) dopóki . cię nie ujrzę w ko
ściele,· gdzie się zgromadzają wierni. 

- Jakto? - odpowiedział ·wiktoryn -
·czy to dopiero w obrębie muru kościelnego 
jest się chrześcianinem? 

·Zawsze, ile . razy upewniał, że jest 
chrześcianinem, św. Symplicyusz powtarzał 
to · samo/ a Wiktoryn odpowiadał tym sa'
mym sposobem. żartobliwym. 

Wstrzymała go ()d jawnego wyznania 
boja.żń rozdrażnienia pogaµ, któ~ych zemsta 
·srodze do$ięgnąćby go mogła-; ale w końcu 
odwaga i wspaniałomyślność przyszły mu 
w ponioc, · wrażenia otrzymane z czytania 

· . dzieł świętych odniosły .· ż.wycięstwo nad 

rażić na prześladowanie pog·an, radzili mu 
uczynić to prywatnie, ale Wiktoryn chciał 
wyznać głośno i publicznie naukę niebieską, 
mającą doprowadzić go do zbawienia. Za
ledwie ukazał się na trybunie, nagłe unie
sienie radości rozniosło imię jego po calem 
zgromadzeniu, a chociaż każdy miarkował 
swój głos, przez uszanowanie dla świętego 
aktu i miejsca, to jednak ze wszystkich 
stron słychać było, jak nieraz wymawiali 
jego imię. Wszyscy ucichli aby go słyszeć, 
a on pełen świętej odwagi, wymawiał 
głośno i wyraźnie prawdy naszej wiary 
i odpowiadał na wszystkie pytania, poprze
dzające chrzest św. Całe zgromadzenie 
chrześciańskie zespoliło się w jednem ży
wem uczuciu radości z jego nawrócenia, 
które miało wielkie następstwa; a św. 

. Augustyn, słysząc opowiadanie św. Sympli
cyusza, wyznał, że uczuł wielkie pragnienie 
wstąpić w ślady Wiktoryna, co wkrótce 
uskutecznił, · składając wyznanie wiary w ręce 
św. Ambrożego, a mając za ojca chrze
stnego św. Symplicyusza. 

jego sercem, _ zrozumiał, że byłoby występ- l{ ' · · kl · · 
kiem wstydzić się prawdy chrz'eściańskiej, osztowny e3not. 
a nie wstydzić się zabobonów pogańskich Znakomitej księżnej w Niderlandach 
i świętokradzkich. · skradziono raz bardzo kosztowny klejnot. 

Pewnego dnia odważył się powiedzieć Ponieważ panowało jeszcze naówczas mnie
św. Symplicyuszowi, który się wcale tego manie, że są tacy ludzie, co skradzione 
nie spodziewał: rzeczy czarodziejskiemi środkami napowrót 

- Chodźmy do kościoła! postanowiłem odzyskać mogą, księżna kazała ogłosić, że 
nietylko · być, ale i . jawnie okazać, że je- ten czarownik znaczną odbierze nagrodę, 
stem . chrześcianinem. , kto jej zgubiony klejnot odzyskać potrafi. 

Uszczęśliwiony tern św. Symplicyusz, Stawił się wkrótce przed księżną młodzie
zaprowadził go natychmiast i zapisał do niec nazwiskiem Ratz, i obiecał zgubiony 
rzędu tych, którzy o chrzest prosili. Rzym sygnet wyszukać; byleby tylko przez trzy' 
był zdziwiony i uniesiony :radością, która dni ·· był chojnie częstowanym - co mu 
była udziałem całego kościoła~ z powoąu też zapewniono~ 
głośnef sławy ' i wziętości, ~ jakiej używał Pierwszego dnia wstawszy od stołu, 
ten wielki człowie!{. - Ratz za_brał wszystkich służących, między 

Nareszcie iadsz.edł · sżczęśliwy -· dzień„ którymi domyślał się złodzieja; a przypa, 
przeznaczony na chrzest św. Było zwy- trując się bystro i badawczo każdemu
czajem kościoła rzymskiego, czynić wy- rzekł głośno: 
znanie · wiary przęd chrztem ·w słowach -:-· Oto już pierwszy! 
odmawianych ,_ na ._ pamięc i głośnt) ~w obeę- , . - Rożtlmi~ł przez to · w myśli · pierwszy 
J\ośći ::'!i~11ych.c .~vłani niech~ący g·? .na.- ·• _c dzień; sź,czę§liwy, , w którym -tal~ : wspani~-, . 
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lego doznał przyjęcia. Ale trzej słudzy, 

którzy wspólnie dopuścili się kradzieży, 
zastósowali te słowa do siebie, mniemając, 
że pierwszy z nich jest już wiadomy czar
noksiężnikowi. 

Następnego dnia, po sutym obiedzie, 
odbywszy dokładny przeg·ląd służby, rzekł 
znowu: 

- ·- Oto już i drugi ! 
Winowajcom, którzy równie jak wczo

raj, słowa te do siebie zastósowali, serce 
dziś mocniej jeszcze bić zaczęło.-

Trzeciego dnia po uczcie książęcej, za
wołał on jakby tryumfująco: 

- Już i trzeci mój - a teraz jestem 
już gotów! 

Poszedł potem do swego pokoju, ażel1y 
jeśli winowajcy, któryclł niespokojność bar
dzo dobrze widział, sami się nie wyjawią, 
wymknąć się cichaczem w nocy i unikriąc 
kary za zmyślone czarnoksięstwo. Ale o 
północy jeden ze służących wśliznął się 
ukradkiem, wręczył czarnoksiężnikowi skra
dziony klejnot i w dodatku 100 talarów; 
błagając, aby ich nie zdradził. 

Czarnoksiężnik nazajutrz rano -udał się 
księżnej, z dumną miną położył jako dowód 
swojej sztuki, klejnot na stół, otrzymał 
obiecaną nagrodę a poleciwszy grzecznie 
na dalszy przypadek swoją umiejętność, 
wielce uradowany wyszedł z tego dworu. 

OCALI LA. 
Z dziejów Francyi. 

(Ciąg dalszy). 

Czemu nie ratujecie fabryki, wszak 
to wasza karmicielka ? - rzekł podniesio
nym tonem. 

Lecz jeszcze mówić nie skończył, g·dy 
__ thtm poruszył się; głuchy, nie dobrze wro

żący pomruk l'rzebiegł po nim, poczem kil~ 
ka głosów gniewem tlyszą.cych, podniosło się 
ponad fone. 

- Delaroche! WrzL1cić go do ognia! 
niechaj zginie razem ze swoją przeklętą 
(abrykąJ: ~ krzyezeć poczęli~.. , ·:·· ~ , 

, :~ . : -~ · Do .·, ognia! ·: d-0 og·nja _)Vrzuci.tgo ·!-. 

-powtórzy1.i in.ni i t'tu.m JlOs\.\.i.l.3.:1 się ~\.o · n\.lo ~ ,_ 

dego pryncypała. · ' 

Gustaw zbladł, lecz nie cofnął się- ; już · 
setki rąk wyciągnęły się ku nięmh, jil.Ż ·g'-Y 
otoczyli w około, gdy . rn.traz pi·zed napf>ł-~ . : 
przytomnym ze strachu młodzieńcein, · ~ sta~ ,.
n€}ła wdzięczna postać d.Żiewczęcia : i rÓi: -
postarłszy ramiona zasloniła, go sobą„. By.: 
ła to Elźbieta. · 

lVInie spalcie, lecz darujcie mu. ży-· 
rzekła - ja. go kocham . . To L __ at cie 

mój! _ 
Wszystkich . was spalimy! ~ odpar-: . 

ło kilka głosów i jednocześnie kilka . ~ąk :: 
wyciągnęło .się ku Elźbiecie, a ·jedna s1lo- „ 

częła _ na jej ramieniu. Dziewczynka ugięła ". 
się pod tym ciężarem, zdawało się jej, że 
już ją ciągną ku ognistemu ętosowi; wtem ~ 
jakiś . olbrzym czarny, odaity i " nędzny, -: . 
rozepchnął ci~nących się do Elźblety. : 
. - Precz ! - wrzasńął tak · :potę~ny,m ·„ 

głosem, iż "\V-szyscy strn n,}ileli .. -;... có.źto !- nfo -~ 
,_ poznaliście jej, czy co .. - tf u<. ·~J-łagodµiej. · 
~ Kto się jej dotknier ·z tym ~ ja ,się )·o~-
pra)vię„. _ , . • . · · . 

Elźbieta ochłoną wszy , . z · przerażenfrt, ; . 
spojrzała na swego obrońcę i poznała . go : 
był to Vigne. _ · 

- Panno Delaroche - rzekł o.n ;, po- . ~ 
nurym głosem - zabierz z sobą brat~ <1o ·~ 
domu, fabTyki nie ocali, a sąm zginąć może". -

Elźbieta ujęła Gustawa z:a rękę i ,: po- .: 
ciągnęła za sobą; on szedł, po~łuszny jak ·i 

dziecko. Tłum cofał się p~·zed :nlml, coś mru~ 
czał, lecz nie napadał. „Vigne wzrokie·m~:p o - - \· 
skramiał jego dzikie~ prag·nienia. · · · 

Dotarli . szczęśliwie do powozu . i · 1vsje
dli wreszcie do niego; teraz dopierq :.•G 1 ~'
staw się • ocknął i · o be jr.zał przytoninie · \\~ 
koło siebie. · - - ··< ·· 

. - Gdzie Lcimbę~rt ? - . krzy k.nąl. ':'. ,·;- .. .-. 
}., ~ 

nie odja-dę -bez niego. - . . 5 '· ·" 

· -· J edi,- ja tutaj zostanę, mó.ze hrabi~ '"":. 
ję cośkolwiek - · odpowiedział mu glos z 
głębi dziedzińca. . 

- Nie .uda ci się to, stary! - . ze 
śmiechem -ozwałf' się ·glosy · - :·za:oforaj si·~ 11

' '. :. 

·: z ifin;ti; p~kiśmy __ -_ :ao~rzy. ::·· -~ -~ :., :~ ,~~:. 
~- <-:·r--;~ 



Wfeho~ nr. wtorek, ru:wartek ł sobotę I dodatkiem 
~ti,głjnym p. t .. : nN~ub Katolicka", z dwutygocLli
twm tpółoo~yre p. t. : „Ołos g6rotk6w i hutników", 
-~ru pisemkiem Uteraclrlem p. t.: „Zwierciadło". Przed
pi::sb kwartalna na poe&cie 1 u listowych wynosi 1 mr. 
90 fan., a 1 odnosseniem do domu 1 mr. 74 fen. "Wia
rtd Polski" tapil'.any je.at w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, :na !tronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaci si~ za miejsce rzfłdka drobnego driku 
15 fen., a za ogłoszenia zn.mieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłas~, otr:t1yma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
ski nic sio nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy opłacić i poda~ w nich dokładny 
adres pisz~cego. Rękopisów się cie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wykazuje się. 

. Nr. 66. Booh11.za., sobota 1 czer-w-ca 1901 . Rok 11. = 11.edakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Malthe!3erstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
~łwić, czytać i pisać po polsku t Nie 
~t Polakiemp kto potomstwu swemu 
11memezyć ~ję pozwoli! 

Na czerw-iec 
iapisn.ć można już teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
na knżdej poc,~cie. 

Prenumerata wynosi 

tylko 50 fenygów 
a z odno~zeniem do domu 8 fen. więcej. 

Rodaków prosimy, aby swych rnajomych 
zach~cnli do zapisania sobie na czerwiec „ \Via· 
rusa Polsj!iego;; z trzema bezpłatnymi doda
tkami. r 

Po acv na obczyźnie. 
'· ~ 

'So:rer od -~~i'k~·opem. Ponieważ się 
· „za.no wnych ezłoiikó ~v~h~~;kodrat-o· 

lickiego Tow .św. Strnisława Kostki, nie od
zy\\ a publicznie o przebiegu ostatniego ze 
brania z dnia 5 maja, więc się mnie trzeba 
b~dzie do tego zabrać. Kochani współc~ytel. 
nicy! jeszcze zapewne korespondencya, z dnia 
18 kwfotnia br. wam się przypomni, w której 
te smutne stosunki, jakie w naszem tow. panują 
były opisane, po której się spodziewać należało 
iż się wszystko zmieni na lepsze, i rzeczywiście 
byłaby or:a się o mały włos przyczyniła do 
dymiByi p. przewodniczącego, który jednemu 
głosowi s~ . .rc przewodnictwo zawdzięcza. 'rego 
mu \"~:cale nie .zazdrościmy, lecz go na tym 
miejscu prosimy, żeby na drugi raz nie był 
tal: gorąco :f ąpany i ludziom się dał wygadać. 
A teraz wracam do zebrania. Po odśpiewaniu 
pieśni kościelnej, pan przewodniczący wpadł 
na pisarza ostatniej korespondencyi, że się zda
wało, iż każdf'j chwili ten zbrodniarz padnie 
do nóg p. przewodniczącemu błagając przeba.· 
czenia. Oci<=kirrania jednak nas zawiodły. Po· 
wodu nie znam. Pewnie albo fam- tego zbro· 
dnirtrza nie było albo nie wiedział co ma od 
~ej d1wili podziwiać, czy naiwność p. przewo
uniczącerp lub je:;o nieprzeparty pociąg do 
ruo 'y adwokackiej; co! mówił, księdza pol. 
~kiego tu+nj chcecie, jeszc?Je macie mało, przez 
8\ 'i~ta żeście mogli na adorar.yi każdy dzień 
godzim~ po polsku się modlić i śpiewać, a nie 
był tu przed J miesiącami ksiądz polski dla 
was spro\ ·adzony, ażeby wam jedno kazanie 
wygłosił! · 

Gdy si~ p. przewodniczący nie mógł z ma
tni wydostal~, przyszecł mu na pomoc inny 
członek. Mowa jego była krótka, lecz obfita 
w tre~ć. Mówił mniej więcej tak: „Cóż to ma 
znaczyć z tym księdzem, czy to nie jest jedno 
a~bo ty idzie3z do polskiego, lub do niemiec· 
kiego k5iqJr.a do spowiedzi, a zresztą gdyście 
tutaj przyjechali, a by niemieckich pieniędzy 
nagrabić, to ;:;ię też nie potrzebujecie wstydzić, 
po niemiecku mówić." No nie jest to pochwa· 
~y .godne? Za to mu też członkowie ironicznym 
snnechem podl'.iękowali. Następnie, gdy jeden 
~ :-z.łonkó -rv zabrał głos, ażeby członkom wy· 
"a:sni'5, jak się ma sprawa z terni nowymi usta· 
wan~i, czego czJonkowic z natężoną uwagą słu
chuh, n raz ni ztąd ni z owąd powstaje prze· 

wodniczący, odbiera głos mówiącemu członko
wi bez wszelkich korowodów i zamyka posie
dzenie, na co więks.7.a część członków się obu· 
rzyła i przewodniczący usłyszał nie,jedno nie· 
miłe słowo. Zdaje się, że chętnieby on tych 
wszystkich co nie chcą tańczyć według jego 
piszczałki, za drzwi powyrzucał, czego mu je
dnak czynić nie radzę, boby się mogło ziścić 
przysłowir.: "Kto pod kim dołki kopie, sum 
w nie wpada! 

Distelu. Donieść mu:;zę, iż tak tu, jak i 
w sąsiedniem Herten chciehby księ a niemiec
cy być koniecznie czynnymi prezesami towa· 
rzystw polskich, a że członkowie nie chcą się 
na to zgodzić, przeto gniew. Zaznaczyć po-

1 trzeba, że z ich to głównie poręki założono 
drugie towarzystwo w Ht~rten, aby z jego po· 
mocą starsze towarzystwo, które nie chce także 
przystać na niemieckiego prezesa, doprowadzić 
o ile możności do upadku. Marzeniu te nie 
spełniły się i nie spełnią się też nigdy. 

Gdy nowemu tow. narzucono na prezesa 
Niemca, zniemczono w te tropy ustawy, w ogó· 
le gospodarzono tak, że przyjadło się to wnet 
wszystkim członkom. W końru wszyscy człrn· 
kowie prócz Jednego głosowali zatem, że tylko 
Rodak może być prezesem. Człunkdwie chętnie 
chcą złożyć urząd honorowego prezesa w ręce 
jednego z miejscowych kapłanów, ale nie w 
ręce tego, który sam im sią narzu ·ił. Księża 
niemieccy chcąc narzucić się polskim towarzy
stwom na czynnych prezesów, zastawiają się 
zwykle tern, jakoby tego żądała od nich wła
dza duchowna w Monasterze, tymczasem jak 
słyszałem, to podobno Najprzew. ks. Biskup 
wcale sobie nie życzy, aby księża byli czyn· 
nymi prezesami towHzystw. W każdym razie 
Polacy nie mogą się zgodzić, aby Niemiec był 
przewodniczącym ich towarzystwa. Podobnie 
ma się sprawa w Disteln, gdzie ksiądz miejscowy 
wprawdzie nową chorągiew poświęcił, ale teraz 
chorągwi nie wolno być w kościele - każe„czeka.ć, 1 

aż niemiecki „Verajn" sobie sprawi. Chorągiew 
jednak i potem tylko wtedy ma wolny wstęp 
do kościoła, jeżeli ksiądz (Niem'ec) będzie 
czynnym przewodniczącym, a że czfonkowie z 
pewnością n~\ to nie przys1aną, przeto też cho· 
rągiew nasza do kośdoła wpuozcr.oną nie bę 
dzie. Takie są tu widoki na prz)szłość ! 

'l1owarzystwa muszą konircznie bronić swych 
pra\v decydowania o tern, kto ma być preze~ 
sem, a już zdrowy rozum powiada, że w pol
skim towarzystwie tylko Polak może przewo
dniczyć. Chorągiew, to rzecz piękna, ale nie 
najgłówniejsza w towarzystwie. Chorągiew, to 
znak zewnętrzny towarzystwa. ale o wartości 
towarzyst·:va stanowi jego działalność, ale nigdy 
chorągiew, lub to che rągiew, czy może stać w 
kościele, lub nie. Sądzimy, iż dla tego, aby 
chorągiew ra;;; lub dwa razy do roku mogła 
być wniesioną do kościoła, nig:lzie Rodacy nie 
zgodzą sią nr„ ukracanie soi ie praw towarzy· 
skich. Tylko starnć się h }' towarzystwo do· 
brze się rczwijało, aby cz;tonkowic wzorowe I 
wiedli życie, a resztę 1nożna spokojnie zosta
wić czasowi, a z cy se i księ?:a niemieccy 
też pewnie. zrn~enią swe .r.< .:tnie ~v ty~ . '".z~lę· li 
dzie. Bromr1c JCdnak s 1C.J samod;1;1clnosc1, wm-
ni członko wic pamiętać o tem,abynigdy nie ubliżyć l 
czemkolwiek duchowieństwu„ Mam nadziej~, 7.e 
takiego .zarzutu polski 1n towar?.ystwom nikt 1 

· b , . · ó ł I., A . . ł I me f''l7.1C tez m g. 7. '' He. w1~c mec 1 za- 1 

sa.dP~ 1s:r.ą będzie: l>Ar\ żadnym warunkiem I 
nie zrzekać się 3wych pra , lecz bronić ich 

śmiało, stanowczo i wyfrwale, pamiętając przy
tem, że każdemu oddać trzeba, co mu się na
leiy. G. li. . 

Gdzie większa wolność? 
Piszą z Krakowa do "Kuryera Lwowskiego" : 

,fN)e wszystkim może wiadomo, że w Krako· 
wie istbiejf\ dwie szkoły niemieckie z niemie· 
c1imjęzykiem wykładowym. Są to: szkoła ewan
gielicka "przy kościele św . .l\farcina" i szkoła 
dla dzic" cząt utrzymawana przez "Siostry mi
łości Bożej.'' Oba te .zakłady otrzymyv a~y za· 
pomogę z funduszów gminy krakowskiej po 
1200 koron każda. Przeciw takiemu popieraniu 
niemczyzny "ówczae, gdy inne instytucye tego 
rodzaju, z harakterem polskim, jak np. "To· 
warzystwo szkoły ludowej" lub szkoła dla an
alfab~tów", nie pob· erają żadnej .zapomogi, 
albo bardzo małą, wystąpił na posiedzeniu kra. 
kowskiej rady miejskiej radzca Kazimierz Bar
toszewicz. Ządał on zawieszenia zapomogi dla 
szkół niemier kich i przeznaczenia uzyskanej 
ztąd kwoty na zapomogę dla gimnazyum cie
szyńskiego, płaconą corocznie ai do chwili 
upaństwowienia tego gimnazyum. Wniosek p. 
Bartoszewicza nie podobał s:ę hr. Stanisławo· 
wi Tarnowskien: u, który twierdził, że „odcię
cie zapomogi szkole św. Marcina byłoby wo! il 
wyznaniową (?) Czy potrzeba wojnę tę wywo
ływać ? Jeżeli zaś Niemcy są gdzie źli na nas, 
to my nie powiriniśmy tak samo postępować." 

\:Vidzirny, że tam \.\1 sercu Pdski, w Kra
kowie, nie tylko, Ż0 istnieją szkoły niemiecki 
ale je~zcze miasto polskie daje im zapomogę6 

tymczasem u Prusaków wyrzucili naukę języka' 
polskiego ze szkół ludowych i gimnazyów, a 
nawet za prywatne nauczanie dzieci polskiego 
czytania pakują do więzienia. 

W Krakowie pozwolono niemieckim akta. 
rom dawać niemieckie przedstawienia w teatrze 
polskim, w Poznaniu r"aromia~t zakazano w te
atrze niemieckim każde słowo polskie. 

'Widzimy, że dziś wiQksze panuje u Pru„ 
saków zacofanie, niż było w wiekach średnich 
a mimo to chcieliby oni wmówić w świat, że 
kroczą na czele kultury. Takiej „kultury" żaden 
naród Prusakom pewnie zazdrościć nie będzie l 
Niech ją zatrzymają dla siebie, my im pięknie 
za nią dziękujemy. W obec zuchwałości i bez
względności Prusaków nie dzhv, że w Kr.ako
wie licznie sie na to oburzono. 

Prurncy ·nie pozwolili na zjazd lekarzy 
pe lskich w Poznaniu, nie pozwolili na przyjazd 
do Poznania delegatów Sokołów z Galicyi, 
Moskale jednak, którym Prusacy tak chętnie 
czynią zarzut, iż są barbarzyńcal1li, pozvrnlili 
na przyjuzd do Łodzi niemieckich śpiewaków. 

Nie myślimy bynajmniej bronić Moskali, 
bo oni niestety także wielkie Polakom wyrzą. 
dzr ją krzywdy, ale Prusacy wcale nie lepsi 
ich <lzisiejsze postępowanie w obec Polaków' 
nazwie niegdyś historya także barbarzyństwe~ 
najgorszego rodzaju. 

Dla nas Poh-ków wypływa z tego nauka: 
ponieważ ~aborcy Polski dąią do zniszczenia 
Polaków z niesłychaną wytrwałością, dla tego 
nam nie patrzeć ua jakieś łaski, nie wolno łu
dzić się nadr.ieją, że przestaną nas prześlado„ 
wać, lect. sami kr~ątać się winniśmy około tego 
aby zabezpieczyć sobie byt narodowy i mate~ 
ryalny, bo tylko na własną pomoc liczyć mo
żemy. Niech więc nam ukracają wolność niech 
prześladuj~, my u:'.n~ w słui::zność nasz;j spra.„ :vy, I.Jl'LLCU,JI:i~ gorlrme ns: d zachowaniem wiary 
i na~odowosci, a Pan Bóg nam zginąć nie po„ 
zwoh. 



W lARUS POLSKL 

Zatarg w sprawie ·Języka wykładQwego ' nym także nie doprown. hiły do pożądanego nienki na „ty" z obelżywem· sfowem i pogró~k sii 
nauki religii w gimnazyach Księstwa rezultatu. że odnajdzie jej cjca i zażąda, ż.eby jej róz wi 

k Wobec tego Arcybiskup wydał na dniu dał za rozmowę p~ polsku, z:imiast po ni~mi ce 
·· W ro U 1872/1873. 23 lutego 187 3 okólnik do nauczycieli religii cku. Panna opusc1bl ti:amwaJ; chcąc un1kn · llli 

W Wfchodzącem obecnie poszytami ·bisto· przy wyższych zakładuch · naukowych, w któ· gradu sypi~cych się pogróżek i ?belg. Zazna. do 
:rycznem dziele biskupa mogunckiego ks. dra rym im nakazał żeby „n 1uki religii u izielali czyć należy, że obecny w tramwaJU oficer Woj~~ Pr 
Briicka pod tyt.: „Die Kulturkampfbewegung · uczniom niż3zych klas w ich języku ojczystym", pruskich ujął się za dziewczęciem i ~grolll: pa 
in Deutschla1,1d 1871-1900" znajdujemy osobny zarazem jednak poz~olił~ ż·eby od sekundy ostro zuchwDłego hakatystę~ wi 
ustęp, poświęcony zatargowi ówczesnego Arcy· udzielali jej po niemiecku "dopóty, dopóki nie Nowe. Majątek ziemski Kiończyce, któ~ -O.o 
biskupa naszego, dzisiejszego kardynała Ledó- zmieni się ubolewania godny, wolność sumienia znajdował się od niepamiętnych łd w ręku ii 
chow3kiego z rządem w sprawie zniesienia pol- ogranicz·~jący kierunek obecnj"· N a to rozpo- niemieckim, kupił od dotychc~asowego właści. t 
skiego wykładu nauki religii w gimnazyach rządzenie~ które Stolica. Apostolska brawem ciela Nien. ca, p. \'V oj nowski, syn obywate .jec 
w archidyecezyi gmerinieńskiej i poznańskiej. .?A dnia 24 maja ·1873', zatwierdziła, odpowie· ziemskiego p. W oj nowskiego z Gzik pod R łer 

Ze względu na obecne stomnki warto dział rząd okólnikiem do dyrektorów wyższych dzynem, aa 300 tysięcy marek. Kończyce o.bei tal 
przypomnieć sobie odnnśne wypadki z przed zakładów z dnia 18 marca. Nakazał im w nim, mują .1540 mórg dobrej gleby. Młodemu n; yi 

· laty . 28. żeby .,,nauczycieli religii spowodowali do pro- bywcy Szczęść Boże! 1 ~l 
. Bis~up Bri:ick tak je przedstawia: tokularnego oświadczenia, czy · zamierzają pod· . W Królewcu sta.,.ie drugi kościół kat-0. tir 

Nie mniejsze zajęcie, jak zatarg biskupa dać się rozporządzeniu Arcybiskupa czy władzy !icki na ta:c zwanym Haberberg. Miejsce d nll' 
chełmińskiego z rządem, budzi także zatarg, państwowej", i w razie oświadczenia się za budowy już nabyte. Tych dni utworzyło si, wi: 
jaki powstał w Poznańskiem w sprawie języka rozporządzen;.em arcybiskupiem, żeby im zapo· tam T .>warzystwo dla zbierania funduszów bu. c 
w~kładowego . nauki religii. wiedzieli złożenie z urzędu z dniem 1 kwietnia. dowlanych. 

Król . Fr~deryk Wilhelm III uroczyście Wszyscy nauczyciele oświadczyli, że "ich • z Wiei. Kl. Pozaamkłep. ~te 
z,agwara. ntował polskim miesz.kańcom teJ· pro· przys1°P.ga kapłańska obowiA.ZUJ'e do posłuszeń· ks 
\vincyi ich "narodowość, religią i język", ~twa Arcybiskupowi i że diatego do rozporzą- Poznań. Cała prasa hakatystyczna p i 
a późniejsza instrukcya ministeryalna rozporzą- · dzenia jego w sprawie języka wykładowego wtarza zmyśloną plotk~ „Berliner Neueste Nach. tan 
dziła wyraźnie, że przy wyższych zakładach nauki religii bezwarunkowo się zastosują". richten" o zakazie_ wszystkich wieców, zwoła. 'E 

naukowych mają być ile możności usta.nawiani Stracili pośady. Rząd umocował świeckich nau- nych rzekomo na Zielone Swiątki. Zaznaczamy, ~e 
tacy n~uczyciele, którzy władają „ohyd" oma czycieli do . udzielania nauki religii. Arcybiakup że jest to tendencyjne kłamstwo, · gdyż na ten 
językami". Mianowicie „nauka religii miała być odmówił im jednak upoważnienia do tego i za· czas żadnych wiecó·w w Księstwie nie zwola. ·

681 
udzielaną każdemu uc~niowi w jego ojczystym groził im karą kościelną w razie nieposłuszeń· no, a tem samem nie mógł ich zakazać na. aI 
języku". Przepisów tego rozporządzenia prze· stwa. Skutkiem tego w wielu zakładach zaprze· czelny prezes Księstwa Bitter, jak wogóle za, p 

· str.zegano też w ogólności aż do wybuchu stano nauki religii. Na zażalenia katolik:ów kazu wieców na podetawie prawa zwyczajnege 
walki kulturnej. · I i prośby ich do prowincyonalnego kolegium wydawać nie może, . gdyż sprzeciwiałoby się~ n 

Teraz nastąpił zwrot. W począth listo· szkolnegq, "żeby rozporządziło, iżby dzieci ich ustawie. Gazety hakatystyc.zne już dawno gło. al 
pada 1872 roku zwołano do Poznania konfe- nie były pozbawione nauki religii, tylko, żeby siły, że Polacy zamierzaj'\ w święta odbyc b~ 
rencyę, "aby ułcżyć te zasady, które interesowi im, jak dotąd, udzielali jej duchowni, wyzna· wiece, więc aby zakryć pierwszó kłamstwo, cz 
panst\'fowemu dadzą rękojmię, że we wszyat- czeni i upowa?.nieni przez najwyższego paste- puszczono w świat drugie. Taką niegodną bro. isl 
kich szkołach uwzględniać się będzie potrzebę . rza", wcale już nie zważano. . nią walczą przeciw nam piiinna niemieckie, bę· oli 

;.popierania. niemczy,my". Konforencya zapropo· I Postarał się wi~c Arcybiskup, że wycho- dące na usługach hakatyzmu. · oL 
nowała, żeby "język niemiecki uznać jedynym 

1

. wańcom wyższych zakładów naukowych i wo· Hakatyzm w solankach inowrocławskich. 
0 

j~yk,iem wykł.adowym tak w mięszanej, jak- góle dzieciom w tych miejscowościach, kt6re I Jak donosi "Dziennik Kujawski" usunięto 1 
08 

w polskiej szkole od najniższej klasy po· 
1 
były oddalone od kościoła parafialnego i w któ- . solanek inowrocławakich wszystkie znajdująci trB 

cząwszy we wszystkich przedmiotach nauki", rych nadzór nad nauką religii odebrany był się tam dotychczas pisma polskie, między in· er 
, j<zyk polski zaś pozostaw,ić pod pewnemi odnośnym duchownym, udzielano prywatnie nemi też "Dziennik Poznański." Publicznośe 
· wa~unkami w planie szkolnym jako. nieobo- nauki religii poza szkołą. Rząd starał się je· polska wyprowadzi ztąd niezawodnie odpowie· ·8~ 
wiązkowy. dnak ternu przeszkodzić i dnia 17 września dnie konsekwencye, jeśli dyrekcya solanek nie io 

Rząd propozycyę przyjął i dnia 16 listo~ ukazało się rozporządzenie naczelnego prezesa cofnie swego p postanowienia. . . y 
·pada wydało prowincyonalne kolegium szkolne Księstwa, Giinthera, zabraniające ucznio~ wyż· I , P~z~!'~· „"P~;e~- ~lt.a" p1az~c o. w~kładz~~ ~l 
n~ mocy wyższego roZikazu rozporządzenie, szych _ zakładów . nauk.owych uczęszczama do- L-któ.!'y . p.. .1.)...1.u.łvws~.1. -w .do... y:-e W-toreK wygłoJ1f 
nakazujące nauczycielom religii katolickiej, żeby owych "prywatnych szkół nauki rnlig,i" pod o Leg10nach Polskich, radziła. odczytu zakazac 

' od Wielkiejnocy r. 1873 udzielali nauki religii grozą kary "w~dlłlenia za nieposłuszeństwo". i p. Kozłowskiego wydalić. T~ wygląda to· 
ts lko w tym języku, w którym udzielane Sfł Przeciw temu "przymusowi sumienia'4 zapro- !erancya h~kao/stów, a panowie kra~ow.scy a 
inne przedmioty · nauki, t. j. prawie wyłącznie testował Arcybiskup w osobnem piśmie z dnia Jeszcze otwieraJą swą scen~ dla -trupy menuec· ob 
po niemiecku. 24 września, odpierając zarazem jako zupełnie kiej i dają zapomogi szkołom niemieckim. Niech aji 

Rozporządzenie powyższe, wydane bez nieuzasadniony, zarzut, jakoby "jego odnośne się uczą od hakatystów, którzy tyle znów spra· w. 
wszelkiego współudziału, ba nawet bez wiedzy . zarządzenia nie wypływały z rzeciywistej po- wili, że policya rzeczywiście na odbycie od· 
Arcybiskupa Ledóchowskiego, wywołało wśród trzeby, tylko wyłącznie miały na celu uda· czytu nie pozwoliła. ·

1 
katolików Polaków wielkie oburzenie. Było to remnienie zarządzeń państwowych". Jlogilno, dnia 28 . . 5. 1901. :tJawiązało ·

08 
"f>edagogicznym nierozumem", żeby już ucz· Rząd jednak zarządził zamknięcie przez się tutaj towarzystwo handlowe pod firmą "Rol· u 
niowie 6 klasy gimnazyum, a więc chłopcy policyą "prywatnych s.zkół nauki religii" i za- nik'', (towarzystwozakupnai sprzedaży,) z ogra· ·

1 
. 8-9 letni, pobierali tę . najważniejszą naukę groził odnośnym nauczycielom grzywną 50 ta- niczoną poręką. Do zarządu zostali obrani: sz 
w języku, którego młodsi uczniowie prawie larów. Interpelacya wniesiona dnia 16 grudnia pp. kupiec Józef Stark, aptekarz Chrzanowshl a 
wcale nie znali, a starsi, jak z natury rzeczy 1873 r. przez posła Łubieńskiego w sprawie i kupiec Bronisław J unk. Oprócz tego obritnO yc 
wynika, znali tylko niedosta~ecznie. Katoliccy tego „nieałychanego dotąd w dziejach Niemiec 9 członków do rady nadzorczej. Na.reszcie stało iel 
·ojcowie rodzin zwrócili się dla tego w licznych aktu prześladowania religijnego", została, mimo się zadość życzeniu od dawna objawianemu on 
petycyach z prośbą do Arcybiskupa, żeby nie świetnego uzasadnienia przez interpelanta i przez przez rolników w okolicy Mogilna. N owemu 00 
pozwolił "na udzielanie dzieciom nauki religii posła Jażdżewskiego, przez większość od- towarzy:::twu Szczęść Boże! a 
w języku · im w części niezrozumiałym, w części rzuconą". a 
mało zrozumiałymr.4, Tak te zajścia przedstawia biskup mo. • Z.e Slązku. czyll 8tarej Połs.KL u

0
J 

Zwierzchnik kościelny udał się więc z pi- 1 guncki dr. Bruck w wspomnianem wyżej dziele, z WieI•zehowskiej parafii. W na· 
smem bezpośredniem do króla. z dnia 31 gru„ poś'ńięconem walce kulturnej w Niemczech. szym nowym ślicznie wybudowanym domu B~· 'a: 
dnia 1872 _· z prośbą o cofnięcie rozporządzenia. Warto je przypomnieć dzisiejszemu poko- żym przyjmowaliśmy Najprzewiel. księdza bi· ze~ 
Odpowiedzi · na nie nie otrzymał. Doniósł mu leniu, które z większym je~zcze bólem niż skupa Marxa. Szkoda, że wszyscy rodzice nie ne

1 
tylko minister oświaty, że "do wydu.lan;u, tego wówczas patrzeć musi, jak się targnięto na słyszeli, jak dziatki pięknie odpowiadały k& zoi 
rozporządzenia upoważniony zoatał na mocy prawidłowy wykład nauki religii nawet w na· Biskupowi w naszym ojczystym języku. Jui e 1 
najwyż3zego rozkazu gabinetowego". szych szkołach elementarnych, z podobnem jak poraz drugi przyjmowaliśmy Arcypasterza w na· 

1 Również bezskuteczną była interpelacya wtedy pominięciem jedynie tu powołanej in- szej parafii. yn 
posła Wierzbińskiego w sejmie z dnia 7 lutego stancyi, władzy kościelnej i Arcybiskupa. z niedaleka „Katolik" pisze: Pewien 
1873. Minister oświaty Falk odpowiedział, że gospodarz pisze nam: Często się czyta .zaża· , 
instrukcya ministeryalna z 24 maja 1842 nie Ziem.ie ""018Jlie. lenia na niemieckich hakatystów. Ale jeszcze tói 
ma waloru prawnego · i usiłował postępowanie P więcej boli na~ , jeżeli od takiej osoby doznaje!ll1 ost 
rządu usprawiedliwić twierdzeniem, że wyźsze fit Z Prus Zach., Warm.il l lłlaza.r. upośledzenia, która by nas uciśnionych i udr~ ob 
zakłady naukowe są „w zasadzie niemieckiemi Pelplin. Ks. wikary Piotr Kujawa w czonych bronić powinna. Nas i a wieś jest prie: 'eb 
zakładami naukowemi" i że dla tego nie po· Gemlicach zosttł administratorem tego probo- ważnie polska. Moi współparafianie obdariyli ols 
winni i y; wzniosłej dziedzinie religii uczniowie stwa, opr6źnionego przez śmierć ks. pi ob os.ze.za mnie zaufaniem i wybrali na zastępcę parafiaD· l"lE 
narodowości polskiej być wykluczeni od ko , Teofila Meya. Na posiedzeniu mówił jednak ks. probosi~ o 
rzystania z ducha i potęgi jęz;yka niemieckiego~. Napaśe hakatysty. Czytamy w "Kurye· po niemiecku, na co ja mu zwróciłem grzecin11 ów 
Energiczne słowa Mallinckrodta, który po wo· rze Warszawskim": W tych dniach piętnasto- uwagę, iż wszyscy mówimy po polsku, a pJ 
łuJąc się na "niemiecko narodowy zapał", żą • letąia panna, ze znanej rodziny w Warszawie niemiecku p ~ trafi tylko kilku. Zaczął wskute~ ~ 
dał, także dla polskiego narodu "zupełnego 

1 

a zamieszkałej w Poznańskiem, jechała w To- tego mówić po polsku, ale bardzo krótko, shi 
równouprawnienia" i dowód posła Gerlacha runiu tramwajem z miasta do parku i rozma- a potem znów wciąż po niemiecku. To bol~lo 
(sprawiedliwego konserwatysty), że polskość wiała z młodszym swym bratem po polsku. mnie i wszystkich, którzy tak jak ja c.zuJĄ•. d1 
i kościół r.zyo.sko-katolicki w dzielnicach pol„ I Obecny w tramwaju dyrektor Towarzystwa Zostałem wybrany do zarządu kościelnego· ee 
skich Sł\ upośledzone, nie .znalazły posłuchu akcyjnego ziemskiego w Toruniu (Landwirt- W tych . dniach · odbyło się posiedzenie - ~6 ęś 
u większości. Rokowania, nawiązane między i schaft.-Credit·Aktien-Gesellschaft), G. Browe znów wszystko po niemiecku. Ja i mój sl\s1a 
Arcybiskupem a prowincyalnem kolegium szkol· . usłyszawszy polsk~ mowę, zwrócił się do pa~ po niemiecku nie umiemy, więc wypytywałe 



, eię tyc~, co umieją, o co to chodzi. Ale odpo
~ v;iedzi tychże były niechętne, a przewodniczą· 
i cego nie chciałem już prosić, żeby po polsku 
1 • in6wił. (Szkoda, trzeba się było swego prawa 
114. domagać. O rozgniewaniu nie może być mowy. 
i~ frzecież księdzu proboszczowi powinni polscy 
111 arafianie najmniej tak miłymi być, jak nie· 

~ieccy). Milcza~em więc, aż mi podali protokół 
~~ 40 podpisu. Oświadczyłem wtedy, że nie pod· 
~ isz~, że nie mogę podpisać, ponieważ ani 
'ci Liesiątego słow~ nie zrozumiałem. Na to mi 
le i'edni mówili, że muszę podpisać, ale ja odpar· 
~ em, iż nie muszę tego uczynić, gdyż nigdy 
~ej takich protokołów nie trzeba podpisywać, któ· 
- ych się nie rozumie. (Tak jeat. Red.) Inny 
1 ~lonek zarządu kościelnego powiedział mi, iż 

to. tu·> jest "Deutschland", więc trzeba po nie· 
d łJliecku mówić, a skoro nie umiem, to nie po· 
s: winienem był przyjąć wyboru. Ten człowiek 
u. odził się z polskich rodziców, a zbogacił się 

1 pieniędzy polskiego ludu, który mu je nie· 
itety nosił za gorzałkę. Potem przewodniczĄcy 

. proboszcz odezwał się po polsku, iż kiedy 
P iesiątego słowa nie rozumiem, to nie mam 
eh. :tam chodzić (na posiedzenia). Na co ja odpo· 
ła. wiedziałem, iż mi o to nie chodzi, ale błaznem 
y, 'e będę! Potem wyszedłem. 

1en Oto, co pisze nasz korespondent. Sprawa 
~.'est oburzająca. Chwilowo nie wymieniamy 

na. arafil, choć to każdej chwili uczynić możemy. 
za. Radzimy naszemu abonentowi, aby chodził 
go posiedzenia. z tymi, którzy tak ·samo jak 
~ n trzymają się ojczystego języka i nie sprze · 
ło: &li i nie wyparli się polskiej mowy, i żądał, 
yc by mówiono po polsku. Jeżeliby tego nie 

wo, czyniono, niechaj wprost do J. E. księdza 
ro. iskupa po polsku o tern napisze, jak się na 1 

b~ olskim Górnym Slązk11 obchodzą z wiernymi 
. olskimi parafianami. Skoro ktoś jest obrany 
ich. o zarządu kościelnege, ma prawo chodzić na. 

s osiedzenia. Kancelarya probostwa, admini-
~ce tracya kościelna nie jest na to, aby służyła 
1~; ermanizacyi. 

0.sc Parafianie zaś przy wyborach kościelnych 
1~' 'echaj nie wybierają żadnych wysoko posta 
ru ionych niemieckich panów, aby się nie zda
, yło, iż parafia jest przeważnie polska, a za· 

0~~ ~pcy parafian i zarząd_ kościelny niemiecki. 

zal * Z innych dzielnie Polski. 
to· Kraków. W poniedziałek20 maja umarła 

.scy a tyfus po krótkiej, lecz gwałtownej cho-
. ee~ bie w Sanoku w Galicy śp. Konstancya Du-
iec11 a' k s· t ·1 . d . d . ~s a, 10s ra m1 os1er zia ze zgroma zema 
Pra· w· p d w. mcentego a aulo, w 23 roku życia. 

0 
• Niebożczka urodziła si~ w Prusach Zacho. 

ł , 'eh w Dzierzążnie, jest najmłodszą rodzoną 
;t~ ostrą ks. Dunajskiego, teraźniejszego w:ka

o usza Lubawskiego. Smutny cios spotkał ro
gr~: iców i rodzeństwo, i to tem dotkliwszy, gdyż 
aruhl cze na Wielkanoc śp. Kon :itancya z Krako
ws & obszerny i czuły list rodzicom nadesłała. 
r~no yc1'e · • • 'ł dl · h d t ł . swoje pos w1ęc1 a a mnyc - bo 0 

ao ielęgnowania chorei na tyfus Siostrv Przeło· 
em~ · " " u oneJ w Sanoku z Krakowa wysłaną została. 
em odczas pielęgnowania chorej zaraziła się sa· 

a tą niebezpieczną chorobą i po kilku dniach, 
&opatrzona Sakramentami świętemi, w P. Bo 

, zasnęła. - Niech spoczywa w Boga! 
~~. , Opawa. Smutne dla Czechów i dla Sło
bi· an . w Austryi nadchodzą wieści ze Slązka 

a nie esk~e~o. Czesi tak tą zajęci kłopotami wła
e k& zer;i~ i tyle maj'\ pracy z utrzymaniem mniej
y Jul eosci n~~odowyc~ w północnych Czechach, 

,. 111edosc zwracaJą uwagi na Slązk, chociaż 
n ~lacówka bardzo ważna, bo tutaj Czesi je· 

wien ~nie~ączą się WĄzkim klinem z Polakami. 
iaża· . .t~cb ?niach nadeszła wiadomość, że 

cie wie~k1eJ wsi Ku.~ar.zynki tuż pod Opawą, 
~:rnt 

0 
~\Jest ":łaści wlu przedmieściem op a ws :dem, 

~drt 
0
i.a .1• C~ea1 przy wyborach do rady gminnej 

r~e· 'ebc~. pierwszy raz zwyc i ężyli Niemcy. Ha
~iyu ol nie zachowali się tam socyaLści czescy i 
a.fi~ ser, albowiem głosowali razem z Niemcami 
osie ec~w ~zechom, chomaż tam Niemcy głównie 

nie 6 ° ap1taliści powinni być uważani za wro
ci J w socyalizmu. 
:U~~ .f ~st t? jeden dowód więcej, że socyal i ści 
ótkOi ~ UJ~ ~ię wyłącznie, jak wszędzie indziej na 
olało gac zydów i Niemców. 

czuj~ de~fady w Galieyi. Zatrważające wieści 
ego· 'ecz ~y do krakowskiego Towarzystwa ubez· 
~ ęś~~ k 0 .gra~ach, jakie spadły w zachodniej 

sĄsia m 
1
• raJu, ~ako też w powiatach chrzanow· 

ałe aju 1 -:ałack1m, niemniej w środkowej części 
· Towarzystwie zgłoszono szkody z na· 
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stępują~ych powiatów: Chrzanów, Rzeszów, 
Jarosław, Husiatyn, Rawa, Brody, Złoczów, 
Kołomyja, Zółkiew, Sokal, Skałat, Podhajce, 
Bursztyn, nadto z Bukowiny z powiatów 
czerniowieckiego i kocmaasldego. Nawet ję· 
czmień, znajdujący się obecnie zaledwie w pier
wszym stopniu rozwoju, uległ zupełnie zniszcze· 
niu, tak że w kilku miejscowościach rola bę
dzie musiała być na nowo przeoraną i jarem 
zbożem zasianą. Szkody rolników są bardzo 
znaczne. 

Warszawa. W Oblągorku roboty budowla
ne ukończone zostaną później, niż się pierwotnie 
spodziewano • . Z tego powodu Henryk Sienkie„ 
wicz, który obecnie bawi w Zakopanem, nie 
przybędzie tam wcześniej, jak w końcu sierpnia. 

Wladomośel ze świata. 
Berlin. Miquela jako wielkiego polako

żercę przedstawia bawarski "Vaterland" dra 
Sigla w numerze na świątki z powodu jego 
znanych listów antypolskich, z jakiemi :wystą· 
pił po swej poniewolnej dymisyi. Zalecony przez 
niego obłudny program popierania niemczyzny 
na kreaach wschodnich ,, w interesie pokoju"' 
komentuje „Vaterland" w następujący chara· 
kterystyczny sposób: 

„Recepta Miquela ma więc na celu nie 
walkę przeciw Polakom, ale „tylko" wytępienie 
polskiej narodowości. „Tatuś" Miquel jest także 
założycielem tak zw. funduszu kolonizacyjnego, 
który mimo swego skępstwa zaopatrz~ ł w ob· 
fite środki, bo 200 milionów marek. J€żeli w 
jakimbądź kraju, w którym Niemcy są w mniej· 
szości, jakiego bezczelnego prusaka nadepnie 
kto na nagniotek, to nasi „narodowcy" wrze
szczą zaraz w niebogłoay na prześladowanie 
niemczyzny. Jeżeli jednak tępi się polskość, 
która dla cywilizacyi nierównie więcej uczyniła, 
aniżeli prusactwo ( das Borussenthum), to to się I 
nazywa „niemiecką pracą kulturnąH. I 

,, Wobec tego trzeba by się prawie wstydzić 
być Niemcem. Słusznie Anglią nazywaj!\ bandą 
rozbójników, że w południowej Afryce pragnie 
wytępić burów" i t. d. 

W Uiilheimie nad Ruhrą osią ią bracia 
I<,ranciszka~ie, aby się trudnić pielęgnowaniem 
chorych. ~, . 

W Warcinie umarł młodszy ·ill~n że• 
laznego kanclerza hr. Wilhelm Bismarck. 

Hamburg. Parowiec „Baltimore", 
utonął. 10 osób znalazło śmierć. 

Naboteństwo polskie w Oberhausen. 
W niedzielo 2 czerwca odbodzie sio w Oberhausen w 

koscielo Najśw. Mar~i Panny o godz. 4,.1/a po , połtidn!u 
nabożeństwo polskie z kazaniem. Ks. L am b er t s. 

Nabożeństwo polskie. ~ 
W 8prockhUvel spowiedź św. w środo ·5 011erwca 

po poł. i w czwartek: (Boie Ciało) rano. - · Kazanie w 
środę na wieczór o 8 i w czwartek rano o 1/2/8 godz. 

W Rattiocen spowiedt św. w czwartek 6 czerwca 
po południu i W pilłtek rano. - Kazanie w czwartek DA 
wieczór o 8. 

W Kupferdreh·Dilldorfspowied.tśw. w pi4tek 
7 czerwca po poł. i w sobotę rano. - Ka.za.nie w p~,telc 
na wie~zór o 8. 

W Langendreer spowiedź św. od soboty 8 cser
wea po południu aż d > poniedziałku (lO) w południe. -
Kazanie w niedzielę po poł. o 4. 

W Witten spo\'fiedź św. w poniedziałek 10 czerwca 
po poł. i we wtorek rano. 

W Annen spowiedź św. we wtorek 11 czerwcr. 
po poł. i w srodo rano. - Kazanie we wtorek na 
wleczór o 8. Ks. Me ia an er. 

Towarz. gimnastyczne „Sokół" w Berne. 
W niedzielę., dnia 2 czerw Ja o godz. 3 p > FOłudni1.1 

miesioczne zebranie. Szan. druhQw prosi sio · o jak: naj
liczniejsze. :przybycie, ponieważ prz;yjd!ł ważne sprawy 
pod obraiy. Golicie mile widziani. Ctcłem I· 

Wydział. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi w::izy:itkim członkom; iż w niedtielę dni'& 2 czerwca. 
odbędzie się zwyczajne zebranie na. sali zwykłych posie
dzeń . O liczny udział w zebraniu uprasi:a si~. Goicie 
mile widziani. · Z ar z 'd. 

Towarzystwo św-. ~zczepana w Rauxel. 
W niedzielę dnia 2 czerwca o godzinie ll 1/ 2 prld 

poładniem odbedzle się z••yczajne zebranie, nil które sic) 
wszystkich członków zapra.aza. Goście mile widziani. 

Z ar"' d. 

Szanowni Rodacy z parafii Mokronos 
pod Koźminem ! 

Po porozumieniu się z tutejszymi współparafianamł, 
zamieszkałymi w Ms.rxloh, Bruckhausen, Hambe>rn i Kra)'ll 
donoszę wam, kochani bracia i współpara.&anie w innfob. 
miejscowościach, iż postanowiliśmy urz,.,dzić zebranie w 
celu jak już wam wiadomo srra.wienia pami,tki do na
szego kościoła w Mokronosie. Z bólem se1·ca wyr1ee 
muszo, iż do ty ~hcza<J bardzo mało się waa zgłosiło • 

Sprawa chińska. Po zniesieniu naczel
nej komendy niemieckiej nad armią związkową 
w Chinach zostanie tamże, jak twierdzą w Ber· 
linie, utworzone naczelne dowództwo dla tych 
wojsk międzynarodowych, które po wyjeździe 
hetmana W aldersee jeszcze w Peczili pozostaną. 
Prawdopodobnie naczelną tę władzę obejmie 
jenerał francuski i o to toczą się rokowania. 

W Pekinie zaszła nowa burda · między 
strażą legel.cyjną niemiecką a amerykańską. 
W ar ta stojąca przy ambasadzie amerykańskiej 
nie chciała przepuścić ·główną ulicą oficerów 
niemieckich, lecz wskazała im ulicę u boczną. 
Na to jeden z oficerów pruskich dobył pałasza 

Bracia kochani I Nie wyatawiajmy sio na pośmiewisko 

I w obec innych parafij, lecz ofiarujmy ten grost wdowi na 
dar dla k"ś ~ioła, ol ok którego spoczywaj!\ kośct muzych 
Ojców i praojcó 'fol, a Pan Bóg dopomote w pra~ch na
szych. Dla braku ~dresów do was wszystkich vrapół
parafian, rozproszonych po Westfalii i Nadrenii, zasyłam 

i zamierzył się na wartę; żołnierz amerykański 
odparł jednak cios bagnetem i Niemiec uciekł. 
Później jeden z piechurów pruskich przect10dził 
koło warty; Amerykanin zaś, pie namyślając 
się długo, strzelił de prusaka i zrbnlł lekko in· 
nego Niemca. 

Wojna angielsko transwalska. Z A
fryki nadeszła wiadomość o znacznem zwy• 
cięstwie burów nad Anglikami w Kalkhenvel 
w pob iżu Pretoryi. BurJwie walczyli pod do· 
wództwem Beyera, Anglicy pod wodzą Delareya 
i Breitenbacha. Anglików poległo 49, rsnio· 
nych 159 a w niewolę zabrano 600. Oprócz 
tego zdobyli burowie 6 armat. 

Z róilnych atrc~og 
W Habinghorst zapalił się las, lecz 

ogień zdołano przytłumić, zanim się roz
szerzył. 

Wanne. W pierwsze święto Zielonych 
Swiątek przyszło na ulicy tiworcowej do \\ iel
kiej bijatyki, podczas której jedna osoba tak zo· 
stała pokaleczoną, iż wskutek tego umarła. 
"Rhein. Westf. Tageblatt" twierdzi, iż w bija· 

· tyce brali udział Polacy. Ile w tern prawdy, 
nie wiemy. 

Dortmund. W jednej z tutejszych 
fabryk, został robotnik Blaszkowiak niebez
piecznie pokaleczony. 

Borbeek. Domy, stojące na mie.;scu, 
gdzie się znajduje zasypany już przed 30 laty 
szyb "Kronprinz", zaczęły się obalać, bo zie· 
mia się zapadła na kilka metrów głęboko. 

Stoppenberg. Nowy prob. ks. Lintzen 
objł\ł w czwartek .zarzf\d parafii. 

wam serdeczne pozdrowienie przez „ ~Vis.rusa Polskiego" 
i donoa~~, ił 11rzfldzamy zebranie w Krayn w niedeielQ 
dnia 9 czerwca, w oberzy · pana \V. Scbroera, Główna. 
ulica przy kościele (Huuptatr. ), i t :> o godz. 4 po południu. 
O liczne przybycie prosimy, abyśmy się wszyscy pospołu. 
f orozum1eli. Z mizan:)\~ a.niem 

A Sobiuajc yk:. M. Kowalski. J. Konar.czak. 
F. Wanior <'k. 

Towarzystwo św. t,f adw.igi w Mengede. 
W uróczyatośai wielkiej proc~3yi, która się odb~dzie 

w uifdzielo 2 czerwca r. b w Mengede, Towarzys~o ,w. Jadwigi udział u. br a. ć nie będzie pod cho
rflgwi" z powodu, iz miejacowy ks proboszoz na śpiew 
polskich pieśni i muzykę polskiej ka.peli nie pozwolił, 
mówi!\C: „Durch den Poleogesang wird nur Storuag ge
maebt in umerem Ges i.ng" - co znaczy po polsku : 
,,Prze~ pol:iki śpiew staje się tylko przeszkoda w naszym 
Śpiewie.•• Tak postępuje duch1Jwieństwo niemiecko-kato-
lickie. St. Ga,;ewski, przewodoicifłr.y. 

Tow. polsko-kato!. „Jedność" w Rohling ... 
ha us en. 

W niedzielę, dnia 2 czerwca. b. r. o godz. 4 po 
południu odbędzie się czternastodniowe zgromadzenie i to 
z tego powodu, iż 9 czerwca bieżemy udział w szóstej 
rocznicy Tow. „Harfa." w WAnne. O liczny udział na 
zgrona.dz~niu prosi się członków. · E:,;dzie woloe. piwo, 
które da gospodarz loka.111. Goście mila widzie.ni. 

Z &r z~ d. 

Koło śpiewu „ Fiołek" w Rauxel-Dworzec. 
Lekcya śpiewu w nitd:ielę dr:iia 2 czerwca wypadnie 

z powodu, ii bieri::emy udział w za.ba.wie w Ce.strop. 
Przynła lekcya śpiewu przypada na niedzielę 9 czerwca, 
o godz. 11 przed południem na sali posiedzeń. O liczny 
udział lł lekcyach Śpiewu pros\ D y ryg en t. 

Komitet wycieczek latowych w1Ueck~ndorfie. 
W niedzielę dnia 2 czerwca o godz. 4 po południu 

posiedzenie u p. Baukmanna.. O liczny udział proai 
Wydział. 

Baczność! 

Nadsyłajęc kort7spond.ene7e, osloszellł•~ 
zamówienia ksiłtiek i t. d. tnebakaidJ l'M 
podae swój dokladn7 adres. 



. Towarzystwo sw. Marcina w Kray. 
W Diedzielę dnia 2 czerwca. odbędzie się miesięczne 

Eetłranie o godz. 11 przed pJłudniem po nabołeń!twie. 
Po zebraniu jest próba teatru. O licl!:ny udział prosi 

Z ar z~ d. 

Baczność Rodacy w Laar p. Ruhrort_! 
Dono3imy wszystkim Rodakom zamies~kałym w Laar 

i okolicy, it dnia 2 czerwca odbęd&ie się 
ze.branie=====

w celu założenia Kola 8piewackiego 
D& sali p. Ruter a ul Cesaraka 1r. 106 i to o godz. 4 
po południu. Wszy3tkich Rodaków z La.ar i okolicy u
przejmie na zebranie zapraszamy. 

Komitet: 
J. Wa.lkowski. W. Sirleaj. Ign. Dera. P. Gałach. M. 
Paluszkiewicz. A. Andrzejewski. A. Przerwa. I. Szczot. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Oberhausen 
donosi SWJ'm druhom i Rodakom w Oberhausen i oitolicy, 
oraz To-o. arzystwom, które piśmienne odebrały zaprosienia 
także i tym, które zaproszeń nie odehrały, iż dnia 9-;o 
czerwca obchodzi t1w. nasze 2 rocznicę swe"o 
istnienia, na któr~ wszystkich narn życzliwych Roda
ków i T )W. upnejmie zapram1my. Pro?ram z;1ba.wy: 
·O godz. 5 konJ. rt, śpiewy i dekla.ma.eye. O god4. 7 l ę
citt ówiczenia gimnastyczne, poczem da.lsza zabawa. Wstę· 
pne dla c1ło 1ków 50 fen., dla nie.}złooków 1 mr. Człon
kowie w~zyatkich Tow. winni się okazać ksil\Żkf\ kwito
Włl, w maym razie p?ac~ wstępne juk nieczłonkowie. Za
bawa odbędzie się na sali p. Wilem11a przy nowym rynku. 
O liczny ud -.iał w tej zabs.wie upra~za. Wy d z i a ł. 

Towarzystwo św. Antoniego w Ueckendorf. 
W niedzielę dnia 2 czerw 1a po pcłudniu o godz 4 

mamy posiedzenie. Proszę, aby się członkowie j ~k na'.-
liczniej zgromadzili. J. Grabowski, przewodu. 

Towarzystwo św. W ojciecba w Banka u. 
W niedzielę dnia 2 czerwca o godz. 4 po południu 

odbędzie się zwyozajoe zebranie. Upraszamy szanowny ·h 
.członków: ażeby się li ~znie zgNmadzili, ponieważ Sfł wa 
~ne sprawy .... o załatwienia. O liczny udział członków 
upra.sia Z a r z I\ d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donosi szanownym Towarzyst"m, które zaproszenia otrzy
mały na uroczystość poświ~cenia chorągwi, 
która się odbędzie dnia 9 czerwca, aby priybyły na salę 
gościnnego pana Newelinga ul. Bismarkstr., obok kato
lickiego kóŚcioła, a nie na salę zwykł.vch posiedzeń, jak 
w zaproszeniach było podane. O jak najliczniejszy udział 
w uroczystości uprasza Z ar z 2' d. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne. 
Miesleczne posiedzenie odbędzie się w nied!ielę dnia 

2 czerwca. po południu o godz. 4. O jak najliJznlejszy 
udział w posiedzeniu prosi Z a rz fi d. 

Brnekhansen ! 
W niedzielę dnia 2 czuwca o godz. 4 po południu, 

urzlłid~amy nadzwyczajne zebranie w celu omówienia spraw 
towarzyskich, poczem odbędzie się obchód złotego wesela 
sędziwych małżonków, a obecnie posiezicieli reatauracyi 
w której tow. nasze miewa posif: dzenia państwa Reidick. 
Upraszamy, aby członkowie nasi z swymi rodzinami jak 
nsjliczni~i się stawili. Zarz"d Tow. „Jedność". 

Baczność parafianie z Wielk. Strzelca 
pod Piaskami. 

Pros:my wszystkich parafia.n z Wielkiego btrzelc&, 
aby dnia 2 czerw~a zaraz po wielkiem nabożeństwie zgro
madzili się u gościnnego p. Smigielskiega w Btillen, zaraz 
przy kościele, abyśmy się porozumieć mogli w sprawie 
pamil.\tki do naszego kościoła w Wielkim Strzelcu. 

Komitet: J. Niedziela.i J. Giernas. 

Komitet wycieczek latow. w Bochum. 
W niedzielę dnia. 2 czerwca zaraz po polskim nabo· 

teństwie posiedzenie u p. Scberr ana. O .iczny udział prosi 
Wyd ział. 

Wiec polski w Hoerde 
odbędzie się w niedziele dnia. 2 czerlVca o godz. 3 po 
południu w lokalu p .Rqsemanna, przy ul. Bahnbof
str. nr 4. Porzą·lek obr.!ld: 1) Sprawozdanie o sprawach 
kościelnycłi. 2j Spra"a v.ybor6w. 3) Wolne głos~·· 
O liczny udzb.ł upra11za w imieniu komitetu 

Teofil Kaźmierowski. 

Szanownym Rodakom 

Kochani bracia z parafii kobylińsk.iejt 
Donoszę Wam, iż mieliśmy 5 maj& zebranie w 

chum i umówiliśmy się, ażeby sprawić pamit\tko 
kościoła w Kobylinie. Proszę kocbni bracia dawa· 
składki, czy to razem je pcsyłajlłe pomiędzy 
zebrawszy, czy też pojedyńczo, z dołj\czeniem z 
W3i i parafii każiy pocł.odzi i składka przysłan!I.. Skł 
prosimy prtysyłać pod niżPj podanemi adresami. S 
będ~ pokwitv wane w gazecie. 

Ares: M. Miedziński w Herne, Neustr a5, J. Jare 
w Bochum i Ig. Miedziński w Oberhausen. 

Komitet, 

~~~~~~~~~ 

ID -Koło śp"iewu "Halka" 1f w Castrop 
~ . . 

1 
urzl\dza w niedzielę dnia 2 czerwca * ~ ~ latową zabawę 

~ ~ na sali p. Schulte-Becker, na któft· 
~ r'ł szan. Rodaków z całej okolicy serdecznie zapra
~ szamy. Kart wstępnych nabyć można tylko przed 
~ rzuem, gdy! na zabawie karty nie będfł sprzeda. 
Ut wane, zatem każdy winien się przed czasem postam raó o kartę albo się dać na członka zapisać. o li-
7}'{ ozny udział w zabawie upra:1za uprzejmie 
~ Z arzt\d. 

*3*~3t~~~~~~~~'<~~~ 

~~~~·~W i Sz&nownemu członkowi 
I panu 

1 
}.~~.?.~!!.i, Lapce 

pannie Maryannie Urbaniak 
tasyłnmy w dzień ślubu jak nsjaerdecaniejaze 
tyczenia zdrowia, szczęścia i błogo<Jła wieństwa 
świętego a po śmierci Królestwa Niebieskiego. 
Młoda para niech .żyJe ! Tego jej życzy 

Tow. św. Jana z Mn.ty w 'Vetter . 

nie władającym Językiem niemieckim, polecam po naj
iańszf'j cenie wszelkie 

TR' :Sisinark :I. okolioy, 
ro.am zaszczyt jak najuprzejmiej donieść, że 

skład towarów kolonialnych artykuły apteczne i drogeryjne, 
jak rozmaite krople, naciert.uia, expeller. cu.kforki do 
słodzenia itd. z opisem dokładnym polskim 
u iywania i to odwrotr ~ pocztq, franko. P1·oszę tylko 
o dokładny adres na "!Wiska, miejilcowości i poczty i chle· 
bodawcy swego. 

Baczność Rodacy w Steele i okolicy! 
S :vój do swego, . ale naprawdę do swego, jest hasłem kl!Zde

go Pola.ka, któremu n:i. \ercu lt ży dobro przemysłu polskiego. 
\Vykonywam podług miary 

obuwie męzkłe i damskie, 
także wszelkie reparacye uskuteczniil,m w jak najkrótszym czasie po 
eenach umiarkowanych. Ktoby z Rodaków życzył sobie nowe buty lub 
miał jakąś reparacyę, niech mi doniesie przez kartę koresponden-
yjną a zaraz przybędę i sprawę załatwię 

~I&jąc nadzieję, iż szanowni Rodacy racz!\ poprzeć moje 
rrzedsiębio1·stwo, kreślę się wysokim szacunkiem 

Stanisl "N Sibila 
szewc polski. 

Steele, Grafweg 12, przy kościele katolickim. 

. Władysla w Szala, 
krawiec mtzki 

w Wattenscheid, Vodestr. 19 i rynek Kaiserplatz, 
poleca się do wykmywan!a 

eleganc ich ubrań dla mężczyzn i chłopców 
.~ podług l:YJ.i a:ty~ ~ 

pod gwarancyą dobrego leżenia i najtańszych cenach. 
N~~1t ~I'ye I 'i. nbI•an·a 

we ·wiellti ;r "n·bor,r,e 

win, eyga1.• i t. -d. · 
dawniej pod firmą Emil Schna ter 

przy ulicy kolejowej (Bahnhofstr) 11r. 162 położony na wla-5ność 
przej~łem. - Prosząc szanownych Rodaków o łaskawe poparc-ie mrgo 
polskiego przedsiębiorstwa, zfiręczam za skorą i rzetelhą usługę przy 
cenach umiarkowanych. 

Z wysokim sz.acunkiem 

Franciszek Staehows • 
I.. 

Bahnhofstr. nr. 160, w Bismark, Bahnhofstr. nr. 160. 

!!.'!~!~b?.~: !.n•j- ~ekarze . i przyr_odniey . 
miaro, iż przyjmuj~ zamówienia na na wystawie ~r~yrodmczo•łeka1·sk1ej w Krakowie 
oryginalne prawdziwe Singers I ku l.900 uznali, ze 

maszyny do Szycl·a ~~r::.. ~~r::. $}t~ ~ o t a "" i4 ,_ ~!~ ~t~ ~~!-:.. 
, ~l~ ~l~ ~·,~ ~ 66 ~A ~l"' ~t~ ~l~ 

damskie i rzemieślnicze wszelkiego jeet faktycznie najlepszJ'm zdrow<;taym napojem, Od:rnllczyli go teł 
ro.dzaju. Stare przyjm~ję w za-1 w~ŻSZ!\ nagrodą „ Wielldm złotyn1 niedale1n". 
~manę Zl\dajc·e zaw~ze więc B.>tanika". 
Bezpłatna nc.uka szycia. . „ 11 ~ f 

Dogodne warunki spłaty. I ltla1.•ezynsk I & Klosk l VSk 
O Za gotówkę rabat. O jedyna większa polska dest:-litrnia 

Wacław Funtowicz, w Poznaniu. !{autor ul Berlińska nr. 14 i 
E§sen, Engelbertstr. 14. llll ,,..„. 

B n c znoś ć t Kto potrzebuje 
maszynę do s~ycia, niech mi do· 
niesie na karcie p0cztowej, a przy
b~dę do niego. 

Dostarczam t11k~e stępie rę
czne, kieszonkowe i do zawieszania 
w klwuszki do zegarka, oraz me• ł& l • dl d 1 h ! 
ble wszelkiego rodzaju. w azne a sprze ającvc 

A Najkorzystniejsze źcó· 
dło zakupna no. koła 
w Niemczech 

n. Lohmeyer, Poznań. 

Dobrze i korzystnie kupuj t~ się, 
składowi i zyskuje dużo odbiorców, kto żrlda i 

E ing Gen. mit unb. Haft ,_: fi 
~ w R.ac!ihorzn - (Ratibor O/Scl1l.) ~ z fabryki 

Katalogi gratis. Ewent!. na od
płatę. Sprężystych kolegów spor
towych poszukuję we wszystkich 
mtełscowośdacb jako zastępców. 
lCOO świadect..v. Mod.1901inr.5. 
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_p:".Zyjmujc wszelklt' bpit:iJy i 081'.CZf,(rin llllCi POCZ~'-"SZV od J mal'ki a ,,~anad1·" tal "'ortmund, Lu„fg„nb u11 cksfr .. 
płaci od nich 3 1/2 °Io Za miesięcznem , t\ 4 °Io ZB. ć~i erćroc·mem wypo- Dzielny ułan Il w ,,, ~ 40 

·.ed~en:em od dnia ~łdenia pieniędzy . - Arlres : S .r•orl z wojskn. polskiego w Hiszpanii. ą one robione ręc7.nie z tytuoi ruskich i turec ~ 
a. k ludow}~ E. G. m. n. H. Cena 1 mr., z przes. 1,10 m. najnowszego zbioru. ~ 

~~~~~~~(~R_:11.t~·1~) ~· r~f1~
1

S~,~l~. il~'t~·-~l:_. _:P~a~nl~e::n"~-k~a~1 ~·~ ~1.J~n:'.'.'l~r::ff~r:_n~'·~·-1~3~)~/\~cl;~e::_e:_: .:~·~W~i~1.t,~ru~s:._:P~o~ls~lr:i(~'·_B~oc~h~u~m~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' t'·f.I 
i. J :li •Sj· .•l1•u ;;''j.;dalny A.n, o „„ . . ·:};;.kl w I3o~h m. -~ u~~kłAlcm l ci:~1o!.lkswf '\Vydv.vrnlct"\VP. „ W arui:is P t lskiago~• w Ilr:chnm 

2 dodatki: Dodatek nad 
i „Zwierciadło" nr. 5. 
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·. PJóchuni, sobo.ta-' i · czer~ca·-- 1901. 
" ·. =:= Redakcya, :Orn~a:rnfa i Księgarnia znajduj'e się przy. Malth~ser:Strasse 17a na · dole. 

"I ,, 'Numer dodatkowy~ 
)~ · 

A było . teraz gwarno w •tym zaścianku 
i wesoło ; starosta sypał ·' dowcipami jako fa 
dni młodych,· stąrościna na chwilę ·u iafa się ·do 

. komnat~-, i po krótkiej modlitwie, przybrawszy 
· się w świąteczne szaty, · wychodziła dó gośc~, 
by · posłuchać, co tam ·· mówią . 'O · ukońc.zeniu 
wojny, w której przecież i jej ńajuk6chańszy 

. . . . : . : . . . . .. ·' :>'"1 
· Starosta i starościna prosili, by . chocłąż 

dzień jeaz~ze im . darowano; s~rdeczn.ie im było 
z tym. gościem, a przecie tak 'bez prośby wy· '> 

~-

:~ Jerz.y Jaszczur Ba żeński, puszczać nie wypadało. . . · · ' . . .. · , .. 
· . ·. · - Ha; ostaniemy, ale ,potem 1'Krz.esz i1ie

chaj jedzie ż nami ; . dobrze to dla 111lodęgo, 
gdy . się około dworu królews~i~go p9-~ręCi. · i• I 

. POWIEŚĆ .. z XV WIEKU. 

(Oiftg d~siy ). 

I etaro sc.rna, i' dwór cały nie spali tej no· 
cy:, trzeba: było przyją'c ucżfrvde go.Sci ; warzo 
n:o-' więc- i piot:!zono, -Ognisko 'vielkie płon~ło w 
piekarni; d~m buchał z komina, ·a wo1J. rozmai
tych przysmaków rozchodziła się po wrącem . 
iyciera podwórcu. _ · 

- A nie . niówiłam, ·że te dwa zają:Ce prę
dzej czy „później ·się sprawdzĄ? - rżekła Bal
ba, przypominająo sobie zdarzenie z prżed · 
crniesi~du z górą laty. 

- Toć owyrn przyswojonym, to najw)'ra-Ż· 
niej ten Jaszczur, ależ wyrósł, a niech go I --
dodała. · 

.:.,,_,,. No •. ·i \\"\'Śniła sobie nasza Lu bochna 
dwó~ wielki - "roÓ\viła Mai ta, · krzątając się 
wraz ze staroaciną około przyjęcia. · 

- Sen mara, Bóg "'iara ! 
cl.zenie Najwyższego„. i nic więcej ! 

oto zrzą· 
rzekła 

Krzesz brał udziel ·· · · · -' 
Niepokoiła ją . też znowu LU.bochna, która, 

jakb;7 od urodzenia do tego · przywykła, zaba
wii>ła . gości, wypytując ' o :rozmaite· -przygody 
wojenne i śpiewając pieśni. 

Pan wojewoda- bowiem, po do bał · sobie · 
dziwnie w jej dziewczęcym szczebiocie i pie· 
śniach; ojciec· zaś, mimo oporu starościny, .· nie 
pozwolił jej z . komnaty gościnnej . odchodzić, 
a kiedy szli w podwórze, albo na wały, Lu-

· bochna wraz z Krzeszem i Jenym żaw~ze im 
j;owarzyszyła. 
11 Przy bywało -także -z , okolicy niemało ludzi; 
co ·było jeno s.ilachty · około 13ielska, ci~gnęło 
do zameczka, aby się wojewodzie pokłonić, 
a o wojnie skończonej · z ust jego się dowie· 
dzieć. Niejeden też o syna lub krewniaka., 
który gdzieś tam się zawieruszył, · gragnął spy
tać, ba ! i · o promocyą jaką poprosić . . 

- Jeżeli taka wola jaśnie . wielmoż11-ego 
WOj~:wody, to dla syna Ila~zego Widzimy tylko 
w tern wielką łaskę, że t~kiej:- p,r~mocyi' , do· 
stąoił -.:. ozwał się starosta. · .. · · ·. · 

„ _: Mój moś"ci dobrodzieju; · ~iła·~ wam · ~a
. wdzięczamy, a nigdy pono · do~tate,cznie ,:..vy
płacić się nie będziemy W staliie1 • :L. rzekł- ,WO• 

jewoda' ·a po"tem dodał, patrzt\6 .z' pod o_ka ~·~a 
Lubochnę: · · · · , · · 

· - Zabraliśmy z waszeg :1 d~~m i . kogo·ś 
więcej, ale o to trza już pokornie p'rosić, il,_ i 
pięknie się pokłonić. . _ . · · 
. Na te słowa Lubochna sp~~hęła . j~k wł~~ia 

i poczęła pracowicie . bawić się ·· rąq~ie~ pas~, 
okalającego jej kibić. . . · · : . · . 
· Jerzy ,spojrzał · błagalnie ·na ojca, , Krżesz 
uśmiechnął się, pokręcając płowego · wĄsa, . ··.a 
oboje młodzi bardzo poważne przybrali miny. 

I 
\ starościna. 
~ Potem zaś w myślt dodała : 
1 ~ Miłosierny Bóg czasan:;i wielkie cuda 

G\"{"arno wiec i ludno było w Bielsku: 
uczta po uczcie następowała, wytaczano beczki 
z piwem · i miodem, pieczono w całości barany, 
ciołki, udźce wdowe, odzierano ze skóry i 
ćwiertowano, w.iecznie będące · w zapasie dziki, 
łosie i sarn): ; Balba zaś piekła. olbrzymie ko
łacze i pierogi, ·dopomagając sobie w robocie 
ciągłem gde,raniem i · opowiadaniami o· · snaoh, 
które się zawsze, według · niej' spraw<lza.ły. 

- Ale co tam w płatki , qwijać,- -_· 'Yprti
wdzie nie będzi_e to po .zwyczaju, jeno · iro , żoł· 
niersku ! - zawołał wojewoda~ ._„ .. 

·I .zaraz dodał : · 
\ nam niegodnym czyniąc, zesłał snać · naszej 
t dzieweczce jakieś nadzwyczajne widzenie. Bo 
J tel?; to i dziec'.:;.o · niezwykłe z tej naszej Lu
l bochny ! --- myślała sobie dalej. 

- Ot, ·krótko mówiąc, -Ocaliliście mego 
chłopaka od śmierci, bądźcież wespM· ·:ze mną 
jego rodzicami i dajcie mu wa.s~ł\ . c~rkę. · „· 

Staroata spojrzał · porozumiewająco na 
żonę, a potem rzekł : · „ ' · · · ~ Otoczenie wojewody · gdańskiego wielką 

J 1mponowa10 wspanjałością przywykłym do zu. 
~ pełnej prostoty w starościllskim zamku· ; wszy· 
, 8cy więc prżj"je.zdnym . ·nie mało się dziwili, 
~ a ·wypytywali skąd jadą, gdzie i jaki tam w 
J ich :-stronach obyczaj ·? 

Aż po kilku dniach rzekł · wojewoda: 
· ---'- Nie m~my nic przeci~~ ~mu;-_ J.e9:o. „~~' 

chociaż ród nasz nie uatępuje· . w~~zeµi1;i; .ale 
dzieweczka w skromności wy~h9wana·, dwor- · 
skich obyczajów nie nauczona:„ ' " 

- Dobrze natn tu w waszych progach, 
ale i ta.k zbyt długo zażywamy wypoczynku, 
trżeba nam do Krakowa wyru~zyć. (Ciąg dalszy nasł'.fłpi). ' ··, 

\ 
l 

il 

A~\fk. ~·ft. ~.4§1~~ . ~-~~le-. ~le-. ~ ~~~·~ ~"~ ~ ~fe.. ~~ ~"~ d.~ I ~~F~~ ~~ ~~ir"'~4~~~~~~~1~~~~i~-q-i~~~~ . 

• ~ Zaproszenia weselne it 
wykonyw$ p r ę d k ,o , gu st o w n i e i t a n i o 

Drukarnia „Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

I 
Przy zamówieniu nalety napisać, którego dnia., o której go

dzinie, gdzie i w którym kościele odb~dzie ijię Ślub, oraz u kogo 
i przy jakiej ulicy (numer domu także podać) urqczystośe 

I 
lł1eselna się odbędzie. Podać należy także imię i nazwisko 
młode.i panny i młodego pana. Po odebra.ni11 zamówienia zostan\ 

, karcy w jak najkrótszym czasie wysłane . . 

Książki różnej treś .~d. 
Róża ieśna. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - Toast polskiwlat 

tzem i prozą, czyli zbiór ·mów przy uroczystościach wszelkiego rodzajl1 · 
Cena l ·,20 mr. z przc.s. 1,30 mr. - Dziwne :przygody chłopa Urbant 
Długonosa.. Cena 25 fen., z przes. 30 . fen . . - Jak to było pod Wie· 
dniem. Powieść na tle _dziejów ojczystych. Cena 40 fen., z przes. 4! 
!en. - Michno · Kn.raś. Powieść historyczna z czasów Bolesława. Chro
brego. Cena 50 fen., z. przes. 55 fen. - Jaśko Cholewa.. Powiastki 
historyczna ·z czasów Bolesława Smia.ł.ego, Cena 50 fen., z przes. 6~ 
fen. - . Kazimierz i Magdosia. Powieść z dziejów ojczystych z siedem-
1111.stego stulecia. Cena 40 fen., z JJrzea. 45 fen. - Skrzydlaty wojak 

,,_,. ~owiastka historyctna z czasów Ja.na Sobieskiego. Cena 40 fen., z przee. 
46 fen· - Maciek Grf\da, odważny · wojak na . lądzie i" morzu. · Powieśl 

we 1. czasów Zygmunta III i Władysława IV. Cena 40 f., z przes. 45 f 
:eai ·~ Czasy kosciuszko}vskie. Cena 50 fen., i przes. 60 fen. - Marcu 

~'OWina, Obr~zek hist,ory.czny z czas6yv Bolesława Krzywoustego. Ce·· IJ na 50 fen., z przes. 60 fen. - O Czechu ·wojaku i o polskiej Hanc<; 
. Op~wieść historyczna ż czazów potrzeby grunwaldzkiej ~a Władysławr IJ Ja.g1ełły. Cena 50 fen., ~ przes. 60 fen: ---:- Jan · Płużek. Powieść i 

riasów B"tee;~a,.va Krzywoustego. Cenłt 40 fen., z przes. 45 ft:)n. -
, łtrazepa, '.etman Ukrainy. Cena 60 fen., z .przes. 70 fen. - Szymek ~ 
·lra1:1dżia. · . Obrazek z czasów naszych. Cena 60 fen., z przea. 70 fen. r, "'-' Strachy. Ki1ka ciekawych opowiadań . ku nauce i rozrywco. Cen~ 
40 .fen·, .z : przes. 50· fen. - Czarnoksiężpik Twardowski. Powieść 1 

cki podat. lu~Qwych. Cena_ 30 fen., z przes . . 3,5 fen. - Nagroda cnoty. 
'i'«·zy J ~~i~~tki: .Ąnzelm w tJ1tarskiej nie.woli, Lekarz cudowny, . Miłośc 
~nt..1~i. ·.~o matkL · Cena 60 fen., i przes: ·70 f .. - Mała histo.rya Pol~ . 
lll:ra 'z obrnzkruni. UetłB. ZO f;, z przes: 35 ·fen. ' · • ·. , · · 

Adres: „Wiarus Polski" Boclaum, 

Scena L·udowa. 
. ' 

Zbiór ładnych dramacików, komedyjek, · kr~tochWit, 
łóżka, srnfy, stoły krzesła i w o- fraszek scenicznych, nionolo,;ów, dyalo·gów i ' wierszy, 
góle całe gospodarstwo domowe st6sownych na przed.stawienia; domowe podczas wesół;:. imienin; wieńcą~ 
mam na sprzadaż z powodu po- itp. uroczystości rodzinnych, oraz dla. teatrów .amato.rękiep. ;Ułoi~ł i z~-
wrotu do Polski. · brał J ó z e f C h o i se z e w s k i, , . , 

Deble: 

K. Nowaczyk, ·Herne, Ksillżkaej rzawiera na 240 stronach 88 komedyjek r'1s wiersz~. 
ulica Bocbum;i,ka 72." 1cCena 1 ni. 60 fen., z przesyłkfł 1 m. 70 fen.; ·z oprawfł· 2, m.tw 

--------...... - .---- opięknej . cze ta oprnwie 2 m. 50 fen. (stósovma na 1poda.rk ) , z ,prze-

sprzedaz· ·interesu' . yłk~ 2 m 60 fen. . . ; . : . . U . I 8cen~ Ludowa jest jakby umyślnie. ułąż()na dla Polak9w 
Dobrze ta.prowadzony skfod to- w niemieek~ch stron~ch, gdyż podaje ~elig'.j~e,_ pouczaj4ce, wes.ołe i łat~,e 

warów kolonialnych, win; ·cygar: do o~egran~a · 1:1z "uk1. .za pomoc~ teJ ks1lłzk1 można, choć· Jest · gd.z1e
piwa ltd. z powodu .przeprowadze- ·kolwiek nk1lku. l~b ~1lkunast~ Rodaków, odegr~ć · raz. · po raz _tea.tr~k 
nia jest natychmiast do sprzedania domu~,Y-· ZnaJdUJ0 s1ę tu ta~ze grana częs.~o sz"u~z!a: „.Ogol~h g?. l;>ęi 
warunki bardzo dobre, kapitału po- mydła , a opró~z tego f2' ~m~eszezone: CzmJmy ks1ęzy 1 .. - Ks1~dz l s~~
trze ba 800 do 900 mr. · Położenie rota. - Złota i srebrna siekiera. - Zdrowy z~b wyrwany, czyli: sku
dobre, blisko kopalń i fabryk. - teczne lekar~two na ?ól serca. · - Pijak w trumnie. - Berek przed 
Bliż:izych wiadomości dowiedzieć .s~d~m. - ~ie m~ to Jak .handel ~~dk~. - Na ·ten weks?l .Pł~cz~ · ~ 
się można " \ Dortmund, pny Sm1e1ć zdraJCY. OJCtyzn.y .. - CzytaJ~ie gazety polia~o-:-katohck1e itd_ . .. 
ul. Miio~tcrstr. 72, u p. Bierwagen. wrMa się uprzeJmie uwagę, ze Towarzystwom wolno grać tylk.o 

· za pozwoleniem autora, którego a~ udziela Ztl bardto przystępnfl cenę. 
PisJ.<ć trzeba o pozwolenie pod adresem : Józef c;lł1ociszewskf, 

Polskiej słllżącej Qnie~~ •• C!1~e:~:~." jest n• składzie w Księp„ni „Wf!'J'.088 
zaraz poszukuje przy wy eo kiej za- Polskiego" w Bochum. Adresować krótko .= , Wiarus Polski" 
płacie · · · Bochum~ · 

P. Po~~n~m~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dortmund, Courler Str: 17· „Biblioteczkę ·. dla ·''Dziatwy 

Maszyny do szycia 
po cenach 58 ·i 65 mr.,· z c?Jcłen
kiem okr~głe.m, Il W.8Wn\tFz cgru be 
c·krągłe walce po 95 mr. o~tatnk 
ezsj& w prawo i w lewo. Gwa
rancya 5 lat, lub pieniądze zw.ra
cam. Nauki po polsku śam udzie- · 
lam. Ksil\Żkę . do 'nauki także pol,, 
ską, czeskit albą ,mqrawsk!\ duj~. 
Je3tto jedyny we Westfalii polski 
skła-1 m~szyn. Masżyny sam hez 
agentów sprzedaję : Wysyła-ro· ma
szyny i w obce strony .. bezpłatnie 

.i sam pnyjsdę· U<'zyć . . Na, zapy
tanie ch~tn1e odpowiem.. A.dres dr. 
mnie: · · 

łlntoni Smyczek, 
N ~bmaschlneribaiidltuig, · 

Wanne I, przy ul. Bachstr. 16. 

Żądajcie 
AM 

i cz}tajcie 
""'.ww 

'" 

i Młodzieży Polskiej" 
Wydawnictwo ludowe 

imienia Ada .na Mickiewicza 
. ' 

zawierajf\C~ historyę póhkł\, życiorysy 
naszych wielkich ,męż(lw, świętyc~ p9l- : 
skich, powiastki mqralne, legendy, baś:
nie; bajkt wiersze·· i' wiersżyki, " oraz · 
opowiad.9,nia. dla śinieehu ·i rozrywki. { · · 

Dotfld wyszło 6 .-, to mikó.w po ) 
10 fen. za p.oje~yńcz~ to,~.lk, ~prz~'!"i,. 
sJłk~ 13 fen. · .. . · , · 

Dalsze tomikf-pod „pras\. ·• · · " 
.. • r A d 're:s' : : '.· ,\•/ O 

(,,W.iaros Pols i.~~5 U.och,Jłlll1 '·!'' 

·.' Pios-ennik . Jutrze~%lk1·_. ~ \:;. 
· Hiwierający pieśni, . piosnki·, i wiersze potępiające · pijań.stw1.> 
karciarstwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes. 35 fon. 



Kto pali 
niech pali znane jako najlep 3ze 

• papierosy 
prawdziwe Tnrc-Cort 

nr. 40 z fabryki 

Polakiewicz, następca 
(W ł. W ~ s o w i c z) 

Poznań. 

1!~' Dla czego cierpiemy? ~ 
I majj\C pewny i niezawodny śro .1.ek do zagojenia choćby jak najbardzi~J za-
"' niedbanei raLy i mołność un;knienia bolesnych i niebezpiecznych operacyJ przez 
~ 'żnycie Aptekarza A. Thierry'go tyllio pr~d-zi_w_e_.i ___ _ 

: e ... 
desAJHI ERRYln 

P.REIRADA 

~ maścł. stollśelowej -.I 
(Centifolien•8albe). Pharmacop. Ed. V. Nr. 2H. 

Olbrzymie archlwum świadectw ł wszystk1ch części świata. 
Uprasza eię uważać na znaczek oehronny, wypalony na sbjku, 

gdyż tylko ta~i ~(fziwą. maść za~·, ________ _ 

Przestrzega się pr~ed bezwa.rtościowem naśladown!ctwe~. i zaleca się sprowadze~ie maści 
t z Pregrady. Jeden słoik kosztuje franko 2 m .. dwa sł01k1 franko 3 ~- Wysyła s1e ~a. po 

I wpr~s · na,fesłaniem gotówki w każdej wal. Z miejscowości, w których me ma skła~u masc1 na-

1 

prz~ mem · Z" ... ·Ówi'enl" wprost przesłać· Schutzengelapothelee imd Balsctmfabnk, Pr·egmda szeJ, uprasza s · ę i:ouJ · "' • 

per Robitscb· Sauerbrunn. - Ptospekta gratis i franko. 

Szanownej publiczności miasta Dortmuntl11 i okolicy dono
.simy niniej3zem, iz z!!.łożyl śmy przy uiicy 

Oesterholzstrasse nr. Sł, 
Biuro ludowe w Herne 
w hotelu Wiinnenbng. przy ulicy 

Odznaczone na wystawie ltygienicznej lV 
Poznania dyplołllem honorowym i wielki111 
srebrnym medalem. 

1121· skład cygar i papierosów -. 
oraz 

wszelkiego rcr-dzaju tabaki do zażywania, 
palenia i żucia. 

Zwracamy też uwagę na nasl'i 

skład książek, obrazów, papieru i 
wszelkich materyałów piśm. 
Oprawę obrazów, wiązar ów i wianków śłu· 

bnych itd. wykonywamy prędko, gustownie i tanio. 
Nadm~eniamy prócz tego, że przyjęliśmy ria Dortmund i okolicę 

ajencyę „Wiarusa, Polskiego". 
Kto z PoJaków z D0rtmundu i okolicy chciałby sobie zapisać to 

pismo, niech się uda do nasi a rzetelnie go obsłużymy. 

Proszj\c o łaskawe poparcie pozostajemy z szacunkiem 

Stanisław Banasiak i Karol Henrich 

Bahnhofstr. II piętro 
udziela porady w sprawach kar · 
nych. procesowych, spadkowych, 
e;runtowych, okaleczenia i podat
kowych, w~konuje odnośne prace 
niśmienne i obejmuje całkowite 
przeprowadtenie spraw. 

Wykonywa się te~ wszelkie po
dania piśmienne, stera się w spra
wach reklamacyj podatkowych, woj
skowych, w uzyskaniu konsensu 
i t d. Dostarcza kapitałów, pośre
dniczy w nabywaniu i sprzed~ży 
roli, d()mów i restauracyj, odby
waniu aukayi itd. 

Jest zawsze polski komi„ 
sarz aukcyj uy. · 

Biuro jeet otwarte przed połu
dniem od godz. 8 do 1, po połu · 
dniu od 3 do 7 godz.W niedzielę 
prted poł. od 8 do 91/ 2 i od 111/2 
do 2 godz. 

~ 
,.::= 

= = t: .„ 
~ 

a 
~ = "= .„ 
~ .„ 
== = ~ 
~ 

Uy;;ara !!! 
Taniej jak :niejedna fabryka.! 

100 aztuk Norra 2.00 mr. 
~ 100 s;ituk Amicilta 2~40 mr. .... 

100 sztuk Bornea 2:90 mr~ "" Cl 
100 sztuk Intermidat 3,20 mr. ~ 
100 e~tuk Flama 3,80 ror. Ul 

100 ~ztuk High Life 3:60 mr. ~ 
~ 

100 sztuk Teresa 4,50 mr. IS-
100 sztuk Opl. Premio ó,00 mr. 

„ 
~ 

100 sztuk Specialitiit 6.20 mr. Ci 
100 sztuk Cuba Lano! 4:40 mr. ~ 

Q 

100 sztuk Norma. (miłosł.) 1;40 mr. Ci 
i inne do 20,00 mr. Z'l 100 sztuk. Papierosy „Noblesse" 

,.. 
Ql 

1000 sztuk 11,50 mr. 1/l 

poleca. i wysyła odwrotn11i poczt!\ 'e „ 
„Hawana" Wągrówiec 

N 
~ 
~ 

(S. K. Sam o liński.) ~. ... 
Dortmund, Oe.sterholzstrasse nr. 84. A. :Sonekamp. Wysyłkowy dom cygar i fabryka papierosólv, 

--~-~-~-$8•9*9·-~-~-~ Meinel & Herold 

Nasza. kasa płaci od złożonych 

o s ' z e z ę d n o ś e ł 
bez względu na stopę procentowi\ Banku Rzeszy na.dal 

IMf;'" •ł1/2 Ojo ~ 
Ja kwarta.lnem, a 

~ 5 1/2 o/O .... 
za półrocznem wypowiedzeniem. 

. Kto ma u nas złożone depozyta, a kupi grunt od nas, 
temu wypłaca. kasa nasza nawet depozyta bez wypowiedzenia. 

Bank Parcelacyjny 
w Poznaniu (Posen) na Piekarach nr. 18. 

a ll"l„ Fiiedrichstr. 3, w :Bochum. 
.E 
C) Nowo otwarty Nowo otwarty o 

CQ 

~ 

c::: 
~ 

~ ..., ...... 
(!) 
Q. 
~ 
~· ("J 

fabryka han:non w Klingenthal 
(Saksonia.) nr. 141. 

rozsyła za za1i
czkfł dobre har
moniki koncer
towe do rozcij\
gania około 34 
cm. wysokie, 
pi~kn . głos, o-

otwarh klawiał.urc, trzyC7.·~Ściowy 
miech z metalowem obiciem na 
rogach, basy po 1w6jne. Klawia
tura. najlepsza. 

10 kia.w. 2chor. 2 reg. 50 głos 5 mr 
10 klaw 3 chor. 3 reg. 70 gł. 7,50 m 
10 klaw. 4 chor .. 4 reg. 90 gł. 9:50 m 
21 klw. 2 razy 2 cbor. 108 gł. 11 m 

Cukorva paczka . 
~ąka funt . 
Cukier funt. 
tlątzlflfunt -

. 13 fen. 
li fen. 

. 32 fen. 

. 30 fen. 
Rvż funt 
Soczewica f unł 
Bób funt 
Groch funt. 
6'takaron funt . 
Sliwki funt . 

. 16 i 20 fen.· 
. IS fen. 
. 14 fen. 
. 14 fen. 
. 23 fen. 
. IS fen. 

Krupy funt . . 14 fen • 
Kawa palona funt 90, wo i no fen. 

Meisinga etS' t:i" 
Ul 

Szkoła i zapakowanie darmo. 
85 innych harmonik bardzo tanio. 
Bandoniony, symfoniony, kataryn
ki, cytry akordowe, cytry, skrzy
pce po tanich cenach. Gwarancya: 
przyjęcie z powr<•tem lub zwrot 
pieniędzy. Kat&log darmo. 2000 
uznań. Nie mtleży naszych bar -
monik pomięszać z polecanemi po 
niż3zych cenach . 

Hs \V, Greaven w Dortmundzie, 
~ ...-a 
Ul .= 
C) ...... 
$\.4 

"' CD ...... s.. 
~ . 
~ 
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~ 

~ 
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skład 
• 

mięsa. tXJ o 
o 
t:i" 
c 

Obrazki 
Mflnaterstr 7. 

Skład to w. irnlonialn., droA{erya i dest yhtcya. 

aauar;gr~~oav 
Obrazy śvv. Wojciecl'l.a 

t71. Friedrichetr. 3, w Bochum. ~ 

w ramka:ch czarnych polerowa
nych za szkłem, obrazki w ramy 
fm.eh mosiężnych, obrazki owalne 
~ perełkowym brzegiem i t. d. po 
20 fenygów ~a sztukę . 
Adres: „Wiarus p ,,l:Jki", Bochum 

Cena 70 fenygów, z przesyłką 80 fen. 
Adres: „ Wiarus Polski", Bochum 

Skład ubrań: Derner Kie id er-Consnm 
przy uliey Bahnhofstr. 13 V3 Herne, przy ulicy Bahnhofstr. 13, 

cbok Bestauracyi ,;:Reichsliallen'' 

_ Od dziś do Zielonych S'triątek 
sprzedajemy wszystkie towary po bardzo zniżonych cenach, a mianowicie 

"' ubrania dla meżczy·zn, " - ubrania 'dla chłopców, li "' ubrania dla dzieci. ,_ 
spodnie, żakiety, kamizelki, oraz wszelki przyodzewek do roboty. 

Nieeb każdy ż tak koi•zystnej sposobnoici zrobi użytek. 

Zamiejscowym at do 10 kilometrów przy zakupnie od 20 mr. począwszy zwraca się koszta podróży. 

Skład ubrań pod firmą: Derner Kłeider-()ons"m 
przy ulicy Bahnhofstrasse nr. 13. 'W' :a: er :n. e ptzy uiicy BahnohfstrRsse ńr.i 

o o o o Obok restatti'acyi ,,Reichshallen." o o o o 



.A tak Sieniawski, każdy bój stoczony, · 
Chciał, by dla niego był chwałą lub zgubą, 
Dotrzymał słowa~ i laurem wieńczony, 
W ogromnym hełmie stanął przed swą lubłł . . 

Niemcewicz. 

Śpiewaj dziecino. 

Oj śpiewaj, dziecino 
Piosenkę o wiośnie, 
Gdy chwile twe płyną 
Wesoło - rade śnie 

W ogrodzie, na łące, 
Gdzie rzucisz spojrzenie, 
Masz kwiaty pachnące, 
Masz słor ... ca promienie. 

Swiot piękny, uroczy, 
Barw tyle i woni... 
Nic serca nie mroczy, 
Więc piosnka niech dzwoni. 

Oj, śpiewaj kochanie 
Z ptaszkami w zawody, 
Co piersi ci stanie ... 
Boś szczęśliw i młody. 

Niech echo rozniesie 
Głos piersi twej, dziecię, 
Po górach, po lesie: 
Hej ! wiosna - hej 1 życie 1 

I pola i drzewa, 
I strumyk i kwiatek, 
I ptaszek co śpiewa, 
To radość dla dziatek. 

N a niebios błękicie, 
Wieczorem i nocą, 
Dla ciebie me dziecię, 
Gwiazdeczki migocą. 

Więc śpiewaj dziecino, 
Czy wieczór, czy zrana, 
Twe pieśni popłyną 
W błękity do Pana I 

Fran1iszek Ma1·zec. 

Powinszowanie na d!ień chrztu. 

Mała dziecina 
Przy była W am -
Aniołek jasny 
Z niebieskich bram. 

On W am wśród smutków 
Da szczęścia dar -
Bo gdzie dziecina, 
Tam sny - tam czar. 

Boży podarek 
Swiętego Chrztu 
Kapłańskie ręce 
D:t:iś dały mu. 

Niechże go strzeże 
Ten Swięty Chrzest 
Niech będzie czysty, 
Jak dzisiaj jest. 

Ty, ojcze, dziecka 
RozwJjaj myśl ---· 
Ty cele życia 
Mądrze mu kreśl. 

,..ry, Matko, serce 
Rozwjjaj w nim -
Lepiej mniej mądrym, 
Niźli być złym. 

Może to dziecię 
U wieńczy świat, 
Może go sławy 
Ozdobi kwiat ... 

Lecz wiecie, o czem 
Winniście śnić: 
By umiał zacnym 
I dobrym być. 

Powinszowanie Matce. 

Zyj nam długo i wesoło 
Uszczęśliwiaj nasze koło 
A my ciebie z łaski Boga 
Kochać będziem Mamo droga! 

Niech Ci samo szczęście płynie 
Smutek wszelki z czoła zginie 

· A gdy roczek znów uleci 
A 'ry będziesz wśród nas dzieci 
Spieaznie do Ciebie przyjdziemy 
I jak dziś powinszujemy. 

Redaktor odpowiedzialny: Antoni Brejski w Bochum. - Druk i nakład Wydawn. „ Wiarusa Polskiego". 

Zwierciadło. 
o o o 
I I „Wiarus Polski" wychodzi trzy razy „Zwierciadło~' wychodzi co miesif\C, jako 
bezpłatny dodatek do „Wiarusa Polskiego". Bóg tygodniowo z bezpłatnym tygodniowym do-
Prenumeratę, ktora wynosi 60 fen. kwar- datkiem religijnym pod tyt. : „N auka Ka-i to.lnie, przyjmujfł tylko ajenci i Księgarnia 

Ojczyzna! 
tolicka" i z miesięcznikiem „Zwierciadło". 

'6Wiar. Polak." w Bochum, Maltheserstr.17a. Prenumerta na poczcie wynosi 1 m. 60 fen. 
ena pojedyńczego numeru wynosi 30 fen. I kwart. a z odnoszeniem do domu 1 m. 76 fen. 

o o o 

Nr. 6„ Bochum, w czerwcu 1901. Rok a. 
Domek rodzinny. 

Domek rodzinny, w którym świat ujrzałem, 
Wewnątrz czyściutko choć skromny ubogi, 
Ze sionką wąską i okienkiem małem 
O jakże sercu mojemu jest drogi 1 
Tatuj matula moja droga, miła. 
Gdym był maleńki, nademną cituwała ; 
N ad IDfl kołyską piosenki nuciła, 
Kapryśne dziecię do snu kołysała. 
Tu na porlwórku często z przyjacioły 
·'\N cześnie od ranka, późno dtt wieczora 
Biegam ochoczo, radosny, wesoły ; 
A kiedy nocna zbliży sie już pora, 
Gdy się do mego łóżeczka położę 
Aby odpocząć po zabawie we śnie, 
Gdy Ci dziękuję za dzionek o Boże, 
Załuje bardzo, że minął tak wcześnie. 
'ru wszyscy dobrzy znajomi Bił moi : 
Indyk nadęty, co z powagą chodzi 
I biały królik, co mnie sie nie boi 
I stara kwoka, co kurCZfłtka wodzi, 
Dwa koguciki z pięknemi piórkamt. 
W czerwone, śliczne grzebienie są strojne, 
Które sie czubią i taą ostrogami, 
Gdy sobie wzajem wypowiedz~ wojnę; 
Głlski, co czynią. wiele wrzasku, krzyku 
Kiedy sadza w kę spostrzeg' z daleka, 
I wierny Brysio, co przy budzie szczeka, 
Na którym je~dżę jakby na koniku, 
I tych gołąbków tak łaskawych wiele, 
O I to najlepsi moi przyjaciele 1 
Są, słyszę śliczne pałace na świecie, 
Od srebra, złota błyszczą się ich ściany, 
Lecz nad nie milszy mój domek kochany 
Jam się tu zrodził i wychował przecie. 

Ignacy Nowicki. 

Głos Polskiej Ziemi. 

~ynku kochany spojrzyj w gkoło ! 
Patrz na te łąki, na niwy, 
Jak tu zielono, świeżo, weseło, 
I ty tu taki szczęśliwy. 

To twoje· niwy, to twoje łt1ki, 
Dla ciebie zboże tu rośnie, 
Tu kwitn4 róże, fiołki i dzwonki, 
I krówki ryczą radośnie. 

Naddziady twoi mię uprawiali 
Broniąc od wrogów nawały, 
Tu się rodzili, tu umierali, 
Tu wiedli żywot swój cały. 

Tu ich potomek, ich spadkobierca, 
O puściłżbyś mie w potrzebie ! ? 
Pr9lył6ż swe ucho do mego serca; 
Słuchaj, jak bije qla ciebie. 

Czy czujesz rozkosz ziółek mych woni 
Którem dla ciebje wydała? 
Słyszysz jak pszczółka skrzydłami dzwoni? 
Dla ciebie miodek zbierała. 

Patrz tam wieśniacy nizko schyleni 
N a twoich łanach pracują, 
Od skwaru słońca potem zrosżeni 
Członki ich trudy dojmujfł. 

Ich praojcowie twoim służyli 
Od młodu aż do siwizny, 
Chciałżbyś ich rzucić w tej ciężkiej chwili ? 
Ty syn podbitej Ojczyzny? 

A jednak synku, jeśli do pracy 
Nie staniesz dzielnie a szczerze, 
Ciemni jak dot11d będą wieśniacy, 
Obcy twą ziemię zabierze. 

o 

I 
o 
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A ty ~- przez życia ście~kę tułaczą 
Z . ocźyina pójdziesz łzawemi, 
I płakać będziesz, jak drudzy płaczą, 
Co nie . kochali swej ziemi. · 

·wiec .jeśli synku mnie masz na -względzie, 
Ucz . się z ochotą, z zapałem, · 
·Wiedza to siła, kto ją po.siądzie 
Zwycięz..two jego udziałem. 

Bo dzisiaj żeby bronić swej ziemi · 
_Nie dosyć dobyć oręża. . · 
·Trzeba.c pracować siły wszystldei:ni, 
Prac~ i cnota · zwycięż~ 1 .. . . 

Tadeusz Masłowski; 

Hołd Królowej Nieba. 

O M~tko Swięta Chrystusa: Pana, 
Którłł promienna cnót zdobi chwała! 
Przed Tobą. pada dziś na kol.ma 
·w pokorze ducha . Ojczyzna cała, · 
Przemocfł wroga praw pozbawion~ 
I ·woła do Cie : "B1'dź p_ochwalona l" 

Do Ciebie !>ani, d~iatwa ··:tu~aeza, 
Którą tak gn~bi · dłoń stra.szn8; ·wroga 
Za to, ze wzbrania wyprze~ się . Boga 
I oj~ów wia:ry -:--- dziatw~ ,.aebracza, 
W · niedol~ cierpiąc~ straszni~ męcz.ona, 
Z wiarą wcią~ woł~: „Bądź pozdrowiona! ·' 

Do ~ie, Najświ~tsza; bied.~e sieroty, ·._ 
Nieszczęsne córki tej ziemi, syny, 
Bez chleba, domu i bez ródziny 

· Modlą się · rzewnie pełni tęsknoty; 
Choć oko- łzawe, dusza śtęękniona1 

· W ołaj4 wiecznie : „B~dź · pochwalona!" 

Królowo Nieba, pełna litości 1 
Na dziatwę Twoją, co .~Tobie wierna, 
Zlej łask ·Swych zdroje, promień miłpści ! 
Z twojej przyczyny, o Miłosierna, . · 
z przemocy w1·oga niech wyzwolon.a 
.Powstanie Polska! ;,Bądź pochwalona l" 

Za trud Twój znoje, . któreś na ·ziemi · 
Chętnie dla rodu niosła ludzkiego, · 
Za śmierć krzyzową Syna Bqż@.gó,_, 
Z pokorlł w sBrcu, z oczy łzawemi~ · 
vVołamy z głębi wdzięcznego łona: 
„Po wieki wieków, bfldź pozdrowiona 1" 

Ignacy Nowic:ki. 

---~-

Gd_y słon~'o _ _-:wiosmine ~.na .:niebie ~:.zawita; , ·, 
'." :~ Gd'); )·t1,V.kiem ~-~b.ły_śni1 b,_rzasr:~or~y, < ·; 

~ . " \ ::· . :~ . ·:, <. 1; ~ "·:. .._-,. ·." ~ 

:,, •. ;.~ $ ·- -~ ~-
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Gdy pieśnią nas ptasząt gromadka powhi 
[ Wyjdź dziecię, podziwiaj śwjat boży ... 
1 Bo dla nas jedynie blask słonka wspaniały 

I 
. I dla ,naa piosenka słowika, 
I dla nas potoku jasnego krysztuły 

· I. I dla nas szmer cichy strumyka. [dziecino, 

I Więc razem , z skowronkiem dzwon piosnkę 
. Jej tony niech serce wyśpiewa -

I. 
A dźwięki jej . sz·czere do Boga popłyn4 

I echem" rozniosą je drzewa. 

A kiedy bojÓwa .piesń rozbrzmi po sw1ecie, 
I ze snów dziecięcych cie zbudzi. 

Zaśpiewaj z ·innymi, zawtómj im ddeci.ę 
I . roznieś piosenkę wśród ludzi [wstania, 

Bo · piosnka - bojowa :_ to pieśń zmartwych
To pieśń na ojczyzny wskrzeszenie ... 

Osuszy łzę smutku, co oko .zasłania 
Zwiastuje ta pieśń odrodzenie. 

Więc zanuć dwie pieśni w dziecięcej szczerości, 
A . każda niech będzie ci droga, 

I zamknij w ·serduszku dwie wielkie miłości: 
1 

Ojczyzny ·twej · miłość„. i Boga. 
R. Pniowerówna. 

· Zaszumiały ... 

. Zaszumiały, zabucza!y 
're wiosenne wody; 
Jeszcze ty się smutne serce 
Doczekasz p~gody. 

„leszcze sie ty zwiędłe kwiecie 
Otworzysz w niebiosy, 
.Jeszcze oschną smutne oczy 
Z gorżkiej swojej rosy. 

Jeszcze _oschną smutne oczy 
Z długich łez gorflce, 

··Jeszcze chatę nam ozłoci 
To poranne słońce I 

Niesie wiatr po .nad zi'emią 
Ciepły dech wiośui·any, 
Jeszcze nam się zazielenią 
Nasze puste łany ••. 

Mcw~a Konopnicka. 

Daj mi matulu skrzydełka„ 

. Daj mi matulu skrzydełka 
. . Te z pit)rek~ 
Bym po,frimąć mógł. „\Yysok~ 

. · , · Do chmurek„. , . · 

'· „.:.; 
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dhcę się doh m1ć tych gwiazdeczek 
Swiecących 

I promyków ze słoneczka 
Płynących. 

Zagh}dnąłbym też · do nieba 
Jasnego, 

By zobaczyć w niem Bozienkę 
Mojego. 

I aniołków z bielutkiemi 
Skrzydłami, 

Co czuwają w dzień i w nocy 
Nad nami. 

Chcę też widzieć tę najświętszą 
Panienkę, · 

Co z lilijek ma utkaną 
Sukienkę. 

Tam uklęknę na ohyd wa 
·Kolana, 

Bo to przecie nasza Matka 
Kochana 

Pomodlę się za wszsstkimi 
Biednymi, 

Co się smucą i co płaczą 
Na ziemi. 

Wiktorya_ Hozerowa. 

Duma o Zółkiewskim„ 

Za szumnym Dniestrem, na Cecorakiem błqniu, 
Gdzi~ Zółkiewskiego spotkał los okmtny, · 
Jechał Sieniawski odważny i smutny, 
W błyszczEłcej zbroi i na śnieżnym koniu. 

Maj właśnie drzewa i kwiat;~ rozwijał, 
Księżyc w noc cichą świecąc roztoczony, 
O srebrne skrzydła i hełm się odbijał, 

. Lecz rycerz wzdychał żalem obcifłżony. 

Gdy dumał, alić po bladym promieniu 
Błyszczącą widzi stal pomiędzy krzaki, 
Był to hdm; na nim w zbyt drogim kamieniu 
He1·b Z6łkiewskiego, i rdzy krwawej . znaki. 

Zdjął go, i na tak tkliwe widowisko 
Jął nH;:i~ny ry~erz rzewne łży wylewać, 
A widząc srogie walk bojowisko 
U siadł i takie rymy zaczął śpiewać : 

Cecorskie pola i wy głucho lasy! 
Co na wiuzchołkach swych wiatry nie~1ecie, 
Roznieście ciężkie tiile ~o po_ świecie 
Nad W(HJżc:m· sławnym '. W więkopoinne cżasy, 

..... _-· -
...._ • ł 
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Mężu l co sławy chQć ,vys~"..~c-s w mleku, 
Zamojski twoje przepowiadał cnoty. 
Pod jego znakiem w wiosny . jeszcze · wieku · 
Słałeś mord srogi w licz~e . Nieme?~ · TOty. 

Cóż, gdy hetmanem zostałeś z rycerza 
I świetnym pułkom przywodzić zacząłeś' ! 
Granice Polski ręka twa rozszerza. 
Podbiłeś państw.a i już Moskwę wziąłeś. 

A gdy się walą wieże niebotyczM 
·Dawnego grodu, oręż twój gotowy : 
- W oj ska Mos~alów rozproszywszy l~ezne, 
Wkłada na carów zwycięzlde okowy . . 

Hetmanie pełen nieśmiertelnej sławy 1 . 
Dniu w sercach polskich nigdy nie . zmazan~ ! . 
Kiedyś z szczęśliwej wróciwszy wyprawy, 
Przed zgromadzone stawił jeńców stańy. · 

Król Zygmunt siedział na tronie, a w koło · 
W szkarłatnych szatach poważni ojcowie; ·. " 
Młody Władysław pozierał . wesoło; · .. . · · 
vV tero s~edł Zółkiewski, a ia nim carowie. , 

Królu, narodzie wolny i potężny ! 
Wiodęć ród carów nieszczęsny, lecz mężny, 
Przyjm go nie jako chluby widowisko, 
Lecz jak odmiennej fortuny igrzysko. 

Bodajby niel>a, co nam dziś szczęściły, 
Wiodły zwycięstwa .za orły po!skiemi, 
Bodajby wnuki sposoby srogiemi, 
Za krzywdy przodków nigdy się nie mściły 

Ty Władysławie byś jej klęsk~ słodził, · 
Moskwać przezemnie śle poddaństwa śluby, 
Rządź nią, lecz wspomnij kędyś się ,urodził 
Niechaj ci kraj twój zawsze będzie lu}?y' ! 

Tak mówił hetman; któżby rzekł, że chwile 
Tak świetne w ciężkie zamieni~ się klęski .? 
Ze nie mog~c się ·Turków o przeć sile, 
Szanowną głowę da pod miecz zwycięzki l 

Obóz mu cały, wśród łez i rozpaczy, 
Wyniósł grobowiec i zwłoki '~ nim schronił? 
Na nim ten napis śmierć i cnotę znaczy : 
„On piersi swemi ojczyznę zasłonił". 

·Ty drogi hełmie skronie mu wieńczyłc-8 
I włos zsiwiały na pracach ojczyzny, 
·Ty w bitwa.eh młodym i·ycerzom świccHr~1 
Tyś mu na czole krył szlachetnem blizny l: .. 

Przysięgam, że c.iQ- na głowę · nie włoż~, 
Aż niep.r.zyjtH~iół , krwią m~go ·nie ~myjr:, 
Aż -cien.i.om w.odx4 ofiary ·~ie : złoż~,. JIJ 

I pól Cecorskwh .trupe~ nta 1 okr~Jf3· ,~ 



W1ahodlt na wtorek, czwartek 1 sobotę I dodatkiem 
~eligljnym p. t.: „Na.uka Katolicka''~ .z dwutygodai
kłem zpółecimym p. t.: „Głos górników i hutników1.&, 
e>ZAI pisemkiem llterackłem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płata kwa.."1ialna na. poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
OO fen., a z odno~eniem do domu 1 mr. 7 4 fen. ,, Wia
),"Gi Polski" sap!sany jest w cenniku pocztowym pod. 

nr. 188, na stronie 408. 

· MÓDL SIĘ PRACUJ! 

Za inseraty płaci si~ za miejece rzfłdka. drobnego druku 
15 fen„ a. za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto czfjiato ogłasza, ot.rzym& odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych .i\\zyków ns. pol
aki nic się nie płaci. Listy do RedakcJ i, DrukaroJ 
i Księgarni należy opłacić i poda~ w nich dokładny 
a.dres piBZf\Cego. Rękopisów eJę ::ie r'"''raca. Ns..:,wisk 
korespondentów bez ich upowr1~nie11ia nie W}kazuJe. al,ę. 

Nr. 67. Boohumr, -wrto:rek 4 czer"W'ca 1901. Rok ft == R:edr.kcya, Drukarnia i Kaiągarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - A.dres: Wiarus Polski, Bochum. --

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•~wić, czytać i pisac po polsku! Nie 
~t · Polakiem!! kto potomstwu swemu 
1w«mtczyó się pozwoli! 

lVa czer'W'iec 
zapisać można już teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumerata wynosi 

tylko 50 fenygów 
a z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 

Rodaków· prosimy,. aby swych 7.inajomych 
zachęcali do zapisania sobie na czerwiec „ Wia· 
rusa Polskiego" z trzema bezpłatnymi doda
tkami. 

Polacy na obczyźnie. 

dało słę wpisać 25. wyflt?lpiło 101 3 pojechafo w strony 
rodzinne, 4 wystąpiło z powo lu z niany pracy, 3 zo5tało 
wykluczonyćh z powodu nie:egularnego płaceni!) składek 
miesięcznych, pozostaje członków 4.5. Czynnych członków· 
ma koło 25. Koło miało 12 ~;ebrań, z tyeh 2 walne i lO 
zwyczajnych. Dochodu było 2J4 mr., ro.>chodu 211,20 mr. 
Pozostaje więc _ w kasie 22,80 mr. Do ,.;arzq.du obl'ani $o
stali obrani: przewodniMącym :F'rancisrnk lłybarcr.:yk, z&st. 
Piotr Garyaatee, ~ekrefarzem Michał Królik, za.st. Jakób 
Waligora., skarbnikiem Michał Marchink, v;.st. Ktiawery 
For~pania.k, rewizorami ka~y S eiepan Urbaniak i Ludwik 
R~tajczak. 

Niech więc każdy z was, kochani Rodacy, 
wobec tej niewypowiedzianej miłości Pana 
Jezusa ku nam porzuci wszelkie żale, nie:maski, 
gniewy, nieprzyjaźnie i urazy, które zamącają 
zgodę między nami, niech towar2,ystwa nie· 
pomne na jakiekolwiekbądż roz~terki, podają 
sobie przyjacielską i serdeczną dłoń i pobieżą 
zgodnie, licznie i ochotnie 5 czerwca do Ko
lonii i 9 czerwca do Diissel-Dornap na pro· 
cesya, Bożego Ciała. Oby ta procesya przy
czyniła się do odnowienia lub ustalenia zgody 
braterskiej, do ~złączenia duchów w j edno O· Pierwsi chrześcianie a Polacy. 
gnisko, płonące tym ogniem miłości, którą z prowincyi piszą cJo „Gazety Toruńskiej": 
tchną sł.)wa Chrystusa Pana: „Przyjdźcie do Nie puste to słowa. gdy mówią, że świat 
mnie wszyscy" i podniecają cały świat kato- teraźniejszy pog~mieje. Przy porównaniu niedoli 
licki do czynów bohaterskich. Jeśli gdzie, to naszej jako Polaków ;r, prześladowaniem, ja· 
właśnie tutaj na obczyźnie trzeba nam czuwać kiego doznaws.li chrzefoianie p:envszych wie
nad zgodą i miłością wzajemną, inaczej bowiem ków od pogan, wydają się na~ze cz~sy wierną 
grozi nam niebezpieczeń3two ·upadku moralnego kopią tamtych. ()to kHkn. przykła<lów: 
i zupełne.i zagłady. 1) Nauka kościoła jest i była „oddawać 

Niech więc ta odezwa nie przejdzie bez ce::.arzowi, co cesarskiego". Postępując wedle 
skutku, ale niech ka~dy stara się swą obecna- tej nauki, okazali się cbrzefoiaoie najwierniej
ścią, połączoną ze szczerością i przywiązaniem szymi poddanymi i żołn' erzami najbitniejszymi. 
do swych współziomków podnieść uroczystość Mimo to w calem państwie rzymskiem rozle
tego pochodu tryumfalnego, a wtedy cieszyć gało się hasło: chrzcścian wygubić, wytępić 

U B C
• ł się będą przedewszystkiem ks. ,proboszcz dor- do szczętu 1 Szły wiQC edykty cesarskie za 

roczystość o.tego ta a. napski i wszyscy d0brze myślący, a Pan edyktami pueciw_ chr.r.eścjanom. gorzęj od dzi· 
Poci powyzszym nagłówkiem p1szą nam ! Je9:ti~, co najyya.i.ni{)j.:i.:n~, -rae.ey ~~a'l i:Lpx-aw-~ kich bestyj rzucali się poganie na wyznawców 
Zbliża się jedno z najuroczystszych i naj- poprzeć swem błogosławieństwem. krzyża, pławiąc się wo krwi chrześciańskiej. 

okazalszych świąt, święto Bożego Ciała, które Biezmy więc wszyscy, gdziekolwiek prze· A kiedy tysiące i ~ysiące ich. z~mę·c~o~o, sta. 4 

dla żadnego katolika nie powinno przejść bez bywamy na obczyźnie, liczny udział w procesyi wiali posągi z napisem: Ilomuu chnstrnnorum 
wzbogacenia go w mnogie łaski i błogosł1;i· Bożego Ciała. deleto - już po chrze~cianach ! . . . . 
wień:~twa niebieskie. Pan Jezus sam wzywa Tak czynili pogame, a dzmeJsza zgraJa 
wszystkich cierpiących i uciemiężonych, aby W Horde odbył się w przeszłą niedzielę polakożercza, czy czyni inaczej i czy r·ie dąży 
udali się do niego. Któż więc na tym świecie wiec, zwołany staraniem osobnego komitetu. do tego samego cel:i? ~ałe Nicmc:Y pełne ~ą 
nie cie1·pi lub nie jest uciemiężony? Choroby, Wiec zagaił i przewodniczył mu P· Kolenda różnorodnych o.rgamzacy1. ant~ P.olsk1Ch,. t~k z~ 
kłopoty, gniewy, żale ku bliźnim, prześladowa- z Dortmundu. Różni mówcy omawiali potrzeby nie ma prawie mi.ssta, gdzieb~ m~ było .. 1akieg?s 
nia, niesprawiedliwości są, że tak powiem na- religijne i narodowe I>olaków na obczyźnie, polakożerczego stowarzyszenia i gdz1eby n:e 
szymi towarzyszami życia, którzy na przemian żaląc się na brak opieki duchownej i skłonność odbywały się zebraniu, na kt?l ych. n~w.ołuJą 
nas odwiedzają. Na nic tu.taj wszystkie środki piektórych Rodaków do germanizacyi. \'.Vybrano się do oglodzenia, do w:,rzucai:1o;;~ ~ ~iem1. 1.wy· 
ziemskie, ponieważ usunięciem jednego niedo- też 5 Rodaków z Horde, którzy maJą ~ ks: tępienia Polaków, a h.n;słem c1;m1ęzyc,e~1 .Jes~: 
magania, wywołują inne dolegliwości, lub proboszcza, a w razie potrzeby u wyzszeJ ausrotten" 1 - wytęp1c Polakow, chociaz me 
wzmagają złe skłonności naszej ułomnej natury. :vładzy poczynić i:tarania o uzyskanie częst- ~niej dobrze od samych Niemców spełniają 
Na nic bogactwo, dostojeństwa, honory i w?.ględy szych nabożeństw polskich. wszystkie obowiązki względem pa.ńst.wa. . 
wszystko to jest chwiejne i niestałe. Herten. Dnia 12 maja obchodzili) nasze 2) Barbarzyństwa swe starali się poganie 

Gdzież więc szukać pomocy tak skutecznej Tow. św. Józefa trzecią rocznicę poświęcenia usprawiedliwić, oskariając chrze~c~an, . ż~ są 
któraby z góry wszystkie niedomagania nasze, clrnrągwi przy udziale 6 sąsiednich towarzystw wrogami cesan'.1 i p&i13twa (Nom m chrrntiano
nie powiem usunąć, ale na naszą korzyść i licznych Rodaków. Najprzód odprawił i:am rum deleto, qui rem publicum evcrtebant -
obrócić zdołała. Nam wreszcie, kochani Ro· ks. Doepper nabożeństwo, a potem na sah P· irreligiosi in Caesarern): Kubtk. w kubek . to 
dacy, cóż pozostaje do czynienia, jeśli rolwa- Agaciaka odbyła się dalsza część uroczystości. samo zarzuca nam zgrnJa polakozercza, zow?llC 
żymy, że wszystkie nadmienione środki po Ks. Doepper także tam kilka słów po polsku nM wrogami państvra (Reichsfeit1de). PolBcy, 
cz~ści są nam niecl.ostępne. do n~s, pr1emówił. W końcu odegrano teatr: mówią, zagrażają całości państwa, polskość nie 

„Zierniś nam ujął, (Panie), a sptścił nie· „Dziesięć tysięcy marek." da się pogodzić z prrrnactwem. . . . 
Duisburg. Wybory uzupełnicjące za pa- 3) Za DyoklecJi2rna ce~~rza i JUŻ • .Przed 

biosy, d k 1., sem wiP.c należałoby, abyśmy także my Polacy nim zebrania były za.bromone chrzescianorn 
I serce TwoJ· e nas zewszą po rywa • ' " d b 11 · · 1· · (Kra3iński). zabrali się do przeprowadzenia o rej organi- pod najsurowszą karą - . ~o co„ egia. ujc1ta -

zacyi wyborczej, s byśmy gdy nadejdzie dzie~ schadzki niedozwolone. Dla tego tez n. p. we 
.. Ot Najsłc dsze Ser~e Jezusa . w Prz~naj- wyborów byli na wszystko przygotowam, Frygii na rozkaz proko1~sala spa.101 o kościół, 
sw1ętsz)m Sakramencie Ołtarza utaJOnego ciągle abyśmy ~szyscy jak jeden mąż solidarnie wy- nawet całe miasta., ;;;,.amwszkałc pn~e.z cbrze· 
naw0łuje nas: "Przyjdźcie do mnie wazysc"f, stąpić mogli. ścian \vcdle śwL~decLvr,ra. Euzcbiu~~_,;a, z dymer~ 
którzy cierpicie i uciemiężeni jesteście, a Ja 
Was naka~·m1'P.", Otóż. Bóg, którego cały · w · · h db ł poszły. · , · , · · . „ " Baukau. •rowarzystwo sw. oJmec a o Y 0 z postępo.,.,i\·amer.n \:o;rogow cnrzesci.'ln pre• 
swiat ObJ' 51.c' n1·e moz' e woła . PrzyJ' dźcie dn1'n 21 kw1"etn'n wnlne zebranie i obór nowego zarz.n.du. • t . h . . ' k' h 

-i ' • " "' '"' ... ... szP. porównac pos ępowu.me c rzcsc1an~ ie po-do mn1•0 " 8 ysc~ bez WY.J. A.tku a Do zarzsi.du 103tali obrani : prze w. Adam Maćkowiak, za5t. " d wszyscy , w z J "1: ' ... Mi h ł lakoz' erców, kt ')rzy mdebo·aia na rzn , by ro.z. 
I d d · ·1 Jan K'>:dus sekretsrzem Walenty Ga.bryelski, ;i;ast c- a •n -i 

lrze ewszyatkiem my wydzie ziczem, przes a· Jakel ka~yerem Kazimierz Ra.ynowski, zast. Franciszek więzywał wiece polskie, zabronił o<lgrywania 
dowani i gnębieni. W górę "ittc serca - Ra.taj~zak, bibliotekarzem Jan Mrówka., zast. Franc!;i.zek teatrów amatorakich, kawvrnł i ścigał. związki 
sursum corda -· nie upadajmy na duchu, Ro• Kozłowski chor!łżym St Fundament, za3t. Józef Mis1:lk, literackie śróJ a~ade.mikó-"v i gimMt7.yn.stow. 
dacy k · · d · kó ·e"tes'my Jego a11ystenta~i Adam Oie3ielaki i. Ignacy .Walter.' za•t w_a-' wsza· JUZ o wie w J ;, . k J6·· f Wszy 0 tko to także cuHe.--.· ia illic.ta. słu · i. ł k d d wrzyn Skrzypciak i Jan l\fo<1;ał, rew1zoraml asy ze o . 

gam1, J'ui; od wieJ!ÓW P ynąca rew aJe 0 •• !1 , k · J Ch .J D chcdu m1' 0 ł' •row w c1'gg1• 4) Do ".~,1•arz'..•3 1'1 \""'po1nnl'ar1y··h clod"\·•,nl1' d Szy ow1a i an 'lEY· o „ v • , '4 v, „ _.., ., "' '"' .... . , _ 
Wo y naszej stałej wierności i nieustraszoneJ rok: 44 35 mr a 11 członków otr~ymało wsparcie 60 poganie jeszc1..e gore-ze: . chrześcianie to :zutrll-
ufnos'c1' w Jeg 8 echpotP.gP tak z'e obecnie m"r . M' aJ'atek' t iw. wynosi 169,33 mr. Z dobrowoloi.eJ· b l d o w z ~ "' -c .... " wacze wód i fon tan, d:decio 6J' ce,, u ożercy, 
l)Polsk„ · " · · na aureoln składki na chornglew wpłynęło 10~,35 mr., które się 

Ul zawsze wierna , opromiemo 'l " • czc1'c1'ele o.śle::~J· gło ;~ Y, rozpu„tnicy naJ'pluga-nię • k d l · · · znajduj" u kasyera. Listy tyczj\ce się tow. prosimy _ .; . _ 
czens ą z c-bytą W wa ce za wiarę 1 OJ· . przysył6ć na ręce prezesfl. lub sekretarz11,. . wszego rodzHju (vag t libido), zgoła, niepr.zyja· 

czyznę, świeci blaskiem prawdy. który razi i Adam Maćkowiak pri< l!>dn. W. Gabryelsk1, sekretarz. ciele rodu lu.Jzkiegn. I co do tego zirnkź!i o O· 
dri źni d L 'l . . nr,.,.ewrotnościSł. HArten. 'S·L:.>ra.woidanie koła śpiewaków ,,Sobie- .._, i: 
•1 ucuy ~ · ~ epione ciemna p 

0 ~ -i '"' ganie naślarlovrnikó : \'V polakoi .:rcach, kt6r.zy 
oszołomione J iczawwa przew<l gą,,.__. -~-----'--e'-'-·k_i'_' _w~H_er_t_en_._N_a-----=p_o_cz_ą,_tk_u_ro_k~u_l_ic_ż_ył_o_k_o_ł_o_a_o_c_zł_o_nk_6_w_, ______________________ _ 



przez swój organ w Grudziądzu „Gesellige" 
przeróine zbrodnie zmyś~one zwalają na Po· 
laków, co tylko przeszłego roku zbrodnię pod
palenia złożyli na lud polski - zbrodnię po· 
pełnioną przez podpalaczy niemieckich. · 

5) Stronią od nas, mawiali poganie o cbrze· 
ścianach, nilit ich nie widzi w świątyniach na
szych, albowiem bogów naszych poczytują za 
złe duchy, nie masz ich w stadium, pogardzają 
naszemi gonitwami i t. p. - Tę samą skargę 
zanoszą na nas polakożercy i biadają. że nie 
wstępujemy do ich Vereinów, że się z nimi 
nie bratamy, chociaż tak nas kochają. _ 

6) Niety lko ogniem i mieczem zwalczało 
pogaństwo chrześcian - i broń duchowa była 
w użyciu. Celsus, Lucyan, Porfiryusz i inni 
z piórem w ręku jako obroń~y pogaństwa 
walc~yli przeciw chrześciaństwu. Ow,óż mają 
i polakożercy swych filozofów, głoszących kru· 
cyatę przeciwko wszystkiemu, co polskie, i wy
gadujących na Polak6·w niestworzone rzeczy, 
jak najęci, bo są i najęci i dobrze płatni. 

7) Dyoklecyan i Julian odstępca wyzuli 
chrześcian z wszelkiego prawa} majątki ich za· 
bierał fiskus na rzecz państwa, aby, jak się 
apostata szyderczo wyrażał, ułatwić chrze
ścianom dostanie się do nieba: "Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo 
niebieskie". - Polakożercy pilnie czytali i znają 
historyą prześladowania chrześcian. Toć ·ojciec 
polakożerstwa Bismarck radził Polakom ma
jątki posprzedawać kolonizacyi i przegrać pie
niądze za nie wzięte w Monako, a synowie 
Ilismarcka po duchu doradzają rządowi wy· 
właszczenie Polaków z wszelkiej roli, ponieważ 
praca kolonizacyi wydaje się im za powolną. 

8) Stosunkowo nojmniejszą i najlżejezą 
karą było skazywanie chrześcian na wygnanie, 
pozbawianie urzędów i pomijanie ich przy 
rozdawaniu zboża. - Rodzonymi braćmi prze
śladowców chrześcian są polakożercy dzisiejsi, 
bo i oni nie chcą cierpiec zgoła urzędnika 
Polaka na urzędzie w prowincyach polskich
przesiedlić ich wszystkich co do jednego w nie
mieckie strony na zniemczenie! 

9) Julian odstępca zabronił przyjmować 
chrześciańską młodzież do szkół, zabronił jej 
czytanie klasyków pogańskich i t. d. - Tę 
samą procedurę względem polskiej młodzieży 
N'O.lOoA '""8JLOQjA rnlo lrl\,;,0-"'0a<'.> „17'.q,rłt)'(Xrl 0 - nie 
przyjmować polskiej młodzieży do szkół wyż· 
szych, nie dopu3zczać jej do egzaminów lub 
je' przynajmniej jak najbardziej utrudniać. 

10) Sparta po zdobyciu miasta Hellos za· 
mieniła jego mieszkańców na niewolników, . 

Jerzy Jaszczur B aże ńs ki. 
POWIEŚĆ tz XV WIEKU. 

(Cilłg dalszy). 

- He, he, he! z1aśmiał . się wojewoda, prze · 
rywając, - umie je ona, umie, i na króle
wskim dworze potrafiłaby chodzić. 

- A czegoby jej nie dostawało, to się 
spojrzeniem nauczy - dodał. 

Gdy zaś starościna milczała, wojewoda 
zwrócił się ku niej i r <!ekł , całując dwornie 
jej rękę: 

- Kto w takiej jako pani starościna po
bożności i cnocie córkę umie wychować, to 
tam wszelakie łaski modlitwą swoją u Boga 
uprosi! 

- Toć to najpierw od Boga, a potem 
od mego małżonka szczęście dzieci i p ostano
wienie ich zależy - rzekła skromnie starościna. 

- Ha! nie trzeba się woli Bcskiej sprze
ciwiać, który snać sam pragnął te dzieci po
łączyć - rzekł wreszcie starosta. - Kiedy 
ongi waszego syna pod nasz dach zesłał, to 
już go chyba przeznaczył dla naszej dzieweczki. 

I to mówiąc-, włożył dłoń zarumienionej 
jak róża Lubochny w rękę Jerzego. 

w .tedy to oboje, jako przystało, upadli do 
nóg rodzicom, potem wojewodzie, a ci ich ser
<lecznie błogosławili. 

Krzesz zaś zawołał : 
- No, i ta doczekała się swego Jaszczura! 
I znowu trącono w puhary, a potem uło-

żono, że po powrocie wojewody i Jerzego z 
Krakowa od króla, weselisko się odprawi. 

Następnego dnia, wojewoda z Jerzym i 
Krzeszem odjechał do stolicy; zameczek sta
rościński opustoszał po gościach, ale krz!\tanina 
nie ustała. 

W I A .R U S P O L S K 1. 

używanych do uprawy roli, zwano ich helotami. 
Synom ich nie było wolno uczęszczać do szkół. 
Jako helotów, parobków i przewyborny "Ka· 
nonenfutter" gotowa zgraja polakożercza cier· 
pieć, Polaków bo któżby im rolę uprawiał, 
jednak pod tym waruneczkiem, że się wy· 
rzekną, jeżeli nie wiary, to przynajmniej naro· 
dowości. 

11) Podczas najstra~zniejszych prześlado· 
wań i mąk niesłychanych niektórzy z chrze
ścian, co je.dnak rzadko się zdarza1o, odstępo· 
wali od wiary ku uciesze pogaństwa a,. nie· 
zmiernemu bólowi wiernyc.h - wydawali po· 
ganom kSięgi święte, naczynia kościelne, jak 
pat ny i kielichy, - nazywano ich: traditores
sprzedawczykami. - Niestety i pod tym wzglę· 
dem są nasze czasy podobne do dawnych. 
Przypominam nadużywanie kościoła i st.anowisk 
w kościele zajmowanych w celach germaniza 
cyjnych. Kościół ostatecznie zwyciężył i my 
jako Polacy się ostoimy, jeżeli jak mur mocno 
przy 'vierze stać będziemy i nie pozwolimy 
W) narodowić się dzieciom naszym. 

Zieiuie polskie. 
@ Z Prus Zach„, Warmłł i Jłlazn:r. 

Chojnice. J~obotnik kolejowy Meinhardt 
w N owej Cerkwi był zatrudniony przy robo
tach ziemnych. W chwili, gdy kilofem chciał 
skruszyć bryłę ziell!i, oberwała się nagle ziemia 
i przysypała go zupełnie. Odkopano go wpra· 
wdzie spiesznie, jednakże odniósł ciężkie obra · 
żenia. - W Pagłowie rozjuszony buhaj spo · 
niewierał w okropny sposób pe ~nego robotnika 
i złamał mu nogę. 

Toruń. W ubiegłe święta szalały ponad 
wielu miejsco wosciami W achodnich i Zach o· 
dnich Prus oraz w Poznańskiem ulewy połą
czone nieraz · z gradem. W okolicy Torunia 
panowała dosyć dotkliwa spiekota. Dopiero 
w piątek nad wieczorem spadł żyzny i obfity 
deszcz. 

Olsztyn. 'V przeszłą niedzielę 2 b. m. 
najprzew. X. Biskup Andrzej udzielał w El· 
blągu Sakrament Bierzmowania. W środę 5 
b. m. poświęci kamień węgielny pod nowy 
kościół buduj2icł się w Pangrit·Kolonia. 

• Z Włel KB. Poznais1de1oii 
W Niemczyku, sprzedanym komisyi ko· 

lonizacyjnej, rozpoczęto budowę zboru prote„ 
stanckiego_. Oto skutki kurczenia ziemi polskiej. 

Strzelno. Członkowie „Gesangverajnu" 
miejscowego urźądzili dnia 16 -bm. wycieczkę 

Zwłaszcza w komnatach niewieścich 2 ycie 
jGszcze gwarniej zawrzało. 

Starościna bowiem kazała wyjmować ze 
skr.zyn płótno i drogi~ szaty, które sama kie· 
dyś, idąc za mąż, dostała. 

Starosta zaś · polował z liczną czeladzią i 
dworskimi; kazał też sycić miód, , opatrywał 
z piwniczym beczki z winem, stojącem w Io: 
chach od · dawna. Warzono piwo, przygotowy· 
wano wszelakie zapasy, a nawet i do Płocka 
posyłano po przyprawy, których mimo zamo 
żności zameczek Bielski nie posiadał, a które· 
mi chciano uraczyć dostojnych gości. 

Lubochna zaś snuła jeszcze piękniejsze 
pieśni i dziewczęta śpiewać uczyła, ażeby, po 
jej wyjeździe, miały się czem przy robocie we 
selić. 

Uczt a kr ó 1 e wska. 
N a dworze królewskim Bażt ński był przy

jęty bardzo łaskawie. 
Wieść o jego pracy w ziemiach pruskie h 

doszła aż tutaj; doszła też i wieść o dzielnem 
znalezieniu się Jerzego, któremu zawdzięczano 
poddanie się Malborga. 

Zaraz więc po przybyciu do Krakowa 
wojewoda gdański powołany został przed króla~ 

Jerzy musiał opowiadać szczegółowo o 
swoim pobycie u Krzyżaków i tajemniczej ucie· 
cz ce. 

- Dziesięł lat, dziesięć, to kawał czasu! 
mówił król w zamyśleniu, jakby do eiebie. 

A botem nagle zapytał, zwracając się do 
młodego Bażeńskiego. 

- Toś się dostał pod Chojnicami? 
Tak, najmiłościwszy monarcho 1 od„ 

parł Jerzy .i zarumienił się po uszy. 
- A J.akże to było? - spytał Kazimierz. 
Jerzy Jeszcze więcej się zarumienił i chwil. 

kę ociągał się z odpowiedzią. 
- Nie godzi mu się mówić otem - wtrą„ 

do Oatromecka, majętności hr. Atvenslebena 
pod Fordonem. Pan hrabia jednakże zabronił 
im wstępu do parku, a wcale im się nie po
kazał. Bardzo mieli kwaśne miny, gdy powr6. 
cili do Strzelna. - Inaczej postąpił sobie pan 
Kościelski, gdy członkom Gesangverajnu miło. e 
sławskiego sam obrał i kazał urządzić wygo. 
dnie z ławkami i stołami miejsce na zabawę, 
za co mu się oni potem tak prawdziwie po 
prusku wywdzięczyli - wytaczając mu proces 
o rzekomą obrazę. 

Skalmierzyce. Dotychczasowa symul. 
tanna. szkoła w Skalmierzycach ma być znie. 
sioną. natomiast będą tam utworzone szkoły 
wyznaniowe. Szkoła prote 3tancka będzie zbu. wa 
dowana. za 22,000 mr. gi 

Witkowo. Ewangielicki nauczyciel w 21,i 

Oorzhof (Gorzykowo-Hulewiczów) p. Jersk&.,I ie 
witz (ojciec jego nazywał się kiedyś Jerzy kie~. u1 
wicz, został za dobre rezultaty, osiągnięte w oi 
języku niemieckim z dziećmi tamtejszych kolo. yl 
nistów wynagrodzony 100 markami. ił< 

Ze regencya płaci nagrody za germanizo. at 
wanie dzieci polskich, to zrozumiałe, ale że ta- ., 
ką nagrodę odbiera nauczyciel szkoły ewangie· 
licko niemieckiej, tego pe jąć nie możemy. Czy. 
by dzieci kolonistów w Gorzhof dopiero u nas, . 

1 
na ziemi polskiej, po niemiecku się nauczyć nię 
miały, i to z poręki nauczyciela? Jakże te dzie. wt 

1 

ci mówią w domu? ·- Ciekawa kultura! ,6 0 

Germanizaeya. Poznański "Tageblatt" nnf 
donosi, że na mocy najwyższego roz razu po· ~ 
łączono gminy Węgorzewo i Ujazd w jednę fu~ 
gminę wiejską pod nazwą „ Ujast". il 

Będlewo~ Sp. Walenty Piekuck~, znany ~2 
i sz~nowany obywatel zmarł dnia 26 maja po 0rs 
długich cierp\eniach w Będlewie. Sp. W. Pie· sa 
kucki brał zawsze żywy udział w sprawach apE 
narodowych, a w roku 1848 i 1863 walczył w t 
s.rnregach polskich za sprawę narodową, i cier· , Fo~ 
piał za to 3 i pół roku więzienia we fortecy 'ci 
pruskiej. Cześć jego pami~ci ! Spokój jego du· le 'n 
szy! 

0 Ze Siązka czyli Starej Polski„ ięc 

W Król Hucie będzie od 1 kwietnia wyt~ 
rno2 roku osobny inspektor miejskich szkół~~:. 
elementarnych. . . · 

Z~~rze. ~~uczycie! ~e~ty w. Kuna to wie" me~ 
wy:st~p·; ; z K'"'seJOła katohckiego 1 przesz~ -
na protestantyzm ! ! 

Oto najwyższy dowód na to, że germani· 
zacya prowadzi do prote~. tantyzmu. Kenty jest 
polskiego pochodzenia, lecz szkoła i seminaryum . , 
nauczycielskie go zniemczyły. u:~~ 

cił Amor Tarnowski, będący obecnym na po· 6łnc 
słuchaniu. . oddzi 

Jakto? - spytał król, spojrzawszy su· : 
rowo. a.no 

Podawał najmiłościwszemu panu konia 6rks 
na błotach, i wtedy go ujęto · - rzekł Tarno· 1 
wski. nieJ 

- O, mój chłopcze, jesteśmy więc · wa· ońc~ 
szym dłużnik em - rzekł król, przypatrując kieg~ 
się Jerze~u.. . . prasti 

Po cnw1h zas dodał: pieszt 
- Oaobliwy z ciebie wierzyciel, coś o acho 

długu milczał. 

- Podając konia najjaśniejszemu monar· zadrż. 
sze, spełniłem tylko swój obowiązek - rzekł stała 

rzy, uginając kolano. azyat, 
- To i ~y swój spełnimy - rzekł król. ;hnąÓ 
Potem zas dodał: ej m: 

Zostaniesz na naszym dworze, a zars· J 
zem mianujemy cię starostą sztumskim. a.rat~ 

Jerzy przykląkł znów na podziękowanl,e po złi 
za łaskę, wojewoda również dziękował króloW1t Tein 
obadwaj jednak ~ ojcem spojrzeli na się po· lifand: 
ro.rnmiewająco. 'kraj ; 

Król bystrem okiem dopatrzył tego spo} tamtej 
rzenia, zmarszczył więc brwi i zapytał: pitały 

Coś wam nie pomyśli nasza łaska? tron; 
Najmiłościwszy monarcho - o.zw~ ~liwie 

się Jerzy śmiało - wszystko, co rozkażecie V 
miłe nam zawsze, a tezp. więcej dowód ta~ ram 
wielkiej łaski, jeno mam jeszcze prośbę. dwór 

Gadaj ! - rzekł król. . roczy 
Ztąd zaraz śpiesz~ .na. ślub swój: . ~hce j 
Ha! hal ha! - zasm1ał się Kaz1n11eri ~atom 

wesoło - toś nie tracił czasu! linie < 

- A gdzieżeś to zdybał bohdankę - ~ łein, ~ 
nię;Woli? - spytał. 2 odse 

Jeszcze przed niewolą. z 
(Ciąg dalszy nasł4pi). -Austry 



Gliwice. Mi ·isto kupiło siłę wodną młyna 
óreckiego nad Kłodnicą za 192000 mr. W r. 

• S4l kupił dziadek Góreckiego ten młyn od 
iasta za 7000 talarów. Dziś, po 60 latach, 

n unuai mia;to dziewi~ć razy tyle zapłacić. G6. 
1• recki będzie młyn pędził za pomocą parowej 
. snaszyny. 

Pszczyna. Polska ulica odtąd nazywać 
' ~-ię ma Gottamannstrasse, a polskie przedmieście 
8 licą Koszarową. 

Germanizacya niczego nie oszczędza! Pol 
• ka ludność powinna zawsze używać nazw: pol· 
. b ulica i pe hkie przedmieście. 

1V alhrzyeh. Wiel Iie nieszczęście w ko 
• walni węgla pod w albrzychem, gdzie w piątek 

ginęło 21 górników wskutek pożaru małego 
zybu, pokazuje, że urządzenia po kopalniach 

t1 i~ są takie, jakie być powinny. Spaliła się 
~>-\~ndka nad szybikiem, a ~skutek tego małego 

r ~
ożaru szybik zaczął się palić. Swąd i dym 

• ył w kopalni tak wielki, że 21 górników stra.
iło życie, pomiędzy nimi kilku przy pracach 

. atunkowych. 

: I Wladomośeł ze świata. 
· Berlin. Z nie2.W) kłą uroczystością. odsło. 

s, nięty ma być pomnik Bismarcka w Berlinie 
c w dniu 3 czerwca. Cesarz zapowiedział korni· 
e· etowi, że oBobiśJie weźmie udział. Między 

'nnemi przemawiać majBt kanchrz hr. BU.low 
t" : marszałek izby deputowanych. Prawdopo-
0· obnie przemawiać będzie i cesarz, gdyż we 
ę filug pism berlińskich, przy odałon'. ęci11 po 

nika po ra.z pierwszy .zastósowane zostaną 
Y graniczenia co do referatów o mowach ce
o arskich. 
e· Berlin. Sejm nie będzie rozwiązany jak 
h ~apewniają "Kolnische Ztg." i „Frankfurter 
w ~tg." Jeśli istotnie dzienniki te są cfo~rze po
r· formowane, najwięcej ucieszą się konserwaty

cy 'ci, którzy w nowych wyborach utraciliby wie· 
U· le mandatów. 

Z Uetynii piszą do „Piet. Wied.", że 
międ7.y królem Aleksandrem a księciem Nikitą 

. wytworzyły się bardzo złe stosunki. Do Biało 
~~ grodu dano z Cetynii znać, że Alt·k8and:ra 

odwiedzi ksiąię Mirko, :ile rząd serbski wizyty 
·ie nie ~rzyjął. .Gdy . Nikita zn.p7oponował, aby 

1 ~b11 wata wiła się za ludnoscią Staro Serbii 
suttana ri-liem z Czernogorą, rząd serbski tik 

ni· ·e i na to nie przystał. 
st .Ant!"eł'pia. Podczas ćwiczeń g~·ardyi 

arodo\11,eJ wybuchła niesubordynacva. Gwar· m .. • • • • . • • • „. 
.z1sc1 przec1ągaJą po mies~ie, spiewaJąc m!i.rsy· 
ilankę. Powodem był zaknz paleniti papierosów. 
L Wojna angielsko-tramnval~ka. Od 

0
• JP6łnocy usiłują tu wedrzeć się małe, lecz liczne 
oddziały burskie. 

BU• Rzym. Królowa włoska powiła dzisiaj 
. ano o godzi nie 9 szczęśliwie córk~. Matka i 
ia 6rka są zdrowe. 

no· .. Spral~a c~ińska. Burza w Azyi wscho
dnieJ, trwsJąca JUŻ od roku, która miata za 

·~3~ o~czyć upokorzeniem i złamaniem dumy chiń 
Jq kiego t lbrzyma, a na.wet, pogromem i zagładą 

P:astare~o państwa synów słońca, ruiną stru-

!
ie~załe~ .cywilizacyi wschodniej a tryumfem. 

0 
acho.dnieJ - doczekała się zakończenill wręc:7i 
rzec1wnego: żółty kolo a ani nie runnł, ani nie 

ar·ad·ł l -: 
1.1 rza., ecz o3tał s ę i stoi, up .. korzoną zo 

eiu tał · E a raczeJ uropB a barbarz,1 ńska" kultura 
&Ztk '" .1 bl, !hya ,Yc. a, która przed europej. ską miała pierz· 

r ~ .11ąc! .JUk noc przecl światłem dnia, i u:;tąpić 
a• eJ m1eJsca, wychodzi z opałów nietknięta. 

r Jedno tylko z ośmiu najezdni zych mo
nie arstw może o sobie powiedzieć, że z wyprawy 
~ .~0 złote runo nie wraca z próżne mi rękoma. 

; 0• 1tm -?1ocarstwem jest Rosya, która, zająwszy 
k a?dzuryą z słusznego poniekąd tytułu, że 

oj· ~aJ ~en mua~ mieć w swej mocy, ponieważ 
.~teJsze koleJe, zbudowano za rosyjskie ka· 

I~: aly, potrzebują koniecznie silnej opieki ze 
w~ śllro~y woj~k carokich - pochwyconego szczę
ecie I wie łupu nigdy już, jak się zdaje, nie puści. 
tak ~ra W s~~~w.ie 450 mil. tael~w twierd~i tele

ldw~ pe~~ns~1 Reut~ra z ~ma 29 ma.Ja, że. 
lh r chmok1 zobowiązał się dnia 27 z. m 11roc • . • • • 
l{!h z~sc1e zapłacie cał~ sumę do grosza; me 

ieri N:~ J~dnak ~ie wiedzieć o procen ach (4 proc.) 
~ . miast dziekan dyplomatycznego ciała w Pe· 

~ łe:e ~debrał od Li-hung·czanga czarne na bia.· 

2 'd ze dwór przyrzeka. uiszczać się także 
0 setek. 

!u tz owych 450 milionów majł\ otrzymać~ 
8 

rya 13 milionów kor.on, Rosya 17 i pół m. 

W IAR US P OLS KI. 

rubli, Japonia 45 m. yenów, Francya 280 m. 
franków, Belgia 30 m. franków, Niemcy 240 m. 
marek, Anglia 24 m. f. szt., Ameryka 25 m. 
dolarów, Włochy 6 m. lirów, Holandya i Hisz
pania po milionie taelów. 

Senat Stanólv Zjednoczonyeh Pół· 
nocnel Ameryki wyznaczył 100,000 do· 
larów na wypróbowanie działa olbrzymich roz· 
mia.rów, zupełnie nowej konstrukcyi, wynalazku 
kapitana Gathmana. Według twierdzenia wy
nalazcy, olbrzymowi temu nie jest w możności 
stawić czoła choćby najsilniejszy pancernik. 
Dla przekonania się o dzielności tego wy
nalazku urządzono wielkie pływsjące tarcze, 
zbudowane z najsilniejszych stalowych płyt, do 
budowy pancerników używanych, a które prze• 
dziurawione mają dać dowód, iż jedna granata 
z nowego działa wystarcza do zniszczenia naj
większego i najsilniejszego pancerni~ a. 

Z różnych stron. 
W W eitin ar pewien robotnik wypił o 

za.kład litr koaiaku, wskutek czego na drugi 
dzień rano umarł. 

Herce. \V kopalni „Konstantin" zo3tali 
okaleczeni górnicy Grabe i Frommelt. 

Hot•de. Kolej fabryki „HermannshiHte" 
przejechała pewnego robotnika. 

Solde. Górnik Kleff został w kopa.lni 
,,Margarethe" zabity. Spadły na niego kamienie. 

Derne. vV kopalni „Gneisenau" wpadł 
górnik W ellinghoff do Ezy bu. 

Hilsner ułaskawiony. Zyda Hil:m ~ ra, 
skazanego dwu krotnie na śmierć za .zamordo
wan~e Anny Hruzówny w Polnej, cesarz austrya
cki ułaskawił, jak donosi pragska „Bohemia", 
a try bunD.ł najwyższy wyznaczył mu juko karę 
dożywotnie więzienie. 

Znęcanie się nad żołnierzem. Sąd wo„ 
jenny w Trewirze rozpatrywał w tych dniach 
sprawQ podoficera i kaprala, 03karżonych o 
straszne pa3twienie si~ nad "rekrutem" Kra· 
bowskim (Grabowskim?). Obaj oskarżeni po· 
chodzą z Poznania. Sled.ztwo wykazało, że pod 
oficer bił regularnie żołnierzy, a poałusznem 
narzędziem w ręku jego był współor:!karżony 
kapral. Szczegól 1iej znęcali się obaj nad żoł· 
nierzem Krabowskim. Pewnego dnia ów żoł
nierz mu3 ał stać zn zgiętemi kolanami przed 
rozpalonym piecem. Kiedy już dłużej nie mógł 
wytr.zym:ić uderzył go podoficer kijem tak sJ 
nie w twarz, że cała spuchła. Potem zagroził 

- mu, że w na.s ępnym dniu otrzyma jeszcze cięż· 
szą karę. \Vystraszony i zrozpaczony żołnierz 
uciekł z koszar i błąkał się bez czapki i wierzch 
chnie50 ubrania, mimo, że było r.traszliwe zi· 
mno. N ad ranem znalazł go żandarm na pół 
umarzłego. Za. to niesłychane past\vien:e się, 
skazany został podoficer na !Ok wię~ienia i de
gradacyą, a kapral na 2 miesiące więzienia. 
Nie5zcv:śli wy żołni~ rz otrzymał 14 dni are3ztu 
za w· da.lenie ~ię z kosznr be~ pozwolenia. 

Załęże. W dzień Wniebow::;tąpienia 
Pańskiego zo?itało w naszej wiosce przez kilku 
młodliieńców i mę:7.ów założone Towarzystwo 
śpiewu, ktfire ma bardzo dobry i szla.chetny 
cel wytknięty, i to ćwiczenie i pie ęgnowanie 
śpiewu kościeln go i świeckiego. 

W Ot•zechn pod Tarnowicami .zabił 
piorun we wtorek nauczyciela Końc.załą na 
posiedzeniu ZarzĄdu szkolnego. 

\V procesie o zastrzelenie rotmistrza 
Krosigł a, jak telegrafują z Gąbina, zeznał dra· 
gon Kopeck, że wieczorem tegoż samego dnia, 
w którym Krosigha za~trzelono, przyprowaddł 
pułkowmk do zwłok cały szwadron dragonów 
i wezwał, aby wyatn,pili ci, k órzy cośkol viek 
wiedz!\ o morderstwie. Kopeck się jednak nie 
zgłosił, ale następnego dnia opowiadał kolegom, 
że bezpośrednio przed morderczym otrza.łe~ 
widział uciekają ych dwóch obcych żoł derzy. 
Obrońca oskarżonych wniósł, aby Kopecka nie 
zaprzysięgano, ponieważ wzbudza podejrzenie, 
że on właśnie jest mordercą i swoji m opowia · 
daniem ZJ kryć chciał ślad podejrzenia. Trybu
nał wojenny przychylił się do wniosku obrońcy 
i pozostawił Kopeckowi czas do namysłu a 
rozprawę odroczył do dnia dzisiejszego. 

Hakatyści austryaccy. Niemieckie 
towarzystwo śpiewackie w C eszynie na Slązku 
amtrya~kim urządziło, jak pisze "Gwiazdka. 
Cieszyńska", jubileusz, a na pamiątkę jubile· 
uszu tego odsłonięto obok szkoły niemieckiej 
pomnik znakomitego mu.zyka Schuberta. Niemcy 

cieszyńscy wytężyli wazystkie siły, aby miastu 
podczas uroczystości nadać charakter niemiecki, 
a gmina wydała na to sporo grosza, składa· 
nego 7. krwawej pracy ludności polskiej. Na 
dowód wierności państwa austryackiego i dy· 
nastyi, Niemcy ozoobili domy swoje mnóstwem 
chorągwi o barwach pruskich. Mimo wysiłków 
uroczystość niemiecka z charakterem wyłącznie 
agitacyjnym wypadła bardzo zimno, bo dorob· 
kiewiczów renegackich, robiących w Cieazynie 
politykę niemiecko-narodową, na zapał nie stać 
wcale. Szkoda - dodaje „Gwiazdka Ciesz.", 
że agitatorowie niemieccy używają do swoich 
celów agitacyjnych nazwisk takich zna.komi· 
tych muzyków, jak Schubert, którym obca była 
zaciekłość niemiecka, i którzy niezawodnie wy· 
parliby się "austryackich" hakatystów. 

Czteroletni pasażer pociągu k0lejo· 
wego bez towarzystwa osób starazych odbył 
daleką podróż z Kolonii do Berlina. Nie ma 
on już marki; jego ojciec, robotnik, posłał go 
do Berlina do krewnych, zawiesił mu na azyi 
tabliczkę tekturową z odpowiednim napisem, 
ku pił mu bilet, wsadził do wagonu w Kolonii 
i powierzył opiece urzędnika kolejowego. Po 
przybyciu do Berlina urzędnik kolei żelaznej 
oddał go urzędnikowi kolei konnej, który go 
zawiósł na miejrce przezna~zenia. 

Pożyteczne wiadcm.ośei. 
Ważne dla zeznawająeyel1 nie pod 

przydęgą. Do zeznawania w sprawach kar· 
nych w docho<lzeniu wstępnem przed władzami 
policyjnemi publicznośe w ogólności nie przy· 
więzuje wielkiej wagi. ·wielu jest zdan;a, że 
nie zeznając pod przysięgą, nie potrzeba się 
ściśle trzymać prawdy i można mniej lub wię„ 
cej zeznać na korzyść lub niekorzyść oskarżo
nego. Przypuszczenie taki'- je~t atoli mylne 
i karygodne. Badanie świadków w dochodzeniu 
śledczem czyli przedwstępnem ma na celu wy• 
świetlenie sprawy, a od tego w głównej części 
znleży dal~ze postępowanie prokuratora, czy 
oskarżonemu skargę wytoczyć, czy sprawę 
umorz) ć. Dla tego też oso by, zawezwane w ta„ 
kich razach na ś 7' iadka, winne W)' powiedzieć. 
prawdę. Kto zaś rozmyślnie tego_. nie czyni, 
naraża się na karę wedlDg paragrafu "~~prawa 
karnego. Kara w danych okolic:r.nośdach może 
być dotkliwą i skończyć się więzieniem. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen. 
D ,1n 1St a?e szan. członkom oraz wszy~tki11 Rodakom. 

i Rod:i.czk( m w parafii Nsjsbdszego Serce. Jezusowego, iż 
w czwartek bierzern~ udział w ptocesyi Bożego Ciała. 
Poczfłtek o godz 8 rano tj s11ma., która gdy się skończy, 
zar·lZ się towarzyatwa Da starym rynku uporzf\kd u]fł, 
a ztąri wyruszymy d> kościoła N M Paany i doł~czymy 
się do tejże. Zarazem npra~rn1 s'ę Rodziców którzy swoje 
d?.iewczęta w bidi przyŚllł, aby je zechcieli przyprowa„ 
dzić przed (n;JBZił) chorągiew. 

O .i a"k nlljliczni"j3zy udział Rodaków w procesyi 
uprza,imie UPl'll:Wl. Z ar zą,rł. 

Bractwo Różańcowe Polek w Wattensliheid 
dono'3i swym sio~trom, iż w ~~wartek dnia 6 b. m. o go
dzinie 3 po połudn'.u odbędzie się zgromadzenie w spra
wi~. prn.c~syi; pr~et'.) uprasza s!ę wozystkie slo3try o jak 
naJltC?.nH'JBZy udział . z ar z ą, d. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld. 
W niedzie.lę doia 9 czerwca odbędzie się zwyczajne 

zebranie pr południu o godz. 4 Zarllzern zwracamy u
wag~ członkom i sza.a R.odakom zam e ·z:talym w 03t{ r
feld i okdicy, iż w czwartek, tj. do'a 6 czerwca bleżemy 
udział w proceayi Bożego C1ałs.. Człnnkowie winni si~ 
stawić w czapkach i oznaka·h Tow. Niewiasty w pro. 
cesyi ójdą przed ch :>rągwią 

O liczne przybycie ozłonk6w jako i Rod .łków na 
procei!y~ upra>za się Zarząd. 

'row. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
obcbod2li w c?:erwcu SWfł 16 letnią rocznicę w następuj„. 
cym p 1r'<tłdku: od 1/ 23 do 1frl przyjmowanie obcych to
warzystw. O 3/4t wyrrarsz do kos.~i,ła. na pc:hkie nabo
żeństwo w Rohlioghausen, z kościoła. pochód przez gmino 
Roblingba.use1. Towarzyotwa, które racz~ nas zaszczyci6 
sw" obe01ości~ prosimy, żsby przyb3 ły bez pałaszy. Po
tem odbędzie się d1.1lsis. zabawa w sali p. Petersa· bo
dzie koncert. śp lew i. t p vV końcu tea.tr. Obc~ to „ 
warzystwa. ma.il\ wstęp wolny. O liczny udział w naszej 
zabawie oajserdecznieJ uprasia Zarz tł d. 

Baczność Parafianie z Ruska 
w po,-viecie Jarocińskim. 

Prosimy w3zy3tkicb parafian z Ruska aby· 9 czer
wc.a. zara~ po wieikiem nabożeństwie zgrom~dlili sio u 
gosc•nnego p. Edwarda Bezzenrot przy katolickim kościele 
w Ko.strop. Proszę jak najliezniej się zgromadzić abyśmy 
poroz&mieć s!ę mogli w sprawie pamffłtki dla na;zego ko. 
śoioła w Ru:iku 

Komitet: 
Tomasz Szymczak:, Wawrzyn Gładczak. 



Towarzystwo św. 'Vojciecha w Baukau 
donosi szl\:iownym Towarzyat m, które zaproszenia otr2y
mały na~ uroczystość poświęcenia. chorągwi, 
która eię odbęd.r:ie dnia. 9 czerwca, aby przybyły na salę 
gcścionf'go pana Newelinga ul. Bismarkstr., obok kato
lickiego koscioła, a n~e na salę zwykłych posiedzeń, jak 
w zaproszeniach było podane. O jak najliczniejszy udział 
w uroczystości uprasza Z ar z I\ d. 

Tow. gimnastyczne ,,Sokół" w Oberhausen 
rlcnoei swym druhom i Rodakom w Oberhausen i okolicy, 
oraz To"' arzyetwom, które piśmienne odebrały zaproszenia 
także i tym, które uproazeń nie ode'm1ły, iż dnia 9-;o 
cr.erwca. obchodzi t>w. nasze 2 rocznicę swe~o 
istnienia, na którfł wszystkich nam życzliwych R:)dtJ.
ków i T >w. upuejmie zapra3zamy. Proiram z11bawy : 
o godz. 5 konc~rt, Śpiewy i deklamac.ve. o godi. 7 r ę
a~ cwiczenia gimnastyozns, poc~em da.lsza zabawa. Wstę
pne dla czło ików 50 fen., dla nie .}złonków 1 mr. Człon
kowie wazystkich Tow. winni się okazać ksi~Żkf\ kwito
wą, w jnnym razie płac11o wstępne jak nieczłonkowie . Za
bawa odbędzie się na saH p. Wilem3a przy nowym rynku. 
O 1-czny ud !iał w tej za ba.wie urnHza. W y d z i a ł. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Castrop. 
Procesy~ Bożego Ciała będzie jak po inne lata. Po~ 

.reą,dek procesyi ,]est. następujJłCY: Poza niemieckimi ka
t.olibmi pójdzie Bractwo Różancowe Polek ze swojl\ cho· 
rągwitł, p::item wszystkie niewiasty P0lki, za niemi kapela, 
potem Towc1rl6ystwa polsko-katolickie. Zapraszamy Tow. 
św. Józefa z Horstbausen, aby w.deło udział z chorągwifłi. 
Za.praszamy prz:. wodniczą.cych Tow., które biorl\ ud-i:ilił, 
aby prz~·byli r.a nasr-fł salę posiedzeń u p. Besenroth~ o 
ćwierć przed 9, abyśmy wiedzieli w jakim po:rz~dku pójdt\ 
towarzystwa. O godz. 9 jest Ms~a św., a potem procesya. 
Członkowie v:inm się stawić w czapkach i oznakach t w. 
is. chorą.rwi/ł. Rodacy, nie należqcy do towarzystwa, winni 
isć za chorągw·ą ze swej miej:icowości. 

Zarząd ·row, św. Wawrzyńca w Castrop. 

Towarzystwo św. Barbary w Annen, 
W niedzi~lę dnia 9 czerwca odbędzie się zwyczajne 

~e :-.ranie o godz. 4 po południu na sali zwykłych posie
fiu•ń Ponieważ jes; bardzo wiele do załatwienfa, gd;vż 
~ e~t· to ,iuż. ostat.uie posiedte'lie przed uroczystością. po
El"li ięrenia chorągwi, dla tego jest powinnością. każdego 
c.dcmks. ; taw ' ć s ' ę na zebranie. Z ar z ą. d 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
odbędzie w dzień Bożego Ciała 6 bm. po południu o go
dl!.inie 4 zebranie. A jeżeliby w ten Slim dzień miało się 
odb:yć polskie nabożeństwo, to zebranie się nie odbędzie o 
godz. 4 po poł., tylko zaraz po polakiem nabo.teństwie, na 
sali p A"'aciaka. - W niedziele 9 czerwca bierse nasze 
tow. udzi:ł w uroczystości poświęce::i1a choritgwi Tow. św. 
Wojciecha. w Baukau. Wymarsz od p. Agaciaka o godz. 
2 po poł. O jak najliczniejszy ud.ział tak w zebraniu jak 
i w pochodzie do Baukau uprasza Z ar z I\ d. 

'rowarzystwo św. Darbary w Annen 
o bchod:d dnia 16 czerwca 
uroczyst-0ść poi więeenia chorągwi. 

Towarzystwa, które zaproszenia odebrały i te które 
z8prJszeń nie odebrały dla braku adresu, będj\ bardzo mile 
przyjęte. Prosimy, aby szan. Towarzystwa przybyły z 
chorągwiami. Także prosimy szan. Koła śpiewu, aby też 
odwiedzić nas zechciały. 

Porzl\dek zabawy: Od godz. 2 do 3 przyjmowanie 
obcych Towarzystw i Kół śpiewackich, o godz. wpół do 
4 wyn araz do kościoła z muzyką na na'Jożeństwo, a po 
nabożeństwie powrót z muzyk' na salę p E. Funke, przy 
Wittener Str , gdzie będzie powitanie Towarzystw i gości 
przez przewodn, śpiaw ogólny, mowy i d~klamacye, a o 8 
będzie teatr ,,Genowefo.". Wstępne dla członków tow. 30 
fen., dla n iecdonków 75 fen., niewiasty ruajtł wstęp wolny 
Członkowie naszego tow. będf\ oczekiwsć na dworcu na 
Towarzyatwa. - Tentr „Genowefa" będzie odegrae.ny rn 
pozwoleniem autom, szan. p. J. Chociszewskiego z Gniezna. 

Z ar z Ił d. 

Towarzystwo św. Jana Ewang. w Witten. 
W przyafły czwartek 6 bm. bierzemy udział w pro

cesyi Bożego Ciała. Szan. członkovi;ie zechcą s 1 ę wsgyscy 
o godz. 71/ 2 z oznakami tow. na sali posiedzeń zehać. -
Chor~żych uprnsza. się o przybycie cokolwiek prędze,;. -
Zarazem donosi się w3zyatkim członkom, iż w p:rzyszłf\ 
niedzielę dain 9 czerwca o god?.. 4 po poł . odb~dzie się 
walne zebra.nie. Pon1eważ. mamy ważne sprawy do 
załatwiania, przeto przybycie ka~dego członka je~t pvŻl\-
dantm ' Z a r z I\ cl. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen. 
Dnia 6 czerwca. w uroozystoś~ Bożego Ciała hier.zerny 

udział z chorqgwi~ w procesyi. Uprasza się członków 
oraz R 0daków, a~y się punktualnie stawili o godz 1/29 
rano w lokalu po~iedzen „Alfreduslmlłs". O lic.iiny udział 
uprasza Z ar z Ił d. 

Koło śpiewu „ Gwiazda Jedności~ pod op. św. Cecylii 
w Osterf'eld. 

Pokwitowanie dobrowolnych składek na chorągiew tegoż Tow. 
A. Kornobiil 6 m. P. Koraouis 6 m. K. Madajczyk 6 m. M. Ku· 

'hia.k 5 m. M. Łuczak 10 m. A. Michalski 5 m. P. Klemczak: 4 m. M. 
Majewski 8 ro. J. Jasiński 6 m. A. Luczak 6 m. F. Szymański 10 m. 
F. Ad amczyk 2 m. I Wya2ykiewicz 6 m. J. Laskowski 6 m. J. vYal
czak 3 m. .L Berdychowski 5 m. A. Berdychowski 5 m. St. Berdycho
wski ó m. F. Wys~ykiewlci: 3 m. Sz. Rata.jaki 3 xr. W. Ratajski 5 m. 
F. Madajczyk 5 m. J. Kuirco. 4 m. J. Gorlaś 3 m. St Nanocki 10 m. 
W. Wysocki JO m. J. cteńczyk 4 m. J. Ewiak 5 m· W. Przybył 5 m. 
F. P'rzyhvł 5 m F. Majewski 4 m l\I. Pomykaj 5 n. W. Kubiak 5 m. 
A. Zejeke 5 m. vV. Kowalski 6 m. St. Szwabiński 6 m. M. S "a.wski 2 
m. W. Kae.przak 2 m M Kubiak 3 m •. A. Budzich 1 m. A. M»-dajczyk 
1 m J. ci·,c ~ epania.k 5 m. A. Michalski 2 m. A. Smolarkiewicz 6 m. 
T. :!lfichalski 1 ro. J Ska.rupski 3 m. J. Piechowi11k óO fen. W. Juzik 
50 f'en. II Kick bof 50 fen. H. Heimann 50 fon A . J asińszczak 5 m 
J. L czsk 5 m. L. Mach >wski 1 m. _F. Główny 1 m. St. Kikoa 2 ni. 
1. vVłosiak 1 m. M K1kos 2 m. ,J, Kozłowski 1 m. J. Gębia.k 3 m, _ 
:Razem 245 OO mr. - Z dobrowolnych datków z za.baw 82 66 mr. _ 
Ogólna sumn wyno~i 327,66 mr. Z ar z~ d.~ 
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Fr. Gawrołiski 
golarz polski 

w Bochum, 
róg ul. Maltheserstr. 

i Blticherstr. nr. 16, 
niedaleko 

księgarni „ Wiarusa Polskiego«. 
~..J.--'--'--L---"-_.__.___,__,_-'-"0000000000000000000 

DD«)C)DDa 
Cukory a paczka . 13 fen. 
~łąka funt . li fen. 
Cukier funt. . 32 fen. 
J\tączka funt . 30 fen. 
Ryż funt . 16 i 20 fen. 
Soczewica funt IS fen. 

a Bób funt . . 14 fen. 

I 
. Groch funt . 14 fen. 
Makaron funt 23 fen. 
Sliwki funt . IS fen. 

I 
Krupy funt . 14 fen. 
Kawa palona funt 90, rno i no fen. 
Hi W, Greeven w Dortmundzie, 

a Miinsterstr 7. 
8L~ad tow. kolonia In., drogeryai desf)'lacya. 

a· 

łóżka, s~mfy, stoły krzesła i w o
góle csłe gospodarstwo domowe 
mam na sprzadnż z powodu po
wrotu do Polski. 
K. Nowaczyk, Herne, 

ulica Bochum1>.ka 72. 

Dziewczęta 
do pracy w kuchni, domu i gospo
ciariStwie rólniczem znajdą miejace 
przy zasługach 50, 60 i 70 talarów 
za bez płatnem pośrednictwem 

Józefa Hasselberg, 
Eickel, Herzogstr. 19. 

Baczność! 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława Bhł 
w Essen 

donosi członkom. aby się !echcieli stawić w czwartek' 
cterwca na wielkiej sali p. Mollera przy ul. SchU.tze~ 
bahnatr. fl8 w czapkach i oznakach tow. o godz. 8 rani 
zkfld wyruszymy na procesyę Bożego Ciała. 

Z ar z 11; d. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
donosi swym członkom, iż procesy a Bożego Ciała odbęd · 
się tak jak poprzednie lata. Członkowie winni się wazy 
stawić przed kościołem o godz. 83/ 4 rano w czapka' 
i oznakach towarzyskich. O punktualne i liczne stawie: 
się wszystkich członków prosi Z ar z ąd, 

Towarzystwo św . . Jerzego w Altstaden 
d:>nosi swym cdonkom, iż w niedzielę 9 czerwca. po p· 
o godl!'. 4 o i będzie się miesięczne zebranie, na które · 
uprasza w~zystkich członków, żeby s:ę l icznie stawili 01 
aby każdy członek ksłl\Żeezkę kwitową ze sobą; przyni' 
ponieważ w naszfł Rocznicę musi się kaidy c,łJnek 'i'l1 

kazać, że składki swe zapłacił. O liczny udział uprasilasi 
Towarzyetwo św. ,Jerzego w Altstaden obch~dz 

będzie w ni-cdziele 23 czerwca 10 Rocznicę swego istni 
nia., połą,czooą, z koncertem i teat ,·em na sali pana 
Poel. na którlł to sz;an. Tow św. Barba.ry oraz Tow, aw 

Ignacego z Oberhausen i T cw. św. Stanisława. Bisku 
ze Styrum i!'erdecznie zapraszs.my. Odegranem bęlzl 
„Zyd w Beczce". Co się tyczy wstępnego, to zech 
szan. panowie przewodniezący poszczPgólnych towarzyst 
swym członkom ozns.jmić, reszta. będllie później w 

„ Wiarusie Polskim" ogloszonlł. Z ar z ą d, 

'rowarzystwo św. Józefa w Herten. 
Zebranie mieaięczne odbędzie się 6 ~zerwca., to j 

w c2wartek o ;SOdz. 4. po poł. na sali P. Tilii.. Poniew 
będą, ważne BJ rawy omawiane, przeto jest liczny udil 
członków pożą,da.uy. Goście SI\ mile widziani. 

Zarz~d. 

Wiec polski w Liinen 
od' ędzie 1:1ię w nifdllielę dnia 9 czdrwc'.f. o god 
1/2tł: po poi. na sali p. Meermanna w LU.nen-Siid. 

Na. w ecu omawiane będą różne spra.wy dotyc·~ 
Pola.k9w na. obcz)· źnie, przetJ Rodaków ~ LU..irn i okoli 
uprasza się o m1jliczni: jszy udział. 

Związek Polaków. 

n 

a 



Wy~h.:>illr1 M wto:rek, C&WS.:rtek l si>botę .1 dodatkiem 
religijnym p. t.: ?'INM!ks Kst.olfoka.14, z dwutygod.ai
k!D?ll tip6łoomY1]l p. t.: „O-łos górników i butnikó";i/.&, 
on1 plttemrdron Uta-aclrlem ~ t.: ~Zwierota.dło14• Przed
:eG·ta kwartslna na poczcie 1 u l:iaoowych wynosi 1 mr. 
~O fil.n., a z odu~P.niem do domu 1 mr. 74: fen. „Wia
trr~ Po!iihl" :tflpiMny jeat w cenniku poe.1rt-0wym pOO. 

n:.~. 1331 na &:ronie 40S. 

MÓDL . SIĘ I PRACUJ! 
Za inseraty płaci siQ za micjace rz~dka drobnego druku 
15 fen., a. za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto cz~sto ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukar.nl 
i Ki:iięga.rni należy opłacić i poda~ w nich dokładny 
adres piaz2'cego. Rękopisów słe nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wykazuje sio. 

Boohuza., oz'W'artek 6 czervr.rca 1901. Rok 11. 
:::= RedrJtcya, D!'U.lmmiA i Księgarnia znajduje si~ przy l\frJtheecrstrasse 17 a na dole. - - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
aiwić, ezytać i pisać po polsku! Nie 
jaet Polakiemil kto potomstwu swemu 
~ałemezyó ~ię pozwoli! 

lVa czer~iec 
Japisać można już teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

god 
I. 
tyc· ~ 

okoli~ 

P renumerata wynosi 

tylko 50 fenygów 
a z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 

w. R odaków prosimy, aby swych Enajomych 
51achęcali do zapi~ania sobie na czerwiec „ Wia· 
rusa P olakiego" z trzema hezpłatnymi doda
tkami. 

i. 
18 Polacy na obczyźnie. 

polskie w Dortmundzie." 
' .„Pod takim nagłówk1e

1

m
1

µ rozpisuje się ha-
:h. katystyczno-masońska „Rhein. Westf. Ztg." o 

' nabożeństwach polskich. Najprzód musimy 
· - Jwrócić uwagę pola~ożerczemu ~blattowi", że 

- pod ową wiadomością na którą się powołuje, 
gą I jest wyraźny podpis: „Klasztor OO. Francisz· 

~ kanów w Dortmund", nie pochodzi ona zatem 
: od naszej redakcyi. Nie myślimy szeroko roz

ę " kząsać, co jest powodem, że OO. Franciszka· 
l • - nie z Dortmundu wówczas się żalili na niedo· 
, __ syć liczne przybywanie Polaków do spowiedzi, 

ale tyle powiedzieć musimy, że gdyby Niemców 
~k traktować miał gdziekolwiek kapłan Polak, 

~ych, r Jak w tych stronach lud polski traktują nieuu 
spraw ~sięża niemieccy, szczególnie też tacy, którzy 
iruńczy Sł~ naucz:i li trochę po polsku, toby żaden N.ie· 

m1ec ani do kościoła na nabożeństwo, ani do 
spowiedzi nie poszedł. 

Pomimo, H duchowni, którzy obecnie opie· 
, 8 ra. ką duchowną Polaków się zajmują niemal 
uteciui wszyscy tylko niedostatecznie władają językiem 
i u słuf; polskim pomimo to Polacy w ogólnoki na 

labożeństwo polskie licznie się zbierają. Dowo
en, dem tego najlepszym jest np. Bochum, gdzie 
~ CQ niedzielę Polacy licznie do klasztoru się 
~ kbierają, chocia.ż odnośny .zakonnik .zw~~le t~l
rai . o czyta kazame. Tak samo przekonahsmy się, 

ie w Dortmundzie w pierwsze święto Zielo· 
nych Swiątek Rodacy liczny wzięli udział w 
polskiem nabożenstwie. Wymyślanie więc na 
Polaków „Rhein.-W estf. Ztg." je st zupełnie 

U. bezpodstawne. Ze zaś n~ k~zania ~ygłaszane 
~r1ez przybyłych z Polski rmsyonarzy, Polacy 
lie2.nie s) ą zbierali, to rzecz zupełnie naturalna, li ho. inaczej działa kazanie, wygłoszone płynnie, · 

~N.inaczej wypowiedziane łamanym językiem. 
=~ . ; lechże tylko OO. Fr. i R wygłaszają takie 
~ S 1 same nauki, a na brak słuchaczów na pewno 

~ ~~) talić się nie będą potrzebowali Zresztą takie 
~ ~: j Dłasońf'! kie piśmidło ?u pełnie niepotrzebnie tro.: 

~ ~. szczy się o sprawy katolickie. 
o"'' 
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W Gryfii miał się odbyć wiec polski, 
al~ ~ospodarz krótko przedten odmówił sali, 
lliow1ąc, że naraziłby się policyi. Wiecowi 
~cyalist6w w Berlinie, policya nie przeszka· 
pała. Gorszymi jesteśmy zatem w mniemaniu 
f\ląakóm od socyalistów. No, i taki niedo: 

szły wiec ma znaczenie - ludzie się budzą z u
śpienis. ! Dziś poczucia narodowości żadne 
policyjne środki nie zadławią. 

8chalke. Koło spiewu „Gwiazda Jedności" wy• 
brało d.1 zarrą:lu: prezesem Józefa · Laskowskiego, zaet. 
Jalróba Dolatę, k&syerem Stefana . Pietrowskit>go, iast. 
Tomasza Kila, sekretarzem Jar a Hysa, za3t, W Dolatę. 

Z ar z I\ d. 

Zajście wr;esińskie 
. miało podług wyjaśniel1, zaczerpniętych przez 
re:lakcyą "Kuryera Poznańskiego" z wiarogo
dnych żródeł następujący przebieg. 

W miesi~cu lutym przybył do Wrześni 
z ramienia rejencyi pewien pan dla zrewido· 
wania szkoły i pJZekonania s1 ę, czy dzieci w 
nauce języka niemiecl iego tak dalece postąpiły, 
aby mogły pobierać naukę religii w języku 
niemieckim. :Myśl zaprowadzenia wykładu nie· 
mieckiego została atoli p0wzięt~ ju~ przedtem 
na konferencyi grona nauczycielskiego, gdzie 
zapadła uchwała, ażeby wykład niemiecki re· 
ligii zaprowadzić od razu na wszystkich sto
pniach szkoły, bo dzieci rrnkomo dostateczną 
znajomość języka niemieckiego posiada~ą. Mu
siano atoli już wówczas przypuszczec\ że w"3· 
kła([ niemiecki natrafi na opor, '60 z roz ~azu 
rejen.cyi nauczyciele wykładali tylko po nie· 
miecku. nie zadając zrazu dzieciom pytań, ani 
też nic do nauczania się na pamięć. Po trzech 
tygodniach rozpoczęto z pytaniami i zadaniami 
domowemi, ale gdy dzieci nie odpowiadały, 
ani się też nie uczyły, rejencya na odnośne 
zapytanie poleciła trzymać się tej samej me· 
to dy pr lez dalsze trzy tygodnie. 

Dopiero gdy ten drugi termin upłynął i 
dzieci znowu nie odpowiadały, nadszedł roz· 
kaz użycia chłosty i aresz tów szkólnych. Na
uczyciele stósovvali dwojaka kary. skazując 
dzieci już to na areszt szkólny i chłostę, już 
to stosując oba rodzaje kary równocześnie. 

Kary te powtarzały się bez przerwy przez 
kilka tygodni, ale dzieci z wytrwałością nie· 
zwykłą w tym wieku ponosiły je i nie dawały 
się od postanowienia odwieźć niczem. 

Bardzo częste i dotkliwe kary spadały na 
14 letnią córkę mistrza piekarkkiego, p. Smi· 
dowicza - Broniaławę, która wzbraniała się 
przyjąć katechizm niemiecki i podobno wziQła 
go raz do ręki przez fartuszek, a nauczycie· 
łowi oświadczyła, że religii po niemiecku nigdy 
uczyć się nie będzie. Chociaż Bronisława 
Smidowicz należała do najlepszych uczennic I 
klasy i jest już nieomal dorosłą, otrzymywała 
chłosty od nauczyciela i areszty. Miruo to 
w postanowieniu swem trwała - znosząc kary 
których w podobnym wypadku nawet peda· 
gogia niemiecka nie zaleca, bo dla ~ziewcząt 
starszych i fizycznie roi;winiętych kara taka 
nader bole:;nem jest upokorzeniem. 

Ojciec dziewczęcia widząc jak dziecko 
cierpj, udał się z listownem zażaleniem na na· 
uczyciela, uzasadniając je tern, że dziecko zbyt 
często kar2ą i za długo zatrzymują w areszcie 
szkólnym, na co od inspektora odebrał odpo· 
wiedź, że skarga jego jest niesłuszną. Pan 
Smidowicz udał się następnie ze zażaleniem 
do landrata, później do rejencyi i w końcu 
napisał po fanie do et sarza. Ciekawym ~bie· 
giem okoliczności jeilt, że dorosły syn p. Smi· 
dowicza w Chinach walczy w szeregach nie· 
mieckich. 

W dniu, w który~ przyszło do scen naj· 
srr1 utniPjszych, rzecz miała się następująco : 

Nauczyciel Scholzchen zadał uczniom I klasy 
kilka zwrotek kościelnej pieśni niemieckiej. 
Nauka religii przpadała na wówczas na go• 
dzinę ostatnią pomiędzy 9-10 przed połu
dniem. Gdy żadne z dzieci polskich zadania 
nie nauczJło się, nauczycfol skazał je na go„ 
dzinę aresztu, w którym to czasie miały si~ 
zadania n r. uczyć. Gdy po godzinie żadne 
z dzieci nfo ·odpowiadało, zatrzymano je wszy· 
stkie w klasie, poczem przybył przywołany 
umyślnie pan inspektor i nauczyciel pierwszy 
p. Koralewski. Dzieci panom tym oświad· 
czyły, że po niemiecku religii uczyć się nie 
będą; wówczas to sprowadzono jedno po dru„ 
giem do innej klasy i pojedyńczo poczęto za 
opór ten wymierzać surowszą, niż dotychczas 
chłostę. 

Jaką ilość chłost wymierzono poszcze· 
gólnym chłopcom i dzjewczętom, nie można 
było dotychczas stwierdzić, dzieci utrzymy· 
wały, że odbierały po 4--6 i więcej razów 
trzcinką na ręce ; dotychczas też nie stwier· 
dzono, czy zaszły przekroczenia ze strony na· 
uczyci~li przepisów o chłoście, ponieważ prze· 
pisy odnośne uznają tylko taką chłostę za nie· 
dozwoloną, z której dziecko mo ~e ponieść 
trwałł!,..s~kQd~el~.ną,-.atoli lekarz n:Uej c wy 
miał w czterech wypadkach wystawić świa
dectwo (Nowaczewski, Jerczyńske, Nowako· 
wicz i Tomaszewski), że chłosta ·przekraczała 
miarę, co dopiero rzeczywiście śledztwo sądo\\e 
okaże, bo odnośni rodzice podali skargę do 
eądu. Jednę dziewczynkę, Tomaszewską, o bu· 
dowie ciała wątłej, wyniesiono zemdlałą. 
Dzieci powiadają, że razy podwajano, ale ża· 
dne z nich mimo to, w postanowieniu swojem 
ani chwili się nie wachało. 

Co się tyczy zbiegowiska, to jedynie 
z te~o powodu powstało, że p0 utrzymaniu 
chłosty dzieci natychmiast wypuszc2 no na 
ulicę. ·wychodzące z krzykiem na miasto i 
zanoszące s: ę od płaczu z opuszczonemi w 
dół rękami obolałemi, zwróciły na siebie uwag~ 
kobiet i spowodowały przed szkołą zbiego· 
wisko. 

Podczas przesłuchów przedwstępnych nie 
można było też stwierdzić, czy kobiety wołały: 
„Zabić nauczycieli 1" czy "nauczyciele zabijajł\ 
n3m dzieci!" Oc~ywiścif o zabiciu, lub czyn· 
nem znieważaniu nauczycieli nie ma mowy. 
Równieź nie zostało stwierdzone, że za nau·· 
czycielami rzucano kamieniami. Prawdą atoli 
jest, że wtargni~to do lokalu szkólnego, w któ· 
rym nauka się nie . odbywała. ~a. tern, że 
żadnych gwałtów się nie dopuszczono, prze• 
ma · ia to, iż policya uwi~ziła trzy oaoby, ale · 
tylko jednego robotnika Chojnackiego w · wię„ 
zien;u zat.r4 ymano, resztę wypuszczono. Gdy 
na miejscu p0j ~wili siQ miejsco~ y ksiądz pro· 
boszcz i wikary, . tłum posłuchał na· 
pomnień księży i w krótce roz~zedł się do 
domu. 

Tego samego dnia wieczorem przemawiał 
podczas nabożeństwa majowego ks. wikary, 
wzywając kobilty do spokoju i do obrony na 
~rodze prawnej. 

Po owym nieszczęsnym poniedziałku, nau
czyc: ele zaniechali pytań z nauki religii i na 
lekcyi czytają tylko histo1·ye biblijne. 

J~ak fałl3zywem jest tłomaczenie, że dzieci 
zoatały podburzone czy namówione przez matki, 
ażeby religii nie uczyły ttię po niemiecku, tigo 
dowodem chłopiec Nowaczewski Oświadczył 
on nauczycielowi wręcz, że rel' .:. nigdy w ż -



ciu nie bę:lzie się uczył po niemiecku, chociaż 
matka chłop.ca jest protestantką N: emką ! 

Skutkiem Zielonych S-Niąt nauka w szkole 
przerwana, rozpoczęła się dopiero po świętach. 
Jakie otrzymali wskazów1 i nauczyciele na teraz 
niewiadomo, ale wkrótce się o tern dowie~y: 

W każd vm razie kultura pruska a w meJ 
system antypolski w szkołach wspaniale zbiera 
owoce - niema co mówić ! 

Wiec polski w Poznaniu 
w sprawie ograniczenia, a w niektórych mia · 
stach zupełnego zawieszenia nauki języka pol· 
skiego w gimnazyach odbył się na starej sali 
bazarowej przy licznem udziale obywateli z 
Poznania i z prowincyi. Wiec zagaił jako prze· 
wodniczący p. dr. Wł. Łebiń:iki w następują· 
cych słowach : 

W imieniu komitetu witam S z:. P<l.nów tak 
z miasta. jak i z pro win ~yi przy byłych w tak 
wielkiej liczbie. 

Cieszymy się, że głos nasz nie był głosem 
wołających na puszczy. Nie mogło też być ina· 
czcj wobec tak ważnej i prawdziwie piekącej 
sprawy. Znów padł na nas grom i cios a my 
dziś mamy tu dać świadectwo, że nie udetzył 
on w kupę jakoby wystraszonych owiec, lecz 
w zastępy mężów, którzy jeszcze umieją wal
czyć za swe prawa. 

Zniesirnie nauki języka pohkiego zamierz a. 
ten ukochany nasz język polski zdegradować i 
wyrzucić z ezeregu ięzyków kulturnych, j ako 
język mniej wartościowy, którego nie warto 
pielęgnować. Taki los spotyka język Mickiewi· 
czów i Sienkiewiczów, język, z którego dziś naj 
większe arcydzieła tł6maci:ą na wazystkie euroc 
pejskie języki ! ! Już to samo jest dowodem, 
że jęz~k ten spotyka niejakaś kara zasłuż0na, 
lecz niejako zamach podobny, jaki spotkał llł\· 
ród cały i że ten naród nie może obojętnie 
patrzeć na zdegrado „vanie, j "kiego znów do · 

· :maje. 
B)lłoby wstydem i hańbą, gdybyśmy wo· 

bee takiego zamachu padli na oblicza przed 
przewagą siły, a pokolenia następne musiałyby 
nas potępić, jako ludzi podupadły ~h na duchu. 

Dla tego powołaliśmy Sz. Panów na ten 
wiec, żeby dać wyraz naszym uczuciom i na
szej woli, bez względu na to, czy usiłowania 
nasze odniosą skutek pożądany. 

My przyszliśmy tu, żeby spełnić obowiązek, 
obowiązek ten spełnimy święcie, a resztę po· 
zostawiamy Opatrzności. 

Spełnijmy go rzetelnie, ale ze spokojem 

Jerzy J as z cz u r B aż eń s ki. 
POWIEŚĆ !Z XV WIEKU. 

(Ci'łg dalszy). 

Co? przerwał król - gadajże, j t k to 
było. 

Jerzy opowiedział całą swoją przygodę, 
król słuchał i uśmiechał się łaskawie, wreszcie 
rzekł: 

- Nic z tego, nie pojedziesz! 
Jerzy spuścił smutnie głowę, milczał jednak, 

nie śmiąc stawić oporu. 
- Nie pojedziesz - powtórzył Kazi 

mierz - muszę przecie i ja być na t~ojem 
weselu! 

Jerzy padł jak długi do nóg królewskich, 
ośmielony zaś jego dobrocią, prosił, f.eby mu 
wolno było posłać do narzeczonej z tą wiado· 
mością. 

- Slijże sobie, jeno się sam nie ruszaj -
odpad. król. 

- Od takiego pana nawet do bohdanki 
mi nie pilno; jest ci tu jej brat, to on poje
dzie - rzekł Jerzy uradowany. 

I znowu się skłonił królowi. 
Przyprowadźcież mi go - zażądał Kazi

mierz. 
Stawił się i Krzesz, czekający tylko na 

to wezwanie. 
- To ty z pod księcia mazowieckiego? -

zapytał król łaskawie. 
Krzesz w miejsce odpowiedzi skłonił się 

do nóg monarsze. 
- Dorodną ma młodzież książę mazo

wiecki - rzekł Każimierz jakby do si:ebie, 
patrząc na wysfki wzrost i barczyste ramiona 
chłopca. 

- Biłeś się już? - zapytał. 

1 po ;vagą przedewszystkiem, przy zupełnej swo· 
bodzie uprawnionego słowa. . 

Ogłaszam tedy w imieniu komitetu wiec 
za zagajony i wzywam Szanownych Panów do 
wyboru marszałka, na który to urząd pozwa
lam sobie zaproponować panom p. Kaźmierza 
Chłapowskiego z Kopaszewa. 

Je dno~łośnie obrano p. Chłapowskiego, 
wicemarszałkiem obrano p. mecenasa Woliń
skL'go. Podziękowawszy za wybór, powołał p. 
mar~załek na ławników pp. Kościelskiego z . 
Sepna, gospodarza Slebodę z Olszewa, Buda· 
szewskiego, Skrzydlewskiego z Poznania i Obrę· 
bowicza ze Skórzewa. 

Z posłów przybyli na wiec pp. Cegiehki, 
Dziembowski, ks. Stychel i Mizerski, za co im 
marszałek serdeczną złożył podziękę. 

Po załatwieniu wstępnych formalności za· 
brał głr s p. Józef Mycielski z Kobylepola i w 
gruntównej treściwej, pięknie opracowanej 
mowie wykazał potrzebą nauki języka polskie· 
go w g'imnazyacb. 

N a.stępnie na prośbę p. marszałka. odczytał 
p. dr. Łebiń8ki wypracowaną przez osobną ko· 
misyą petycyę, którą przyjęto. 

Zie~ie polskie. 
e ~ P :rn8 Zaeh„'ł ·w armil I lłlazn:r~ 

Złotowo. W pierwsze święto Zielonych 
Swiątek został tu przez gimnazyastów zebra· 
nych z całego obwodu pomnik Jahna (krzewi· 

, ciela ćwiczeń gimnastycznych) odsłonięty. 

I' Główny mówca wydał ja.ko hasło : Los von 
R om l L Js von Eng land ! Los von den J uden ! 

I Wszyscy rozsądni ludzie dziwili się, jak można 
coś podobnego zalecać ns, z ·· braniu gimna-

1 styków, które przecież ani religią ani polityką 

I
. się nie zajmują. 

Chełmno. Proces o fałszowanie wyniku 
! wybn ów. Panom Fentzkemu z Kokotyka i 

Bitzerowi z W atterowa w okolicy Chełmna 
wytoczono proces z · § 108 kodeksu karnego tj. 
są obwinieni, że jako przewodniczący biur wy· 
borczych podczas ostatnich wyborów do par· 
lamentu, sfałszowali W)lnik głosowania na ko· 
rzyść dyrektora sądu ziemiańskiego w Torun: u 
p. Grassmanna. vV sobotę dnia 1 czerwca 
oclbywały się w tej sprawie przesłuchy przed 
sędzią śledczym w Toruniu. 

Biskupiec. Zeszłej środy zniazczył po
żar doszczętnie dom mieszkalny pana Zech na 
Kr6lewiec1 im P rzedrr ieściu. 

• Z Wiei. Ks., Po.w.11aiu~kiet:e.r; 
Leszno. W najnowsz\ m spisie żołnierzy 

niemieckich poległych w Chinach znajdujemy 
też Marcina Szymkowiaka z Wojnowic w po. 
wiecie leszczyńskim. 

Poniec. W poniedziałek zielono·świąte. 
czny po nabożeństwie założono w Oporowie 
pod Poniecem nowe Kółko rolnicze dla parafii 
oporowskiej i okolicy. Na zebranie zjechał Pa. 
tron Kółek, pan Józef Chłapowski z Rzegocina, 
którego też poproszono, by zebraniu przewo. 
dniczył. 

Poznań. Uroczystość położenia i poświę
cenia kamienia węgielnego pod „Dom Przemy
słowy" odbyła się tymi dniami. Przemawiał o 
imieniem Rady Nadzorczej p. dr. Bolesław Ka„ ~ 'etł 
puściński, poś wi" cenia dokonał ks. prałat dr„ll • . 
Lewicki wyrażając po skonczeniu aktu poświę.- 1 

cenia, życzenie, aby cfaieło jak najlepiej siq ·nac 
udało ... I~ieniem dyrekcyi przemawiał p. Ko- oto 
mendz1m1k1. 

Rataje. W szkole na Ratajach zapro wa
dzono teraz niemiecki wykład religii nawet 
" najniższej klasie, zapewne, ażeby polskie dzieci 
gruuntownie poznały, jak to Niemcy szanuj~ 
przykazania boskie a osobliwie przykazania o 
miłości bliźniego. 

Jarocin. Dnia 9 czerwca odbędzie sifl 
w mieście zjazd hakatystów, taki, jaki był w 
roku zeszłym w Jeziorkach pod Bukiem, w 
majątku firmowego w hakatyzmie pana Tiede. 
manna. Celem zjazdu jest ułatwienie kolonistom 
z daleka przybyłym zapoznania się z lands. 
mannami. Naturalnie nieatworzone rzeczy będt\ 
tam wygłaszane przeciwko Pola.kom. Warto 
posłuchać co oni nowego wynajdą, bo to, co 
dotychc~as wykryli, w oczach nieuprzedzonych 
Niemców ut · aciło ju~ na znaczeniu, - j ako 
oklepane, a zmyślone frazesy ! 

Oborniki. "Wielkop." pisze: Hakatyści 
postarali się o postawienje posągu Bismarka na 
targowisku. Bez korzyści ten wstrętny nam po· 
mnik nie będzie, albowiem on każdemu Roda· 
kowi naszemu przypom) nać będzie krzywdy, i~mc 
jakie nam Bismark wyrzł}dził. On to w Niem· ohcz 
czech rozluzował sumienia. i poczucia sprawie· hodz 
dliwoś. ci, a zaostrzył ich apetyt na be.zuatann_ttJ~a~e 
zabo~~zo~ść. Uświęcił kł~mstwo polityczne i kieJ 

'--spot(;gował nienaw1~c~Nienicom ku .ID.am: "" .N11 ł'.ia 
widok tej wstrętnej nam wszystkim postaci, ństw 
każdy Polak, choćby dotąd najobojętniejszy, 'emie 
poczuje w sobie pewne ożywienie patryotyczne god 
i starać tiię będzie o utrwalenie go w rodzinie. aczej 
„Nie ma zatem nic tak złego, żeby na dobre Heh? 
nie wyszło" - głosi przysłowie. wie 

- Byłem pod Malborgiem, a ilu Krzy· - Mości wo~ewodo, toć chyba będę swa· . 
żaków z murów zsadziłem, tom nie liczył - tern, jeno mi brak białej chusty do godności - pie~~ 
od1zekł Krzesz, czerwieniąc ~ię po uszy. dodał, r,poglądając na Jana Bażeńskiego. ł .1 . 

- Czemźeś ich zsadzał? __: spytał król, Wojewoda skłonił się królowi, mówiąc : Y 1 8P~ 
uśmiechając się . - Takiemu swatowi się nie odmawia, afo 0 ~ci 

- Mam taki oto łuk domowej roboty. z młokosem pomówimy. ięgotazk. 
- Masz go ze sobą? c ? 

- o zaś . - spytał monarcha ? mar· obur - Zostawiłem go w przedsieniu, bom nie b d :ł 
śmiał stanąć z nim przed obliczem monarchy - szcząc rwi na tę 0 powiedź, bo nie lub~ Le 
odparł Krzesz, ośmielony łaskawością króla. żeby mu się w czemkolwiek sprzeciwiano. nż się 

- Przynieś go! - rzucił rozweselony - Był ci on czas długi w moim dom•, ykanie 
Kazimierz. a nie wiedziałem, że sobie Qfkę upodobał - iejsce 

Krzesz wybie gł z komnaty i co tchu po- . odrzekł wojewoda, kłaniając się do kolan oszcz 
wrócił, a przyklękając przed królem, podał mu królowi. ię, do 
łuk dziwnie prostego wyrobu. - Ba, toc mieliście co innego do roboty, zenie 

_ Stara broń, ale najpewniejsza! _rzekł, niż patrzeć, co się między młodymi dzieje - śmiesz 
zamyślając się, Kazimierz. rzekł król, udobruchany i rozweselony, jak go 'piewa 

- Miałbyś ochotę zostać na naszym dwo- dawno nie widziano. - O darzymy chłopca_. irje 
rze? - rzucił nagle. · dodał - będzie miał prom(· cyą na moim d«'10' inueg 

Krzesz pobladł i chwilkę nic nie odpo- rze, a otrzyma też jaką ziemię - mówił dalej M 
wiadał, mimo znaków, jakie mu dawał Jerzy król, jakby do siebie, chodząc po komnacie. ię dw 
i wojewoda gdański. - Slub dwóch par odbędzie .się razem„. hętnie 

- Czemużeś zamilkł? - r:apytał król - na JasnPj Górze! bo to tam cudami słynie ~ło, 
boisz się księcia? obraz Najświętszej Panny. Złożymy więc dary J pod 

- Książę pomarł, a Mazowsze, jako na owem miejscu i odprawimy weselisko _. ,Ych i 
i wszystkie ziemie, rade najjaśniejszemu panu. mówił do siebie król Kazimierz. lczec t 

I zamilkł nagle, nie kończąc myśli. . Po chwili zaś rzek~, zwracając s'ę do ota' 0ki~ ŚR 
Król znów bystro spojrzał i rzekł żarto- czaJących: po 

bliwie: - Ale teraz już dosyć o tych sprawach: zdobił 
- Jeno może i ty na ślub podążasz? sprawy kraju trzeba nam załatwiać. MusiillY 0~8~. ~ Krzesz wziął na odwagę i rzekł: więc najpierw .zacząć od Torunia. Wy, woje• . sdk1 1 

Podążyłbym, żeby jeno pan wojewoda wodo, potrzebniście nam w tem wszystkiem ..... ~a 0 

gdański pozwolił„. ba, i syn wasz, bo on mowę i obyczaj z~S ·~i- ta 
Król rozśmiał się na całe gardło, potem krzyżacki, a i przyszły wasz 21i~ć niech Je' .e 1?'. 

rzekł: dzie ! - dodał, spoglądając na pokaźnego po· im 8P1 

- Wojewodo, masz córkę? stawĄ młodzieńca. e~zego 
- Mam, najjaśniejszy panie! - odrzekł Krzesz upadł do kolan królowi, i skoń· u~rzał. 

w zamyśleniu. . czyło się po'słuchanie. ~i~e~ n~) 
- Ha! ha! ha! a to mi się dobrze wie· 'J~ 

dzie 1 - wołał król rozweselony. (Ciu dalsZ'1. nastą,pf). Jed1 



lfiec w Szubinie zakazany! Wiec, 
órY odbyć s: ę miaŁ wczoraj w hotelu Ristaua, 
stał zakazany przez komisarza obwodowego. 
awołano się d? l~~drata, ale. i oo. .zak~z ~0-
lerdził. Na JakieJ podstawie ? Powiedzie· 

~rny juź, że. na . podstawie o~owiąz?jącepo 
awa urzędnicy me mogą rozw1ęzywac wie· 
'w. 'Dobrze więc zrobi komitet, skoro uda. 

.z zażaleniem najpierw do rejencyi i na· 
elnego prezesa, a w danym ra7ie wytoczy 
argę przed sądem administracyjnym. Trzeba 
protestować przeciwko samowoli niższych 
rzędnlków ! 

Gniewkowo. Skutkiem suszy studnie l okolicznych wsiach tak powysychały, że „1 ·e~ikańcy tychże jeżdżą do ·miasta po wodę. 
• ~ • Ze Slązka czyli iijta.rej Pohild. 

1 'Wy1·y. W niedzielę, 26 maja, na Kopa· 
Ił ·ach Wysokich zgorzała chałupa gospodarza 
„ otora. We wtorek, 28 maja, padał tu wielki 

esricz, który wyrządził wiele szkody na polach. 
z Zabrza wyjechało na Zielone Swiątki 

'ku niemieckich panów do War:5zawy, i za· 
rali ze sobą fotograficzny aparat, którym na 
anicy robili zdjęcia fotograficzne. Na dworcu 

'> Warszawie przytrzymano ich jako szpiegów 
odstawiono do wię1.ienia. W drugie święto 

i«2 !anęli (według Volkstimme) przed komendan
w m War-3zawy, który kazał z nimi spisać pro· 
w kół, poczem ich puścił na wolność. Aparat 
6• tograficzny i płyty z djęciami władza rosyj -
m a zatrzymała i zniszczyła. 

Pis 11.01\'ice. W „Katoliku" c.zytamy: Co
z więcej skarg jest z różnych stron Górnego 
lązka, że nasz piękny polski śpiew kościelny 
'knie. Ponieważ i w naszej na wskroś polskiej 
arafd pieśni polskiej grozi zagłada, dla tego 
ważam Jf;a koniecznie potrzebne7 niecoś na 
isać o śpiewie w kościele piskowickim. Jak 
~ło dawniej? A jak jest teraz? Niestety każdy 
rzyznać musi, że teraz je3t źl e, a jeszcze go· 
zej będzie, jeżeli si ę nie zabierzemy do pracy. 
arafia pii:iko wicka je::;t polska, bo prawdziwych 
iemców katolików jest tyle, że ich na palce.eh 

m· oliczyć można, t. j. tych, którzy do kościoła 
ie· hodzą, gdyż ci którzy do kościoła nie chodzą, 
llf\icale w rachubą wejść nie mogą. W tej pol-

1 kiej parafii jest dwa razy na tydzień t. zw. 
- 11 <ia. 8zkóina ~ każdą niedzielę 1' iu1ne nabo· 

eństwo niemieckie. Jeżeli już ranne zawsze 
'emieckie, toć przecie wielkie nabożeństwo 
godz. wpół do 10 ma być polskie, bo gdzież 
.czej byłaby równa miara dla katolików pol-
hch? A tymczasem w każdym nJfosiącu mamy 

wielkiem nabożeństwie przynajmniej jeden 
!emiecki śpieVi . 
. W uroczyste - święta nie ma polskiego . 

_ p1ew~ przy nabożeństwach przedpołudniowych. 
V Zielone Swiątki w pierwsze święto rano 

• ył śpiew niemiecki, na wielkiem nabożeństwie 
·ale o łacinie; w drugie święto rano po niemiecku, 

. godz: w pół 10 po łacinie. Polskim parafianom 
ię taki rozldad nabożeństwa wcale nie podoba 

ar· ob . . b' urzeme 1 anuJe na organh~tów. . 
1~ . ~edwo kaznodzieja sk. ńczy kazanie, to 

uz s1~ zaczyna strojenie skrzypiec, pisk, gwizd, 
mi, Y.k~me, szepty, przechodzenie z miejsca na 
~ - 10Jsce, aż na chórze bocznym nikt ks. pro~ 
lan _oszcza nie rozumie. Potem .znowu nachylanie 

ię, ?opytywanie j~den od drugiego, więc zgor 
oty, ~en.ie pomiędzy patrzącymi na te różne 

- .s~1eszki, jakiemi obdarzają niektóre niemieckie 
go P~e~aczki śpiewaków i nawzajem. To się 
- . 1~Je ,podczag bezknvawej lifiary Baranka nie-

·~o: 1nuego. 
aleJ . Mówi św. Augustyn, że kto śpiewa, modli 
· ~ d~a razy. Setki wiernych polskich parafian 
m„. ętme by według słów św. AuJustyna śpie

ynie ~ło, aqy się d~ a razy modlić, 
0 
pome'-\aż im 

ary J po~wqjnej modlitwy \.V teraźniejszych tru · 

r 
_.. .[eh .1 smu_tnych czasach potrzeba, lecz muszą 

cze?!. Nie zazdrościmy niemieckim parafia„ 
ot&- ~~ sp1ewu i nabożeństwa w kościele, lecz 

d P.orządek n '. e jest słuszny. A czyj to grosz 
rach: 2 obił ten przybytek. Pański'( Za czyj to 
.silllY ~8k. wytitawiliśmy organy? Czy za niennecki? 
~oje• 0.:dk lu~ ~aj.e da~ki. Nasi dziadkowie i pra· 
ni ..... ~ 0 w1e sp1ewah na chwałę Bożą po polsku, 
i a;n&~~Y. tak samo tego żĄdamy, aby nabożeństwa 
1 je· ~ki~,. czy święto Ctzy niedziela były z pol· 
> po· sp1ewem. Przedewszystk.em zaś prosimy 

.e~zego kochanego księdza proboszcza, aby . 
ekoń'I u~rzał. w tę gospodarkę panów organistów 

hta c~J n~ł . .zadość naszym prośbom, co gdy si~ 
lllj Jeszcze żywiej zabiją serca nasze. 

eden z starsz_ych parafian Piskowickich. 

W I A U TJ S :P O L S K 1. 

Władomośeł ze świata. 
Berlin. Sejm pru3ki, -jak potwierdza 

b'iuro Wolffa, nie będzie rozwiązany. 
Berlln. Dziwne sprzeczności, jak stwier

dza "Freisinnige Ztg.',', panują w rządzie 
rzeszy. Kanclerz Bi.How jest za dyetami dla 
posłów parlamentarnych, ale stanowczo sprze
ciwia się im cesarz. - Za to cesarz · koniecznie 
domagał się rozwiązania sejmu pruskiego w 
interesie ustawy kanałowej, a oponuje mu rów
nież stanowczo hr. Biilow, powołując się na 
swoje odpowiedzialne stanowisko. Ciekawość, 
jak się to skończy 1 

Londyn. Lord Roberts, do niedawna 
naczelny wódz w0jsk angielskich, operujących 
przeciwko burom, będzie gościem cesarza Wil
helma podczas manewrów pod Malborkiem i 
Gd, ńskiem. Towarzy3zyć hędzie Robertsowi 
dwóch oficerów angielskich. „Berl. Neueste 
N achr. ", która o tem donosi, nie powiada, czy 
cesarz zaprosił lorda, czy też lord sam zgłosił 
się z wizytą, aby cesarzowi opowiedzieć o mor· 
dawaniu burów. 

Lwów. · Arcybiskupem niewątpliwie bę· 
dz_ie ks. Józef Theodorowicz, liczący lat 36, 
członek lwowskiej Rady miejskiej, do ostatnich 
czasów naczelny redaktor lwowskiego "Przed
świtu". (Pierwszy raz chyba dziennikarz 
polski dosłuż~ł się godności arcybiskupa. 
(Prz)'P· Red.). 

W Bareelonie władze odebrały wiado
mośc z zagranicy o wykryciu amrchistycznego 
spisku przeciw królowi i regentce. Spiskowcy 
chcą -przyjechać do Madrytu przez Barcelonę. 

\łr oj na angielsko-t.rans"łvalska. Do 
Standerton przybyli gen. Tobia3 Smut i Dewet, 
sekretarz L. Bothy. W jakiej misyi nie wia 
domo. W Przylądku holendrzy podpisują pe~ 
tycyą o zmianę całego rządu kolonii. 

Sprawa el1ińslt:a. Sz.ybko zbliżający 
się teraz koniec wyprawy chiń-:;kiej wywołuje 
szczególnie w Anglii tern większe zadowolenie, 
że nie wywoływała ona tam nigdy zapału. Nie 
trudno domacać się przyczyn tego usposobienia 
Anglików. Podczas gdy cały świat cywilizo
wany wstrząsł się ze zgrozy nad podnoszącem 
głowę barbarzyństwem i zamachami dokony
wanymi nad przedstawicielami europejsko
chrześciańakiej cywilizacyi, Anglia nie mogła 
wstrzymać się od udziału w interwencyi, ale 
nie brała się do niej ochotnie. W gruncie 
rzeczy obawiała się więcej europejskich współ· 
zawOLiników, aniżeli chińskich buntowników. 
Przedewszystkiem jej podejrzenia skierowane 
były przeciwko Rosyi. Ażeby nie dopuścić jej 
do odgrywania pierwszorzędnej roli i przeszko· 
dzić jej w pochwyceniu Chin północnych, dy· 
plomacya brytańska uciekała się z kolei do 
różnych prób i środków. Naprzód chciała 
zlecić Japonii interwenCJę wyłączną w imitniu 
mocarstw zachodnich, następnie stara!a się 
działać wspólnie .ze Stanami Zjednoczonymi. 
Gdy oba te plany poszły w niwecz, zawarła 
umowę z Niemcami. Nie ma już dzisiaj naj
mniejszego wątpienia, że nie tylko nlc nie zy. 
skała na tej konwencyi, ale przeciwnie, , ot~o 
rzj ła środkmve Chiny, dotąd wyłącznie dla 
siebie zarezerwo\\ ane, dla najniebezpieczniej· 
szego ze swych rywalów, bo pełnego chci
wości zaborów i niecierpliwego , 

Z różnych stron. 
Kastrop. W akacye Bzkół w obwodzie 

Kaatrop trwać będą od 21 lipca do 10 sier· 
pnia i od 29 września do 12 października. 

Recklinghausen. Dziecko wdowy Stefek 
przejechała kolej elektryczna. Dziecko umarło. 

Essen. W szybie "Gustaw" zerwała 
się lina u kosza podczas wywożenia węgli. Z 
ludzi na szczęście nikt szkody nie poniósł. 
Gdyby się lina była urwała podczas zjazdu od· 
nośnie "\Vyjazdu górników, byłohy się znów 
straszne nieszczęście zdarzyło. Wydano znane 
rozporządzenia językowe, nie pozwa!ające na 
zatrudnianie górników nie władających dostate
cznie po niemiecku. Rozporządzenie miało rze
komo przeszkodzić nieszczęściom w kopalniach. 
Przekonujemy się jednak coraz częściej, ?.e roz· 
porządzenia te były zbyteczne. Mimo ich ist· 
nienia bowiem nieszczęścia si~ wydarzają, lecz 
w P;adnym przypadku nie spowodowali ich Po
lacy. Dowód to najlepszy, co o tych rozpo
rzl\dzeniach myśleć należy. 

_ Buer. Majątek Uhlenbruch należący de 
I hr. Landsberga1 nabyć ma firma Thyssen i sp. 

w celu poczynienia poszukiwań za węglami. 
W Liidinghansen odbyła się tymi 

dniami misya, lecz po drugiem kazaniu policya 
wkroczyła w tak energiczny sposób, i~ księż& 
misyonarze opuścili parafię, nie dokończywszy 
misyi. Nowy to dowód, że "kulturkamf" jeszce 
nie ukończony. 

Diisseldorf. Przyszły międzynarodowy 
kongre~ górników odbjlć się ma w Diisseldorfie. 

Berlin. Policya berlińska wydaliła znów 
siedmiu poddanych au8tryacko-węgierskich z 
terytoryum rzeszy niemieckiej. 

Z Beyrutu donoszą do "Frankfurter Ztg.°' 
że zapadt się tam wielki dom, zamieszkały 
przez 20 rodzin. Około 100 o ~ób zginęło • 

Berlin. Drogerzysta Pohl w Berlinie 
sprzedaje tak zwaną herbatę familijną, jako le· 
karstwo przeciw suchotom, braku tchu, kaszlu 
itp. Policya ostrzega przed zakupywaniem tej 
herbaty, gdyż pa.czka. takiej herbaty kosztuje 
tylko około 12 fenygów, a Pohl każe sobie - l 
markę za nią płac~ć. 

Czteroletni pasaże1• pociągu . kalejo„ 
wego bez towarzystwa osób star&zych odbył 
daleką podróż z Kolonii do Berlina. Nie ma 
on już marki; jego ojciec, robotnik, posłał go 
do Berlina do krewnych; zawiesił mu na 3zyi 
tabliczkę tekturową z odpowiednim napisem, 
kupił mu bilet, wsadził do wagonu w Kolonii 
i po\vicr-zył opiece urzędnika kolejowego. Po 
przybyciu do Berlira urzędnik kolei żelaznej 
oddał go un.~dnikowi kolei konnej, który go 
zawibsł na miejrce prze.zna zenia. 

~ 
Tow. św. Wojcie .·ha w Rohlinghausen 
o <> nosi 1-<Wym człoukorn, i ż Panu Bogu podobaJo 
s ę zabrłi.ć z tego ś ~viat ii naszego wiernego 
człon kil. 

śp. Tomasza Nowickiego, 
który oddał ducha. B ~gu dnia 4 bm. w d>mu 

-~horych w Eicklu. Pogrzeb odbędzie się dnia 
7 bm. w W 1mne o g odz. 9 rano. Odo ;ko~ie 
winni eię stawić jak najliczniej w czapkach i 
oznaka'.}h tow w loka.lu zebrań o godz. 71/2 
Uprr1sza się bardzo członków, ażeby się raczyli 
jak najliczniej sta ~ić i oddać ostatnifł przysługę 
naszemu wiernemu członkowi. Zmarły liczył 52 
la~. N . o. w p. Zarz"d. 

Tow. św. Stanisława w Wanne 
<lon si swym ·czł nkorr, ii Panu B •gu podobał" 
się zabrać z tego świata nastego v.iernego 
czł 1tnka 

śpl Tomasza Nowickiego, 
któr;- oddał ducha B.1gu duia. 4 bm. w domu 
cboryi::h w Eicklu. Pogrzeb odbędzie się dnia 
7 bm. w · Wanne o godz. 9 ra-w. Czfonkowie 
"1ill!li się stawić jak najliezn;ej w czapliach i 
ozonkach t ·Jw . w lokblu zehr11ń .-, godzinie 71/2 
U praPza s • ę bardzo <'złm k ów, ażeby raczyli się 
jak najliczniej staw ć i ojduć usta.tu Ił przysługę 
naszemu wiernemu członkowi Zmnrły liczył 52 
J at. N. o w p. Z a r z tł d. 

Tow. Spiewu ,, Tedność" w Hamborn. 
W niedzit-lę dnia 9 czerwca o<lhęd?.ie si~ miesięczne 

po ~iedzenie, na które wszystkich członków oraz Rodaków 
z H11mborn i okolicy uprze.imie się zapraszs. Od godz. 2 
do 3 jest lekcya Śpiewu, a potem zeb1anie. 

Z ar z" d. 

Koło śpiewu „Gwiazda" w Altenessen 
obchodzi w niedzielę dLia 9 czerJ\'Cll awojfłi rocznic~ o 
godz. 4 po południu. na. en.li p R oper~a, w pobliżu ka
tolickiego kcścioła. Program zabawy zabawy był już swe
go cza3u poda.ny. Jak najuprzejmiej sir.anownych człon
ków i gości zaprasza się na zabawę. Przypomina si~ 
szan członkem, ił w niedzielę o godz. 1 L przed południ-em 
odb~dzie się lt>kcya dpiewu. O liczny udział uprasza si~. 

Cześó pieśni polskiej t Z a. rz ,d. 

Baezaoie! 
KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIEGO•ł 

w Bo~huna 
ma na składzie wielki wybór ksiflżek do nab-OieAstwa, 
ksU.żek powieściowyi!h, spiewników, ksi'łtiek treści religij
nej i historycznej, papier listowy z pi~knymi naplsamł
polakimi itd. Dalej: wielki wybór figur Świ~tych, kr~y
flksów, różailcy i innych de-wocyonalij. 



Towarzystwo sw. Barbary w Herten 
edbodzie w dziei.t. Bożego Ciała 6 bm. po południu o go
dzinie 4 zebranie. A jeżeliby w ten s&.m dzień miało się 
odbyć polskie nabożeństwo, to zebranie się nie od~dzie o 
goda. 4 po poł., tylko 21ar11z po polakiem naboteństwie, na 
1!1ali p . .Aga.eiaka. - W niedzielę 9 czerwca bierze nasze 
tow. udział w uroczystości poświęcen;a chorągwi r1,ow. św. 
Wojciecha w Baukau. Wymarsz od p. Agaciaka o godz. 
1 po poł. O jak 11ajliczniejszy udział tak w zebraniu jak 
i w pochodzie do Baukau U1'rasza Z ar z Ił d. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
obchodzi w czerwcu swtt 16 letniq rocznicę w nast~pujfl• 
cym porztłidku: od 1/23 do 1/J.t przyjmowanie obcych to
warzystw. O 3Jti-i wynarsz do kośdoła na pcl~kle nabo
żeństwo w Rohliaghausen, z kościoła. pochód przez gmin~ 
RIJhllnghause:i. Towarzystwa, które racz~ nas zas2czyc!ć 
SWlł obecnością, prosimy, ir,by przybyły bez pałaszy. Po
tem odbędzie się dalsza zabawa. w sali p. Petersa; bę
dzie koncert. śpiew i. t. p. W kcńcu teatr. Obce to
warzystwa mają, wstęp wolny. O liczny udział w naszej 
Eabawie najserdeczniej uprasza. Z 1i.rz I\ d. 

Tow. gimnastyczne ,)Sokół" w Oberhausen 
donosi SWJm druhom i Rodakom w Oberhausen i ok:olicy, 
oraz To~ auystwom, które piśmienne odebra.ły z-aproazenia 
także i tym, które zaproszeń nie ode':miły, iż dnia 9-ao 
eEerwca obchodzi t >W. nasze 2 rocznic\) swego 
istnienia, na. kt6rl\ wszystkich nam ż~czliwych Roda
ków i T >W. uprz:ejmie zaprMzamy. Pro ~ram zabawy: 
O godz. 5 konc; rt, Śpiewy i deklamscye. O god~. 7 ł ę
dfł ćwiczenia gimnastyczne, poczem dalsza zabt.J,wa. Wstę
pne dJa C? ło1ków 50 fen., dla nieJzłonkÓW 1 mr. Q~łon
kowie wszystkkh Tow. winni się okazać ksit\Zkl\ kwito
Wlł, w innym razie płaci\ vrntępne jo.k nicoczłonkowie . Za
bawa odbędzie si~ na sali p. Wilemsa przy nowym r_vnku. 
O llczny ud:r.iał w te.i zab!l.wie uprasza Wy dział. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Diissel 
don si swym członkom i wszystkim Rodakom, iż w nie
dzielę 9 czerwca r dbędzie się zebra.nie o godBinie 4 po 
południu w lokalu J~. Schmit:za.. O liczne zebunie e.fę 
członh ów i g(· Ś ~i prosi Z ar z I\ d 

Przed pcłudniem o godr. 10 odb~dzie się procesya 
Bożego (;iała, na któr'ł jest zspr )Szony kapłan poldki 
_i Tow. ,,Zgoda'' z Elberfeldu, w·ęc o li :zne wzięc!e 
iufaiału tak w procesyi jak i w zebraniu bardzo się upra
sza. Pokażmy koel. ani Rodacy, że jeszcze żyjemy i wiara 
w nas nie ,..,„yga ała B. Bł a a z a k. 

Tow. św. Stanisława K. w Katernbergu 
donosi swym członkom, oraz wszystkim Rodakom zamie· 
szkałym w Katernberg i okolicy, ii w czwartek dnia 6 b. 
m. przypada uroczystość Bożego Cia'a, dla tego bierie 
nasze tow. w procesyi udział Członkowie winni sio sta• 
wie 'J god.,., 8 rano na. sali p. Linnhofera. Ze eali wy
marsz do kościoła. U puaza się, ażeby członkowie po
siadali czapki i oznaki tow. Wszyttkich Rodaków prosi
my, ażeby w procesyl wzięli jak najliczniejazy udział, 
tylko z swymi Rodakami. Nowa chorf\giew będzie po
stępować w gronie niewiast, a pierwsza chorfłgiew w gro-
nie mę~czyzn. O liczny udział prosi Z a. r l'5 ~ d. 

Uwag a: Posiedzenia tow. odbędzie się w niedzielę 
dnia 9 czerwca o godz. 4 po południu. O liczny udział 
w zebraniu prosi Z ar z lłi d. 

'Towarzystwo św. Rocha w Dyseldorfie · 
obchodzi dnia 9 czerwca na sali „Paulu~baus", przy ul. 
Louieenstr. nr. 36, 12 ·roczni<'\' swego istnienia, na 
której będzie śpiew, deklamacye, muzyka i teatr amator
ski pt.: „Bursztyny Kasi", na którl\ Rodaków uprzejmie 
zapra.!:'!za - Z a r z Ił d, 

Lekeya śpiewu 
odbędzie się w czwartek w BC'<że Ciało onfa 6 czerw~ po 
południu o godz 1. Wszyscy członkowie na lekcytl sta
wić się powinni. Cześć pieśni polskiej I 

Koło śpiewu „Harmonia." w Wattenscheid. 

Towarzystwo polsko-katol. św. Wojciecha 
w Solingen 

donosi wszystkim Rodakom w Solingen i okolicy, ił w 
niedzidę 6 fzerwca na aa.li p. O. Hartkop'a (Katholisches 
Gesellenhaus) irzy ul. KaisErstr. 262, obchodzić będziemy 
naszq, dru;ą. rocznicę płlŚwi~cenia chorągwi. 
Odbędzie się pcchód do kościoła na polskie nabożeństwo 
i na powrót przez główne ulice naszego miasta, 1 chortłi
gwiami i mutykj\. Wymarsz punktaalnie o god,inie 3 po 
południu. Towarzystwa B!.\Siednie zostan~ na dworcu przy
jęte. Zapraszamy serdecznie kochanych Rodaków i Ro
daczki, spodziewajqc się 1 że licznem przybycia n usiłowa-
nia nasze poprH ć raczycie. Z a rz ą. d. 

Baczność parafianie lutogniewscy ! 
Prosimy wss, abyście się zgromadzić 2ecłicieli dnia 

9 czerwca o godzinie 3 po południu w Oberhausen na 
dworcu, aby się naradzić, co na pamij\tkę do kościoła w 
Lutogniewie sprawió mamy. 

J 6 z e f K o w a 1 cz y k z Marxloh 

·By osięgnąć obrót wielki Paczkę 10 funtowfl masła, za 
5 40 mr. rozsyła za za·iczkl\ Marta 
Maczey, O.>terode, O/Pr. 

sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 
'1Vt1zyst~ie moje zegarki SI\ starannie obcif\gnięte 1 na minutę DzieW"ezę 

Wiec polski w Liine1 
odbodzie się w nifdzielę dnia 9 czerwca o go 
i/24 po poi. na sali p. Meermanna w LUnen-Sttd. 

Na wiecu omawiane bfJdą, różne sprawy dotyc, 
Polak9w na obcz:yźoie, przet) Rodaków l!l Lilnfn i'oko 
uprasza się o najliczniejszy udział. 

3 

lhdą.zek PolakólV, 

Szanowni Rodacy z parafii Mokron 
pod Koźminem! 

Pa porozumieniu się z tutej:1zymi współpara.fiąna 
zamieszkałymi w Marx.lob, Bruckhausen, Hamborn i Ki 
donoszę wam kochani bracia i współpara*i.anie w inn 
miejocowościach, iż postanowiliśmy urzą.dzić zebranie 
celu jak już wam wiadomo srrawienia pami1ttki do 
szego kościoła w Mokronosie. Z bólem serca wy 
muszę, ił doty~hcza3 b!lrdzo mało się was zgłosiło. 

Bracia kochani! Nie wyatawiajmy aię na pośmie"1' 
w obec innych rarafij, lecz ofiarujmy ten grosz wdei" 
dar dla koś~ioła, ol ok którego spoczywaj!l kości 1( · 
Ojców i praojców, a Pan Bóg dopomołe w pracał..) 
szych. Dla braku adresów do was wszystkich •~Wa 
parafian, rozproszonych po Westfalii i Nadrenii, zas~ 
wam .serdeczne pozdrowienie przez „ Wlaruaa. Polskie 
i donosi;ę, ił urzfłdzamy zebranie w Krayn w ni€di' 
dnia 9 czerwca, w oberzy pana W. Schroera, Głó 
ulica przy kościele (Hauptatr.), i to o godt. 4 po połu 
O liczne przybycie prosimy, abyśmy się wszyscy pos 
porozumieli. Z uszanowaniem 
A. Sobierajc •yk. M. Kowalski ,J. Konarczalr. F. Wanior 

Szanownemu członkowi 

panu Szymonowi Ratajczakowi 
i jego narzeczonej, 

pannie· Barbarze Siwek 
tasyłamy w dzień ślubu (30 maja) jak najaer
dec21niejsze życzenia zdrowia, szczęici& i błogo
sławieństwa świętego, a po śmierci Królestwa 
Niebieskiego. Młoda para niech żyje! 

Tow. Serca Jezus:nvego w Hamme. 

F V ' 

u. ~ uregulowane. Za ktlżdy Zt>garek daję 6 lat piśmienn!l gwa1·ancyę. Oba
wy niema bdnej. bo to eoby się poda.bać nie miało przyjmuję z po
wrotem i zwracam pienifłdze. Trzeba się koniecznie przekonać, a ktc 
nie kupi, toć trudno, ten sam sobie azk(ldzi. Z&mówienia i podzięko· 
wania eodzienn~e nadchodzfł. 

córka uczciwych katolickich rodzi
ców, mówi~ca polskim i niemie
ckim językiem, znajdzie w skła
dzie towarów krótkich, wełaianyoh 
i białych, miejace jako 

Waine dla sprzedających ! 
/''. uczennica, 

pod korz~s~nemi warunkami. 

H. Briiser, Wanne, 
ul. Bahntofstr. 80. 

Służąca Polka 
znajdzie za.raz miejsce. 

.Dnhr.7J'l} l·.;„-:-;;j'.5'-t.r·}c 1wp'l'.J~ ::;}~" ro!J.· , i~oriU1' ·swe 
składowi i zyskuje dużo odbiorców) kt.o ż~da i sprzedaj L 

f: papierosy ~ 
z fabryki 

„Nanadi" w Dortmund, Lułg~nbrucksłr. j Józef Danielak, 
Wannell, Bahnhofstr. 84. Są one robione 

najnowszego zbioru. 
ręcznie z tytuni rn sld eh i tureckie 

Ceysto złote 

ko.lezy1d 8 'ka

ret (333) stę

pl6w, tylko 9 
„ marek 

Nr. 900. 131; 
karat. złota, 1 
. złoc. spodem 
ba1·dzo trwałii 

1,25 mr. 

Be;arek niklowy) klticzykowy cyl. n!ł. 6 kamleńi ó,óO mr 
Ze;at"ek posrebrzany cyl. na 6 kal:O. z 2 ztocnoe brzeg. 8,10 mr. 
Ze;arek ten sam z najlepszym werkiem '1 r.> mr 
(Jzysto srebrny ze;a1·ek cyl. kluczykowy na . 6 kam. ' 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9 OO mi 
Ten s·ain zegarek z prima werkiem 1.0' OO mi 
Czysto srebrny zegarek cylyndrowy remont. na 6 ' 

kamieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem I.O 25 m:r 
Ten sam z najlepszym prima werkiem ·12'00 mr 
Z Matkę Bo§.ką nsjpif;kniejsze, czysto s rebrne segarki z '2 złoco
nymi brzegami i z najlepszymi Ia prima werkami na 10 ka.mieni po lC 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 25 ~arek. N a,j wspanialszy z Matką 
Bosli':} .ze3arek złocone ~1tery. i najozdobniejszymi złosonymi brze· 
gami, c1ęzki w srebrze i z na3lepszym na 10 kamieni prima prima wer
kiem tylko 28 m. Zegarka teę.o z pewnościfł nikt ieazcze nie widział 
Bogate cenniki blisko 500 ilustracyj na zegarki~ łańcustiki biżuterye, 
także skrzypce, flety, klarn.ety j harmiki wysyłam darmo i ' franko. 

He . Danecki, Miejska Górka, 
(GUnłaen Bez. Posen.) 

Baczność! 
RodAkom na obczyźnie oznaj

miam, it przyjmuję za.mówienia na 
oryginalne prawdziwe Singer a 

maszyny do szycia, 
damskie i rzemieślnicze wszelkiego 
rodzaju. Stare przyjmuję w za
mianę. 

Bezpłatna nauka szycia. 
Dogodne warunki spłaty. 
o Za gotówkę rabat. o 
Wacław Funtowicz, 

Essen, Engelbertstr. 14. 
Ba.czność! Kto potrzebuje 

maszynę do szycia, niech ml do
niesie na. karcie pecztowej, a przy
będę do niego. 

Dostarczam takte st\'płe rę
czne, kieszonkowe i do za.wieszania 
w łańcuszki do zegarka, oraz me• 
ble wszelkiego rodzaju. 

Maszyny do szycia 
po cenach 58 i 65 mr., z czcłen
kfom oim\głem, a wewntttrz grube 
okrągłe wa.lee po 95 mr. Ost«itnie 

. Lekarze 1· przyrodni' cy' . sz-sjl\ w prawo i w lewo. Gwa-
rancya ó lat, lub pieni&dze zwra-

116 wysta,vie pny;-odniczo· łekarskie,i 'llT k • oam. Nauki po polsku śam udzie-
ku J.900 u znali, że " w .u.ra owie ro~ lam. Ksil\ikę do nauki także pol-

~ ~ ' ~ t skfł, czesk~ albo morawskfl dajf. 
~~ ~\~ ~ .&ił A . a~ ~ '1- ..#.~ ~& ~~~ Jestto jedyny we Westfalii polaki· 

1 ' I " 'I .... d;ii!I di: i&'fb ~ł\'' ''fl~ ~.'ł' kł 
est faktycznie najldpszym zdrowotnym na pojem O dzmiczyli go też naj· 8 ad maszyn. Maszyny sam bez 
"WyŻSZ4' nagrodą_ "Wielkim 1dotym medalem". agentów sprzedaję . Wysyłam ma.

Zf\dajc!e zawsze więc „B)tanika''· 
szyny i w obce strony bezpłatnie 
i s~m priy~adę uczyć. Na zapy
tame ch~tme odpowiem. A.dres do 
mnie: Jiarezyńskł & Klóskowskł 

jedyna większa polska des ty Iarnia '-.n toni Smyczek, 
W Poznaniu. Kantor ul Berlińska nr. 14 i 15. Niibmaschiaenhandlung, 
----:;;:--;:::-:-;:-:--:-;-'.;-:--;~-;-:~--;---:-:-:--:--------_:_W.::..:a::n:.:n::e:...:J .·zy· ul. Bachstr. 16 ' 

7'..a dtuk, uld"d t red11.k~yę lldpowfoiizlalny: Antoni Bujaki w Booh~t;_ .._ . Na.kładem! oz~ 

Władysław Szala, 
krawiec męzki 

w Wattenscheid, Vodestr. 19 i rynek Kaiserplatz, 
poleca się do wykonywania 

eleganckich ubrań dla męczyzn i chłopc~ 
~pod.ług :n:iary, 

pod gwarancyą dobrego leżenia i najtańszych cenacn 
Ttl1~terye no ubrania 

we wielkim wyborze ~ ~ >.,~ zawsze na s kładzie. 

•--•n-------~ ra. 
I Wychodźcom polSkim, 
"' nie .wład.ający~ językiem niemieckim, polecam po naj· ! tri tanszeJ cenie wszelkie ~ 

ft.i artykuły apteczne i drogeryjne, 
"6 jak rozmaite krople, aacier11 uia, expeller. cukierki do 
- słodzenia itd. z opisem dokładnym polskim 
ftR' n tywania i to odwrotr,l.l pocztf\ franko. P.roszę tylko 
,._ o dokładny adres nazwiska, miej ecowości i poczty i chle· 

.~-~• boda.wcy swego. 

I . . A~'l'EEA • -I 
, t i Hieromma Smyczyńskiego 

I
~~ Września (Wreschen r .:ov. Posen). I _„___ - ----------
Za inseraty i reklamy redakcya 1bec 

o <l pm.via u~. 
~mt Wydawnictwa „ Wiaiusa Polskiego" w Bochum. 

. Dodatek „Nauka KatJlicł!a"· 
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-'---- Zobacz. od kogo . i przeczytaj 
rzekła prababka., wyciągając rękę , z listem 
ku Elźbi~cie. · 

twarzy szlachetnym ; publiczność zebrana 
powitała go z zapałem, a on skinieniem 
głowy odpowiadał na radosne okrzyki. 

Niech żyje Madinier ! (C. d. n) . J?ziewczynka rozerwała kopertę, spoj
tzała · na · podpis i rumieńce wybiegły na 
j.ej twarzyczkę. . · 

- Od. Gustawa - · rzekła g·łosem wzrn
$zonym i pochyliwszy s~ę nad papierem, 
czytać ·:poczęła gł.ośno: 

„~11 t~.l!:łatil!:& rui. u.bogich •$tUfk~utl>W. kiuol!'.:!~ r- ~r'O~!itU; I.}. , 

. W kasie (zob nr 22) 6,87 m. 
Na weselu u Franciszka Kowalewskiego w 

Oberhausen: młoda pata 2.20 mJ~, W .Stró-
ż,;k z żo• ~ 1 rur., K · Nowacki z ino~ 1 mr., 
M. Mikołtijczak . ~żon~ 1 mr., J Goźdż z żo-
ną, 1 mr. , M. Molczyli: z żonlł 1 mr, M. Se-
kuła .z Żllllł\ 1 nr., Fr. Nowacki z narzeczonfł 
2 mr., M. Olejniczak z narzeczon~ 2 mr., F. 
Kukla 2 mr., St. Nowacki 2 mr., Jan li.owa -

- leVI ski 1. 60 mr, A. Durczewski 1,50 mr., 
(nadesłał . Karo! Nowacki z Alstaden - por-

·: „Drogie siostry, · proszę was, bądźcie 
juti·o·-. obie :z : Bal:>etą o ósmej rano na po
dw~rżu · ratusza _ w . strojach świątecznych. 
M~dini~r górą, ·· uczcić g~o n~leży~ Może się 
spotkamy" · tamże;·- zapewnijcie babkę, iz 
najniniejsze - niebezpieczeństwo grozić wam to 25 fen.) • . . . . . . • • . • • 19,05 „ 

Na weselu u p. Lampki w Wetter: młoda ?ara 
nie będzie.~! ·Wasz Gustaw". 

Treściwy to był list; jednakże ucieszył ł . ·. ~ 
wszystkich. · . -

--::-- A więc Gustaw już wrócił - ode
zwała się pani· Noiret; -· dzięki Bogu! 
nie dz~ś to -. jutro uscisnę go. 

2 mr., P. Makowiecki 50 fen. W. Matuszczak 
86 f, I. Wojtczak 1 mr, K. Lipińska 1 mr., 
J. Andrzejewski 1 mr I. Pranckowiak l mr, 
A ZjPżdżałka 1 mr, B. Stawska z c6rk11, 45 
f1 n., Kat. 1o. rdk 1 mr., Piotr Skudlarsld z 
z narzeczom~ 1 l!lr,, P. Skudlarsk1 · 20 fen., 
M Skudlaraki 50 fen., Jan Janicki z żon~ 
1 mr , A. Janicki z ŻODfł 40 fen., W. Szcze· 
pa ia'k z żon~ 50 fen., Józd Maciejewski z 
żon~ 1 ror„ (nadeełał p. Tomasz Mako I j.akby ten wyraz wywołał w JeJ ser

cu potrzebę pieszczoty, pochyliła się do sie
dzących u jej nóg z pocałunkiem. 

wie„1ki - porto 3l fen) . . . • . • . 20.61 „ 
Na chrzcinach u Idziego Karioniczaka w Bau-

kau I Kan( niczak z żoną. 1 m:r • W S t>O
laukiewiMJ z ŻOU fł 1 mr. 1 L. Ste.ier z I.on~ 

- Czy pozwolisz nam iść? - spytała 50 fen., p Klak 1 mr., K. Spolankiewicz 
Elźbieta, patrz. ąc na prababkę · błagalnie. 1 mr' w. Karpiński 1 mr' L Karpińska 

50 fen., F. Ksnoniczak l mr., ,J. Sp Ian-
-:-- Gdy Gustaw zapewnia, iż nie gro- kiewicz 50 fen., J Dybizbailski z ŻODf\ l mr., 

zi .niebezpieczeństwo, nie mam powodu bro- Fr. Andrzejfjwsk:i I m' . (nadesła..ł i poi to 
zapł . Jan Dybizb„faki) . . . • • . . • . 8 50 „ 

nić - odparła pani N oiret. J k • · Ign. an. ov su . . . • . . . . . • . 5;00 „ 
·. Dziewczynki . ranka doczekać nie mo- Ze skarbonki Tow. ew. Barbary w Bochum 

( wręc~ył K. Kolłowski) . . . • . • . · 2,45 „ 
gły; cały wieczór O nim mówiły, całą noc Franciszek D. z Langendreer • • • . , , 1,00 „ 
nie mogły oka zmrużyć, marząc o wy- Przy ępnsobności polskiego vabożeństwa w 

· · .B.ocbum w dniu 2 bm., (wręczJ>ł St. Swier-
cieczee:. Nareszcie dzień zaświtał: przybra- czyk) . . . . • . . . . . . • . . 2)50 „ 
wsży się W białe suknie, pospieszyły na Na chrzcinach u Macieja Pietrowii.ka w Di-
mieJS_~ę, Tłoczno było J'uż tutai J'ak zwy- steln: M. P _ietrowiak 1 mr„ A. Pi trowiak 

J 1 mr., Ant. Kapała 50 fen, Stan. Gęstwa 
kle teraz, lecz inaczej njż zwykle. Tłum, . 1,60 _mr., w. Leśniak 1 mr.; (wręczył 
który miejsce źalegał, nie pospólstwo skła- I Wojciech Leśniak) . • . . 

dało, . lecz przeważńie mieszkańcy bogatej I R 
0 

z 0 h ó a : 
dzielnicy Lyonu; Elźbieta i .A.neta przy- .

1 

J. s. w w, szkólne na I-szy 
patrywały. się cieka wie wszystkim i niespo- kwartał 25 mr., stypendyum 

k · · k' ł G t 1 · · 13,10 mr . • . . . . . , 38,10 m. 
OJ_me wycze iwa y us awa, ecz się me I M. w. v. E., stypendyum . • . s 50 -„ 

zjawiał. Tymczasem stary zegar ratuszowy Razem 46,60 m. 46 60 „ 
1smą wydzwonił; z uderzeniem ostatniej i Pozostaje w kasie : 24,38 m. 

g·odziny; · .. u~azały się na miejscu zbrojne I Bóg zapłać! Św. Józafacie; módl się za. nami t 

szeregi -ludzi. Przo"dował - im na piękny1u 5 6. 1901. pro: Ks. L 1 s s. 

ko:t;i.iU, inężczy~na~ )at Średnich, O Wyraz~e ' J .an Bieliński, B(\".hum Mattheseratr. 17a. 

Razem 
5 oo" 

70,lł8 m. 

Red~kt"~- pdpo~e4~islnv ~ ~ą • .Fra.nebłt e.k Lfoa w Burntame. +· Nakładem i eicionktl.mi Wydawnictwa „ Wiarusa Polskiego" 
• . • . ~ • I • '· ·::-_ - • ~ . - „ 

,-. 

~- ,~ 

..... ~- --

(P.o· S ŁA. N I EC.) 

~auka Katolicka'". wyohodzt '10 czwaJ"n- 9 
tek w Bochum w Westfalii jako bezpła- / 
tny dodatek do „ Wiarusa. Polskiego" 
Osobno „Nauki Katolickiej'' prenumero
wać nie motna. Kto wl~o chce ją. otrzy~ 
mywać, nieeh sobie zapisze na pooilcie 
„ Wiarusa Polskiego". 

...... o 

o o 
1 „ Wiaru1' Polski'\ p:smo polityczne I 

wychodzi trzy razy tygodniowo z „Nauq l 
Katolicklł", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumtłrata na poozcie wynosi 1 markę 
60 fenyg6w kwartalnie, a I odnoszeniem 

I 
do domu przez Uatowego 1 markt 7 6 

0 
fenyg6w. 

Módl sit i pracuj I 

Bezpłatny doda tek tygodniowy do u Wiarusa Polskiego". 

l\Tr... 23 Bochum., dnia 6 cze1.•wea HłOI„ Rok 10„ 

Na Uroczystość Bożego Ciała. r 

Lekcya. 1 Kor. XI. 23-29. . I 
i on żyć będzie dla mnie. Ten jest chleb, 
który " nieba zstąpił. Nie jako ojcowie wasi 
jedli mannę i pomarli. Kto pożywa tego 
chleba, żyć będzie na wieki. 

' 
Swięto Bożego Ciała. 

Bracia! Albowiem ja wziąłem od Pana, l 
com ttż wam podał: iż Pan Jezus nocy, której I 
był wydan, wziął chleb, a dzięki· uczyniwszy I 
łamał i rzekł : Bierzcie, a jedzcie, to jest ciało I 
moje, które za was będzie wydane; to czyń· '1 Pamiątkę ustanowienia N. Sakramentu 
cie na moją pamiątkę. Także i kielirh po Eucharystyi obchodził Kościół zawsze, ró
wiecz~rzy, mówią~: !~n kielich .n?wY. testa: I wnie jak i dotąd obchodzi w czwartek 
~~nt JeB~ ';e krwi moJ:-J ; to c~yncie, ile~roc 'i· wielkiego tygodnia· nadto odnawia się ona 
pic będziecie, na pamiątkę moJę. Albowiem . . ' , . . . 
ilekroć będziecie ten chleb jedli, i kielich pili, I codz!~nm~ o ofierze ~szy. sw1ęt~J 1 ko
śmierć Pańską będziecie opow iadać, aż przyj- I munu, wiernym następme mgdy me zbywa 
dzie. A tak ktobykolwiek jadł ten chleb, albo I na sposobności, i oddawania czci Zbawicie
p~ł ki~lich ~ańs~i .n~egod~ie, . ?ędzie. :vinien ! Iowi utajonemu w tym sakramencie, i za-
ciała i krwi PanskieJ. NiechaJze doswiadczy ·1 · · t · b' k' k 
samego siebie człowiek; a tak niech je 1

1 
si .ama się . ym me ies im ~o .armem, ~o-

z chleba tego, i z kielicha pije. Albowiem mimo tego Jednak, ustanowieme szcz.egol
który je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, I nego w roku święta na uroczysty i szcze-
nierozsądzając ciała Pańskiego. I gólniejszy obchód tej pamiątki, czyli odno-

Ewangielia. Jaa XI. 56-59. j wienie jej uroczyste, publiczne, okazałe, 
_. ~ ?n cza~. mówił Je~u~ r~eszom Zydow- j n~e było rzeczą zbyteczną. Z dr~g~ej s~r~ny, 

sk1m . C1~ło mvJe P.ra~az:wie Je:3t. pokarm, . a 1 me bez ważnych powodów Kosciół swięto 
krew moJa prawdziwie Jest napÓJ. Kto po- I t kt, • · · . · · 
żywa m' go ciała a ifre moję krew we mnie ' o, a ore sw1ęterµ Bozego Ciała zowiemy, 
m~e~zka,. ~ j~ "'! ~im. ~Jako mię po~łał .ż!jący I wprowadził. i ustanowił. Chciał .przez to · 
OJciec, i Ja zyJę dla OJca; a kto· mme pozywa, 1 umocnić wiernych przeciw błędom rozsie-
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wanym od kacerzy względem tej tajemnicy; 
chciał ich zagrzać do gorliwszej czci i go
rętszego nabożeństwa do utajonego w tym 
sakramencie Zbawiciela; chciał ich zachęcić 
clo częstszego zasilania się w tym aniel
skim życia i mocy pokarmem; chciał jesz
cz€, aby cześć tego sakramentu pomnożona 
i ożywiona z strony wiernych, nagrodą 
stawała się obrazy i zniewag, które od 
niewiernych, kacerzy i świętokradzców od
biera. Te i tym podobne po budki opiewa 
Bulla Urbana IV. Papieża, (zaczynająca 
się od tych słów: Transiturus de hoc mun
clo,) przez którą święto Bożego Ciała, 
dotąd w niektórych tylko kościołach (pierw
szy zaprowadził to święto w swojej dye
cezyi Robert Torot Biskup Leodyjski 
roku 1226. Hugo Kardynał, poseł stolicy 
Apostolskiej w Belgium, do całej je pro
wincyi Belgijskiej roku 12 5 2 rozciągnął) 
obchodzone, do całego kościoła w r. 1263 
rozciągnął. (Bulla ta, z powodu, iż Urban 
przed jej ogłoszeniem umarł, skutku nie 
wzięła, aż po potwierdzeniu onej na Kon
cylium Wieneńskim i ogłoszeniu przez 
Klemensa V. w. r. 1311.) Swięto to na
leży do najuroczystszych; ma także przy
łączoną oktawę uroczystą co do obrzędów, 
jakiej inne nie mają. Of:ficyum kościelne, 
na ten obchód złożone jest z wybornych 
hymnów opiewających naukę wiary o tej 
tajemnicy i zawarte w niej niesłychane 
cuda miłości Zbawieiela (hymny te są 
układu S. Tomasza z A.kwinu;) z Psal
mów, w których Psalmista szczególniej 
uwielbia dobroć i hojność Bog·a w z_aopa
trzeniu ludu swego pokarmami i napojem, 
nie tylko do potrzeby, lecz i do uweselenia, 
z Psalmów mówię, które z tego względu 
mają· przystósowanie do najświętszego po
karmu i napoju Ciała i Krwi Jezusa Chry
stusa, i do tern większej wdzięczn0ści 
chrześcian zachęcają, o ile ten pokarm· 
i napój owe starozakone przewyższa; z słów 
św. Pawła wyjętych z listu jego pierw
szego do Koryntczyków, (r. 11), gdzie 
opisując N. sakramentu eucharystyi na 
ostatniej wieczerzy ustanowienie, razem 

wiernych przestrzega o potrzebie należy
tego usposobienia się do jej godnego po
żywania, i zapowiada, iż kto pożywa i pije 
niegodnie, sąd sobie pożywa i pije, nieroz
sądzając Ciała Pańskiego: z słów samego 
Zbawiciela, które wyrzekł o tym najdroż
szym Ciała i Krwi swojej pokarmie, gdy 
go dać obiecywał (Joan. 6). i gdy go 
rzeczywiście na ostatniej wj eczerzy usta
nowił; z pism Ojców kościoła, wykładają
cych naukę wiary o tym sakramencie. Ce
lem całeg·o tego układu jest zajęcie w tym 
obchodzie umysłu i serca wierzących naj
świętszym i czci najgodniejszym przed
miotem. 

Msza ·uroczysta i nieszpory, nie tylko 
w same święto, lecz i przez wszystkie dni 
oktawy, odprawują się z wystawięniem 
najświętszego Sakramentu i procesyami. 
Jedna z tych procesyj, w same święto lub 
w inny dzień odbywa się z największą, 
ile być może, okazałością. Zwykle odbywa 
się pod golem niebem, po ulicach, rynkach, 
lub placach, gdzie u wystawionych ołtarzy 
śpiewane · są początki czterech ewangelii. 
Jest to jawne wyznanie wiary w najświętszą 
Tajemnicę, jest to oddanie gorliwe i po
korne Chrystusowi w najśw. Sakramencie 
utajonemu, jako Stworcy, Zbawicielowi, 
Panu, Królowi nad Królami nieśmiertel
nemu publicznego i najgłębszego hołdu, 
i tryumf prawej wiary nad niewiernością ... 
(Ewangelii śpiewanie przypomina opowia
danie jej przez Chrystusa, jak procesya 
wsi I miast obchodzenie). Procesya ta. 
zwykle najliczniejsze miewa wiernych ze
branie. 

Rozrzewniający nie mniej obrządek 
przydany jest na ten obchód we Mszy 
uroczystej. Przed ewangelią, w której 
ogłoszone być mają słowa prawdy nieo
mylnej, to jest samego Jezusa Chrystusa, 
o Sakramencie Jego Ciała i Krwi wyrze
czone, spiewa się ów wyborny hymn 
Lauda Sion, w którym nauka wiary o tym 
Sakramencie dobitnie jest wyłuszczona, 
a w końcu onego kapłan bierze monstrancyą 
z najśw. Sakramentem, i obrócony do ludu 
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cham grozi niebezpieczeństwo , radź, jak 
ich ustrzedz od niego. 

Wyraz twarzy robotnika stal się bar
dziej jeszcze posępny. Chwilę milczał, pocl~ 
niósł jednakże w końcu g·łowę i patrząc 
w oczy Elźbiety, począł mówić wolno lecz 
dobitnie. 

- Gdyby mnie moi stronnicy tutaj 
zobac~yli, nazwaliby mnie zdrajcą i na 
śmierć skazali, lecz przyjść powinienem 
był, boś dobrą była dla nas panno Dela
roche; jednakże wiedz o tern, że pierw.szy 
i ostatni raz przestąpiłem lHÓg' teg·o pała
cu. Rady chcesz odemnie, mam ci powie
dzieć, jak możesz brata i siostrę ocalić? 
Niechaj uciekną jak najprędzej z Lyonu; 

· oto moja rada, innej dać nie potrafię. Da
jąc tę radę na śmierć zasług·uję od swoich, 
lecz nie mogłem jej nie dać; Elźbieta De
laroche prosiła o nią, a któż nas z nędzy 
ratował, jak nie ona! 
--.::_ A. gdybym innych prosiła, nie wy
modliłabym czegoś więcej ? - spytała dzie
wczynka - wszakże dla wielu innych by
łam dobrą! 

- To też tobie nie g-rozi żadne nie
bezpieczeństwo; dla nich inni i tego nie 
uczynią, co ja chcę uczynić. Radzę ci raz 
jeszcze: niechaj brat twój i siostra opu
szczą Lyon chociażby dziś zaraz, bo jutro 
już może być za późno. 

'ro powiedziawszy zwrócił się ku drzwiom 
lecz ona zastąpiła mu drogę. 

- Zkąd wiesz, że grozi im niebezpie
cŻeństwo ? - spytała. 

- Imiona ich stoją na liście oskarżo
nych - odparł Vigne - o więcej nie py
taj, bo nic więcej nie powiem. 

I skinąwszy jej głową ominął ją i wy
szedł z pokoju. 

Nie namyślając się ani chwili, Elźbieta 
pośpieszyła natychmiast do brata. Spał już 
oddawna ; stukanie do drzwi zbudziło go 
jednakże. Wpuścił ją do siebie, a gdy bla
da i drżąca powtórzyła mu wszystko, co 
jej Vigne powiedział, zamyślił się ponuro. 

- Nie ucieknę jednakże, jak tchórz 

- odezwał się nareszcie tonem stanowczym 
- przeciw sile siła; znajdę ją ... . 

l nie kładli się więcej spać tej nocy, 
lecz radzili razem po cichu co czynić. N a
zajutrz przy śniadaniu Elźbieta powiedziała 
babce i siostrze, iż Gustaw wyszedł już z 
domu, że wróci może dopiero wieczorem. 
Gdy ją zapytały gdzie 1>0szedł, powiedzłała 
iż nie wie. 

Gustaw wieczorem nie wrócił i przez 
kilka dni nie było go w domu. Mieszkanki 
pałacu Delaroche pędziły teraz dnie smutne 
i pełne niepokoju, nie wiele też wiedziały 

co się w mieście dzieje, gdyż wcale na 
ulicę nie wychodziły i nikt ich nie odwie
dzał - a tymczasem w mieście wypadki 
szybko postępowały: miasto dzieliło się na 
dwie partye, jednę czerwoną, okrutną, któ
rą rada byla wytępić niemal wszystkich, 
co białe mieli ręce - drugą spokojniejszą 
o wiele. Na czele tej ostatniej stał fabry
kant sukna, Madinier, o którym mówiono, 
że ma serce gorące, lecz żelazną rękę. Pe
wnego ranka Babeta przyniosła wieść, że 
czerwoni zdobyli arsenał i ratusz, że uzbroi
wszy się, ufortyfikowali w ratuszu i wojnę 
umiarkowanym wypowiedzieli, i że dopu
szczają się strasznych mordów. Tymczasem 
i pani N oiret się zatrwożyła. 

- Gdyby choć nie męczyli, gdy każą 
umierać - szepnęła - o Panie, czemu 
z Twej woli tych czasów dożyłam ! 

Lecz w parę dni potem pomyślniejsza 
nowina dobiegła do pałacu Delaroche. Ma
dinier wziął przewagę nad nieprzyjacielein, 
czerwoni się uspokoili. Minęło znowu kilka 
tygodni w zupełnej ciszy. Pewnego poobie
dzia Elźbieta i Antonina siedziały u nóg 
prababki i rozmawiały o Gustawie, który 
jeszcze nie wrócił do domu. Wiedziały, że 
jest w Paryżu, gdyż doniósł im o tern, 
lecz nie były pewne kiedy go zobaczą -
więc siedząc razem czyniły różne przypu
szczenia. Rozmowę ich przerwało wejście 
Babety, która podała pani Noiret list z 
czarną pieczęcią. 

- Obcy człowiek oddał mi go na dzie
dzińcu - rzekła. 



mnial, żeś była naszym aniołem zbawczym, 
naszą orędowniczką - odezwała się po
ważnie matka Vigne . -~ możesz być pe
wną," że bez proszenia, zrobi wszystko, co 
będzie w jego mocy, dla ciebie p. Dela
roche. Lecz czy ja wiem, kiedy g·o zobaczę? 
czasami po kilka dni nie bywa teraz w 
domu. 
~ To ja go znajdę i poślę do panny 

Delaroche - odezwał się głos dziecinny. 
Z temi słowami wysunął się z za drzwi 
chłopiec o bladej twarzyczce, czarnych 
wielkich oczach i pełnej złotych kędziorów 
główce. - Gdy miałem tyfus, odwiedzałaś 
mnie po kilka razy na tydzień, pamiętam 
to dobrze - dodał, patrząc z uśmiechem 
radosnym na Elżbietę - polecę zaraz na 
ulicę i dotąd szukać będę ojca, dopóki go 
nie znajdę. 

Elżbieta pochyliła się do dziecka z pie
szczotą. 

- Umiesz, jak widzę, dobrem za do
bre płacić - rzekła - . to pięknie; jesteś · 
szlachetnym Ludwiku, kocham cię za to. 

- I ja cię kocham, panno Delaroche 
- odparł chłopak z oczyma płonącymi ---
tyś pewno anioł z nieba zesłany na pocie
chę biednych. 

Spokojniejszą wracała Elźbieta do domu. 
- Kiedy ci ludzie mają tak szlachet

ne serca, toć będzie można odwrócić od 
Lyonu g-rożące mu nieszczęście, myślała 
sobie - pomówię z Vignem; uradzimy spo
sób zmiękczenia serc zemstą dyszących, 

doprowadzimy do zgody biednych i boga
tych. 

By uniknąć przykrego wrażenia, omi
nęły teraz plac Belcourt i straszną aleję 
z nim się łączącą, obrały dłuższą o wiele 
llrog·ę; czuły się nieszczęśliwe, gdy do 
drzwi domu dotarły, Antonina na progu 
je wyczekiwała. 

- Cóżeś zrobiła? - zapytała siostrę. 
- Nie zastałam Vignego w domll, 

lecz mały jego synek obiecał, iż pójdzie 
po niego i przyśle go do mnie - odparła 
Elźbieta. - Uspokój się siostrzyczko: pro
ści ci ludzie zacne mają serca. Na po-
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twierdzenie swych słów odpowiedziała jej, 
jak pięknie postąpił Lud wile 

Antonina, płacząc objęła ją za szyję. 
- Ratuj! ratuj na~ Elizo - powtórzyła 
wśród łkaii. 

- Ufam, że Bóg mi dopomoże - od
parła Elźbieta, całując ją tkliwie i obie u
dały się do pokoju prababki, gdzie brata 
zastały. Elźbieta powtórzyła mu wszystko, 
co ją spotkało w dzielnicy ubogich; o pla
cu Belle-Court i alei śmierci nie wspomniała. 
Gustaw rozjaśnił czoło i ucałował ją czule. 

- Może staniesz się naszym zbawczym 
aniołem - rzekł głosem wzruszonym. 

- Mówiłam wam zawsze, iż każdy 
nasz czyn takie rodzi owoce, jaki sam jest 
- odezwała się surowo pani N oirot - czyż 
Elżbiety dobroć nie jest już nagTodzoną, a 
wy czyż nie poku.tujecie już za swą obo
jętność dla niedoli? 

- Nie przypominaj im tego babciu -
tonem prośby serdecznej odezwała się 
Elź·bieta. 

Pani N oirot westchnęła ciężko. 

- Boże daj, by ciężej jeszcze win 
swych nie odpokutowali! - szepnęła. 

\V cześniej niż zwykle udali . się teg·o 
wieczora mieszkańcy pałacu Delaroche na 
spoczynek. Po przebytych rano wrażeniach, 
Elźbieta długo usnąć nie mogła - leżała 
jednak cicho by innych nie budzić, i wsłu
chiwała się uważnie w najlżejszy hałas 
dochodzący z ulicy. Naraz usłyszała swe 
imię szeptem wyrnówjone tuż nad sobą; 
przerażona zerwała się z pościeli i ujrzała 
stojącą kofo łóżka Babetę. 

- Vigne chce z tobą mówić - rze
kła zniżonym tonem piastunka - chodź 
prędzej, jest on u mnie. 

Elźbieta w niespełna minutę była u
braną; gdy weszła do pokoju Babety, Vi
gue przystąpił do niej posępny i zapytał, 
nie patrząc jej w oczy. 

- Czeg·o żądasz odemnie, panno De
laroche? 

- Potrzebuję twej rady - odparła 
mu drżącym głosem; _:_ tym, których ko-
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intonuje słowa następującej strofy, mówiąc: 
Ecce Panis angelorum, oto jest ·chleb, (po
karm) a;nielski, którą strofę duchowiei1stwo 
upadłszy na kolana i ze świecami goreją
cemi w ręku, lub też chór, kontynuje. 
W tymże sposobie śpiewa się druga i trze
cia strofa, a w końcu czyni kapłan hostyą 
przeżegnanie, i wstawia ją na ołtarz. Spiew 
ten i obrządek przygotowaniem jest i obu
dzeniem uwagi wiernych na przyjęcie 
z najgłębszą pokorą, uszanowaniem i wdzię
cznością słów Zbawiciela, które w nastę
pującej ewangielii, o rzeczywistej jegó pod 
zasłoną chleba obecności, usłys~ą. 

Do obchodu tej uroczystości i całej 
oktawy jej przyłączył Urban IV cząstkowe 
odpusty, a Marcin V w Bulli Ineffabile, 
i Eugeniusz IV w Bulli Excellentissimo 
one pomnożył. Warunki do ich osiągnienia, 
w Bullach wymienione: prawdziwa pokuta, 
spowiedź, obecność na nabożeństwie lub na 
jakiej jego części połączone z serdeczną 
modlitwą, jałmużny i inne pobożne uczynki. 
(Wyspowiadany, i z należytem nabożeń
stwem obecny mszy św. dostępuje odpustu 
dni 400, obecny jutrzni dni 400. Nieszpo
rom 400, godzinom mniejszym po 160, 
względem każdej. Przez oktawę zaś po . 
połowie liczby dopiero wyrażonej, gdy się 
znajduje na tychże ·nabożeństwach. Liczba 
dni, część pokuty kanonami przepisanej 
i na zad o syć uczynienie· naznaczonej ozna
cza). Przyzwoite tu bardzo przypomnienie 
pokuty, jako jedynego środka do odzy
skania łaski nieuchronnie potrzebnej do 
godneg·o przyjęcia najśw. komunii, a godne 
owoce pokuty, przez nowy zapał miłości 
Chrystusa podwyższone, na czyniącJch je 
słusznie zwracają uwagę Kościoła, i do 
udzielenia im odpustu, od kary doczesnej, 
która po odpuszczeniu winy przez spowiedź 
zostaje, skłaniają. Tym sposobem, przez 
przyłączone odpusty, pragnie Kościół za
chęcić wiernych do tem korzystniejszego 
obchodzenia uroczystości, o której mówimy, 
i obchód jej, z całą oktawą, dla tych któ
rzy warunków wspomnianych dopełniają, 
czyni korzystniejszym. Ten sam jest duch 

i zamiar :kośdoia w przywięzywaniu od"' 
pustów i do innych uroczystości. 

Na Niedzielę II. po Swiątkach. 

Lekcya. 1 Jan III. 13-18. 
- Najmilsi! Nie dziwujcie się, jeźli was 

świat nienawidzi. My wiemy, iześmy przenie
sieni z śmierci do żywota; iż miłujemy bracią. 
Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, co 
nienawidzi brata swego, mężobójca jest. 
A wiecie, że wszelki mężobójca nie ma żywota 
wiecznego, w samym sobie trwającego. VV te
meśmy poznali miłość Bożą, iż on duszę swą 
za nas położył; i myśmy powinni kłaść duszę 
za bracią. Ktoby miał majętność tego świat&, 
a widziałby że brat jego ma potrzebę, a za· 
warłby wnętrzności swe przed nim jakoż w 
nim przebywa miłość Boża? SynaczkowJ e moi, 
nie miłujmy słowem, ani językiem ; ale uczyn
kiem i prawdą. 

Ewangfelia. Łuk. XIV. 16-24. 
Onego czasu powiedział Jezus Faryzeu. 

szom tę przypowieść: Człowiek niektóry spra
wił "iec.:M rzę wielką, i wezwał wielu. I po· 
słał sługę swego w godzinę wieczerzy, aby po
wiedział zaproszonym, i eby przyszli, boć już 
wszystko gotowe. I poczęli się w5zyscy soo
łecznie wymawiać. Pierwszy .mu rzekł: Ku· 
piłem wieś i mam potrzebę wynijść, a oglądać 
ją; proszę cię, miej mię za wymówionego. 
A dmgi rzekł : Kupiłem pięć jarzm wołów i 
idę ich doświadczać ; proszę cię, mniej mię za 
wymówionego. A trzeci rzekł: Zonęin poj~ł, 
a przeto nie mogę przyjść. A wróciwszy 
się sługa oznajmił to Panu swemu. Tedy się 
gospodarz rozgniewawszy, rzekł słudze swemu: 
Wynidz rychło na ulice i uliczki miasta; a u
bogie i ułomne, i ślepe i chrome wprowadź tu. 
I rzekł sługa : Panie, stało się, jakoś rozkazał ~ 
a jeszcze jest miejsce. I rzekł Pan słudze : 
vVynidź na drogi i opłotki, a przymuś wnijść, 
aby był dom mój napełnion. A powiadam 
wam, żeć żaden z onych mężów, którzy są za. 
pre szeni, nie ukusi wieczerzy mojej. 

Z życia św. Franciszka . Salezego. 
Proszono raz św. Franciszka Salezego, 

aby zbrodniarza na śmierć skazanego od
wiedził w więzieniu, gdyż nie można go 
było namówić do spowiedzi, myślał bowiem, 
że za swe okropne zbrodnie niczego, jak 
tylko piekła nie może się spodziewać. 
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Sw:ięty Franciszek poszedł i przekonał się 
rzeczywiście, że zbrodniarz się uparł, iż 
chce karę śmierci ponieść i pójść do piekła. 
Sam się nazywał zdobyczą szatana i ofiarą 
piekła. 

- Ależ mój bracie - rzekł święty 
Salezy - nie wolałbyś stać się zdobyczą 
Boga i ofiarą krzyża Jezusa Chrystusa? 

- Jak ksiądz o tern może wątpić? -
odrzekł zbrodniarz; - ale jakżeby Bóg 
wyrzutka takiego i tak obrzydliwą mógł 
przyjąć ofiarę? 

- O Boże - rzekł święty mąż w sercu 
swoim, pamiętaj o twych dawnych zmiło
waniach i obietnicach, że nadłamanej trzciny 
nie dołamiesz, ale chcesz, aby się grzesznik 
do Ciebie nawrócił i żył; spojrzyj na 
ostatnie chwile teJ biednej duszy i użyj 
ich na jej zbawienie. 

- Powiedz mi - rzekł potem do 
grzesznika - czy nie wolałbyś w każdym 
razie Bogu raczej jak złemu duchowi się 
oddać? 

- Któż może o tern wątpić? - od
rzekł stary grzesznik; - ale co Bog·u po 
takim grzeszniku? 

- Właśnie · dla takich, jak ty hi_dzi, 
Bóg Syna swego na świat posłał; i owszem 
dla jeszcze gorszych np. dla Judasza i dla 
tych co Go ukrzyżowali; bo Chrystus przy
szedł szukać nie sprawiedliwych lecz grze
szników. 

- Proszę mię zapewnić, że to nie 
będzie zuchwalstwem z mej strony - od
rzekł zbrodniarz - jeźli się ucieknę do 
miłosierdzia Bożego? 

- Wielkim zuchwalstwem byłoby do
prawdy - odrzekł święty - . gdyby ktoś 
wątpił, że miłosierdzie Boże jest nieskoń
czone; że ono nietylko wszystkie choćby 
największe grzechy przewyższa, lecz że 
odkupienie Jego tak jest obfite, że gdzie 
obfitowała zbrodnia i największe spusto
szenia spra1viła, tam łaska nadobfitować 
będzie. Wierz mi, synu mój, właśnie tern 
wyżej podnosi się miłosierdzie J eg·o, · które 
przewyższa wszystkie Jego · dzieła, im 
większa jest miara grzechów naszych. Na-

sza nędza jest podnóżkiem, na którym się 
wznosi tron Boskiego miłosierdzia. 

Temi i tym podobnemi na wierze opar
temi dowodami, która w sercu zbrodniarza 
jeszcze nie wygasła, udało się świętemu, 
zamarłą już nadzieję w sercu ożywić; po
woli doprowadził go do zupełnego poddania 
się woli Bożej, tak, że z ufnością rzucił 
się w objęcia tego nieskończenie· miłosier
nego Ojca, aby w życiu i w wieczności 
czynił z nim, co się mu podoba. 

- Ale Bóg mnie potępi - rzekł nie
szczęśliwy - bo On jest sprawiedliwy! 

- Bóg ci przebaczy - odrzekł święty, 

jeźli Go o łaskę błagać będziesz; bo On 
jest miłosierny i wszystkim obiecał prze
baczenie, którzy sercem skruszonem i upo
korzonem o nie prosić będą! 

- J eźli mnie Bóg chce potępić -
odparł zbrodniarz, niech się dzieje Jego 
wola, bo ja do Niego należę. Czyż On nie 
może ze mną czynić tego, co garncarz 
czyni z gliną? 

- Powiedz raczej - odpowie święty -
z Dawidem: Twoim jestem o Panie, ratuj 
mnie! 

Wreszcie do tego doprowadził grze
sznika, że się z wielką skruchą i żalem 
wyspowiadał i umarł w g·łębokiem zasmu
ceniu za swe postępki i w zupełnem pod
daniu się woli Bożej. Ostatnie słowa które 
za św. Franciszkiem powtórzył, były: 
„O Jezu, Tobie oddaję i poruczam się 
całkowicie"! 

Wlóeznia. 
Włócznia, Jdórą rzymski żołnierz przebił 

bok Jezusowi, była według zapewnienia 
Andrzeja z Krety, zakopaną do ziemi ra
zem , z krzyżem i razem z nim znalezioną. 

Swięty Grzegorz z Tours (t 595) 
i wielebny Beda (t 735) twierdzą, że 
święta włócznia była za ich czasów w Je
ro z o limie. Z obawy przed Saracenami, 
przenieśli ją chrześcianie do Antyochii 
i zakopali potajemnie w kościele. W roku 
1098 wydobyli ją znów ztam.tąd i przy 

tej sposobności działy się różne cuda, jak 
o tern wspomina .pewien mnich, imieniem 
Robert, oraz kilku innych świadków na
ocznych. Gdy bowiem krzyżo1vcy euro
pejscy zdobyli Antyochię 3 czerwca 1098 r., 
ale niespodzianie zamknięci dookoła licznemi 
zastępami niewiernych i dręczeni straszną 
klęską głodową, o wszelkim ratunku zwąt
pili - opowiedział Piotr Barthelemi, ka
płan z Prowancyi we Francyi, że apostoł 
Andrzej ukazał mu się trzy razy, noc po 
nocy - i objawił mu, że w kościele świę
teg·o Piotra w Antyochii, jest zakopaną 
przed wielkim ołtarzem włócznia, · którą 
rzymski żołuierz przebił był niegdyś bok 
Chrystusa; że należy ją wy kopa .'.' I ze 
z włócznią tą odniosą chrześciam.e zwy
cięstwo. 

Zaczęto więc kopać i dnia 14 czerwca, 
po długich trudach, znaleziono w ziemi 
św. włócznię. Cudowny ten nabytek na
pełnił krzyżowców niewymowną radością 
i uniesieniem; pewni zwycięstwa, natarli 
jak lwy na nieprzyjaciela - Korboga 
został pobity z niezmiernem swem woj
skiem saraceńskiem, a cały bogaty jego 
obóz stał się łupem zwycięzców chrześciań
skich (28 czerwca 1098 roku). 

Swiętą włócznię przeniesiono znów do 
Jerozolimy, a ztąd wkrótce do Konstanty
nopola. Cesarz Balduin II posłał ostrze 
świętej włóczni rzeczypospolitej -weneckiej 
(około roku 1238) jako zastaw za pewną 
kwotę pieniężną, którą mu pożyczyli We
necyanie. Swięty Ludwik, król francuzki 
wykupił tę relikwię, zapłaciwszy ·w ene
cyanom dług, który był na nią zaciągnięty, 
i kazał ją przenieść do Paryża. Cenny ten 
skarb przechowują tam dotąd w tak zwa
nej „ świętej kaplicy". 

Pozostała część świętej włóczni znaj
dowała się w Konstantynopolu, gdy Turcy 
miasto to pod Mahometem II 1453 r. zdo
byli. Lecz sułtan Bajazet 1492 roku posłał 
tę świętą relikwię papieżowi Innocentemu 
VIII w bardzo pięknym i kosztownym fu
terale. Zawiadomił nad to sułtan . papieża, 

że ostrze włóczni znajduje się w posia
daniu króla francuzkiego. 

Papież w towarzystwie całeg·o · ducho-. 
wieństwa, przyjął tę relikwię z największą 
uroczystością i wystawnością - i kazał 
ją umieścić w kościele W atyh.t.." skim, g·fł "'ie 
też dotąd największej czci doznaje. \ \. .h..:t~ 
plicy „Sancta Sanctorum" u św. J ana 
Lateranei1skiego znajduje się również cząstka 
tej świętej włóczni. · · 

O.CALI LA. .. 
· Z dltiejów Fra.noyi. 

(Ci"g da.lszy). 

Duszka, aniołek, posieszycielka na:--
sza 1 - szeptali patrza~ na Elźbietę-. ~ 
Czego ona taka blad.1 jej p -~..;ież nicze- , 
go się nie stanie ! 

One słyszały te słowa i nabrały ff<>~l-· 
chy. Wdzięczna była ·sobie Elżbieta, iż za
panowało nad obawą i nie wróciła· do do
mu ; ·nie wątpiła, iż wybłaga, co tylko bę

dzie chciała u tych ·ludzi. 
Skromny domek robotnika Vigne uka

zał im się nareszcie, na progu jego dtz·1v ~ 
stała siwa staruszka. -

Elźbieta powitała ją z uśmiechem. 
- Czy syn pani w domu? - ~.a pytała. · · 
Stara westchnęła i wstrząsnęła g·łQWil· 
- Gdzie tam w domu - odparła -

całemi dniami nie widuję go teraz. Str.a-· · 
szne rzeczy się dzieją, oby nas Bóg nię 
ukarał za nie z czasem! 

- Mam do pani wielką prnśbę - ·: 
przerwała jej proszącym tonem Elżbieta. · 

Staruszka spojr~a~a n~ nią ze w_sp~f-
1 

::. 

czuciem. . .. 
- Mów g·ołąbeczko - rzekła łagodnie . . 
- Gdy syna zo haczysz, powiedz.· ihu ·: ·:· 

że potrzebuję widzieć · się ·z nirn::koniec~nie·, . 
że · proszę bardr;o by przyszedi do nas ; 
czekać będę go codziennie od szóstej wie
czorem - rzekła Elibieta - wszakże ży- . 
cz li wą · byłam wam za wsze.; w dniach nię„ '. 
doli niejednokro tnie d·ł~ń-, pomocy wam po7 :. 
dałam. · · -. , . : ~:: _i, ·;: ::· . · 

-:-- Pamiętam ? tern i on ufo' ~,~PO.; . 

... " 



W~{i!Wili?i 1:'~ w•>·M<,:~1 oelf.'W~i:~t,ek 1 MbOt§ i dodatkiem 
rfflllgijnym p. t. : ~Na.nka .H:at.olfob u 1 g; dwutygctti.a.!
kiem 8półee11my-... -:i i1. t. : ~ Ołoe górnikhw i butnik6w11·, 
~re ptse-mkićm l!t.~·:"f.c!<l0m p. t.: ."Zwierofatlło~'. Przed
~t.31. lr:wmt\J.n~, n~, !JO~r:le i a. H<ltowych wynosi 1 mr. 
W t~.t a z odtl.~~1c!:.it).:n -.::~ domu 1 !ill". 7 4 fen. „ Wia
:f'M Poleklu ~~pii'!.Z-JlY je~t. ·w {~t/unfirn ponztowym pod 

in·. 138., l\~ ~t.ttwifo 408. 

u o"'· n ~ ·~ . c i n n • c· u· J· f m ut ~~i~ 1 r .„„11 · ~~ 

Za inseraty płaei ~ię za. miej-ice rząidke. drobnego druh-u 
15 fen., a. za ogłoszeuia zamieszcM.:ue przed iusel'atami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpawiedni opust 
ezyli rabat. Za tłómaczenfa z obcyoh jezyków ns. pol
iki n.ie ai~ nie płaci. Listy do Reda.ke.yi, Drukarni 
i li.sięgam! należy opłacić i pod!'I" w nich dokładny 
l'..drea piSZfłCego. Rękopisów się nie zwraca. Na~wisk 
k'lrespondent6w bez ich upc:waznienia nie WJ>kaznje si~. 

Rok 11. 
:= :f~.e.2:J:(.y.1\ I''ru.hrn:.a : Księg~ -~majduje ~iq przy MrJtheserl5trasse 17a na dole. Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

9~~- ~18G!51a~-~~---!!!!'~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!'.!!!!!!!!'!!!!!!!~!!'!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~!!!!"!!!!'!!~~~!!'!!!!~~!!!!~!!!!!~!!"'!!~~~~~~~~~!!!'!'!~~~!!!!!!!!!!!!!!J 

Rodzice polscy t Uczcie dzieci swe ł modłów za dostojnego więźnia. Zarząd obu l W sprawie śpiewu kościelnego 
· I k t N. I archidyecezyi przeazedł z .rozkazu Arcybiskupa l 

$~;me, t.zytać i pisae po po s U. Ie w ręce obu oficytJłów. Załoby kościelnej na mamy teraz - jak pisze "Pielgrzym" -wy· 
~~~i Pofakiem1, kto potomstwtt swemu wyraźny jego rozkaz nie urządrnno. Ten smutny I raźne orzeczenie Ojca św. Leona XIII, w u„ 

~, „ • li' I wypadek spowodował bbkup6 ,-;-~ pruśkich do I ście pisanym 17 ·g~) maj!l 1901 do opata Be„ 
-~~~mezy~ S.lę po:zwo ! I nedyktynów w Sole"mer w F ancy· p · · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- · wyzyshnia wolności, którą im jeszcze p.1zosta- ., ::; r 

1
• apiez 

wiono. \Vyd11.li obszerny list pasterski, w któ- I pochwala teraz wszystkie dążności, zmierzające Na czervviec 1 rym uroc~yście zaprotestowali, jakoby byli ! do roz3zerzen~a ~,melod yi gregorya,ńskich", 
r;apieać można już teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumeratl1 '''yno:::i 

tylko 50 fenygów 
a z odnoszeniem do domu 8. fen. więcej. 

R.odakó-w prosimy, aby swych znajomych 
machę.cali do zapi3ania rnbie na czerwiec „ \ViaR 
rusa Pofakiego" z trzema bezpłatnymi doda
tkami. 

\vspomnienic z przed 27 lał. 
Biskup moguncki ks. dr. Briick w swym 

h~e~e . _Vie Culturkampf bewegang in Drntsch· 
:~~::-J-~:.:. -..::. ~ sc:o • pi~z-e \) u: n :ęzieh~u k5. ~h
cybisk1p!l. Lcdóchow~kiego oraz innych zwierzch„ 
ników duchownych co następuje : 

Rząd kroczył dalej po nieszczęsnej drodze. 
Pa pozbawieniu wielHej liczby parafii ich pa· 
sterzy, targnął się także na biskupów. 

Pierwszą ofiarą był arcybiskup gnieźnień· 
ski i poznański Ledóch0wski. Dnia 24 listopa· 
da 1873 r. wystósował do niego naczelny pre· 
zes Giinther „ze względu na jego systematy· 
c.zny opór" przeciwko ustawom kościelnym 
. bardzo uniżone" za wezwanie, ie by złożył urząd 
arcybiskupi i dołączył de niego oświadczenie, 
że „jeżeli mu Arcybiskup w przeciągu tygodnia 
żadnej nie nadeśle deklaracyi albo przyśle mu 
nieodpo~iednit. ", że w takim razie "zmnszony 
będzie wnieść" o jego "złożenie z urzędu" u 
trybunału dy3cyplinarnego dla spraw kościel· 
nych. 

Na to odpowiedział Arcyb~skup Ledóchow· 
ski zaraz następnego dnia, że żaden „trybunał 
:pa11stwowy" nie może zadekretować „złożenia 
go z urzędu~, ponieważ swój urząd biskupi 
wraz z jego prawami i obowiązkami otrzymał 
od Boga z pośrednictwem jego widomego za· 
stępcy." „Dobrowolne złożenie z urzędu uwa· 
żałby zaś za ,,hańbę w obecnych stosunkach", 
mia.n.owicie "'w chwili, w której jego wiernym 
grozi niebezpieczei1atwo, że staną się łupem 
niewiary, herezyi i schizmy". 

I „rnwolucyonistami i przeciwn~knmi świeckiego 1 i wzywa do „umiejętm~go udoskonalenia i pie· 
I rządu" i jakoby oni to „pogrążyli kościół ka- !l lęgnowania muzyki kościelnej, ktokolkwiek, 

i~ to ;icki w Niemczech, duchowieńatwo i lud szczególnie z szeregu duhowieństwa świeckiego 
w obecne ciężkie nałożenie". Zarazem dali I i zakonnego się czJJje powołanym do tego". 

r ·w nim odpowiednie_ ... wskazówki wiernym, jak I A więc monopol tak zwanych Cecylianistów i winni się zacbow-uwać w ty, m czasie ucisku I noie ma żadnego uprawnienia. 'Vypowiada to 
I · J ! jciec aw. w _wspaniałomyślnym liśc.ie jeszcze 
1 kościoła. Krótko po ogłoszeniu tego listu, dnia I wyraźniej tak: „I zaprawd~, J. eżeli wzaJ· emna 
, 7 marca 1874 o godzinie 6 wiecz ·rem nastą· I 
piło aresztowanie biskupa. Eberharda trewir- miło.ść i winna. Kościołowi uległość i szan?· 
skiego przez landrr.t::t Spangenberga. Biskup wame pozostaje zachowaną, mogą dążema 
nie chciał jechać do więzienia ofiarowanym l ~i:l~ w tej samej sprawie mieć wielki po· 
mu przez landrata. powozem, tylko pieszo odbył I Z) eKj 1 d 

l drogę do kaźni. Kapituła tumska z ~yjątkiem 1 aK wia omo, są mel( dye polskich 
proboszcza tumskiego Holzera i kanonika Wił· pieśnł kościelnych po najwiękazej części gre· 

k d goryańskie, a co w nich zakradło się w biegu 
mows iego (!) towarzyszyła mu na tej dro ze. lat niekościelnego, to naprzykład ś. p. ksiądz 
Niezliczone tłumy zgromadziły się na ulicach, Józef :Ma~urowski z Pelplina. usunął, tak iż 
aby okazać biskupc wi swemu miłość i ws pół- d M d 
udział. W zruszaJ· ące sceny rozgrywały się przed wy ane przez niego " elo ye"' uchodzić mogą 

za gregoryańskie. P1 zed wydaniem tychże 
r więzieniem. Biskup za.mies?i1'iwi:tl dwi~ marne informował się X. Józef Mazurowski osobiście 

celki. Wolno mu było w kaplicy więziennej nie tylko u założyciela Towarzystwa św. Ce· 
odprawiać mszą i trzy razy w tygodniu przyj· cylii X. Witta, który melodye polskich pieśni 
rnować edwiedziny. Wolno mu także było ży· uznał za gregoryańskie, lecz teł; u Ojców Be· 
wić się własnym kosztem. Siedział w więzieniu nedyktynó 1-v w Beuron (Hohemollern-Sigm~· 
do ostatniego dnia r. 187 4. ringen), którzy tradycs ą stylu gregoryańskiego 

Dnia 31 marca uwięziono także arcybi- najlepiej zachowali. 
skupa kolońskiego Melchersa. I on uległ tylko ~~~~~~~~~~~~~~~~!'!'!'!!!!!!~!!!! 
gwałtowi. Do więzienia odstawm go o go· 
dzinie 8 rano prezydent policyi Devens i ko· 
misarB Klose. Aresztowania dokonano z takim 
pośpiechem, że Arcybiskup nie zdążył zrobić 
najpotrzebniejszych przygotowań. Tymczasem 
zgromadzili się w pałacu arcybiskupim człon· 
kowie kapituły i niektórzy duchowni, na ulicy 
zebrały się tłumy ludu, aby odebrać od swego 
najwy~szego duszpasterza pr.zedwięzienne bło
gosławieństwo. 

Arcybiskupa zawieziono powozem do wię· 
zienia nad "K1ingelpiitz" w Kolonii, aby tam 
od 31 marca do 9 października „odsiedział 
karę za wykroczenie przeciw ustawom walki 
kulturnej'~. Chciał drogę do więzienia odbyć 
pieszo, lecz mu nie pozwolono. Jego dwie 
celki nie były lepsze od cel innych więźniów. 
Pozwolono żywić się mu na własny koszt 
i odprawiać mszą. Do pracy więziennej nie 
przymuszano go, ale w listach więziennych 
figurował jako - „Strohflechter" i "Sacknaher". 

Od.ez,;va. 
W niedzielę dnia 16 czerwca r. b. o go„ 

dzinie 12 i pół w południe odbędzie. się w Po„ 
znaniu na wielkiej sali Bazarowej 

W1ec 
1v sp1•awie pijaństwa i karciarstwa. 

Porządek dzienny: 
1. Zagajenie i wybór biura. 2. Historyczno„ 

społeczne omówienie pijaństwa w Polsce. 3. Al„ 
kohol ze stanowiska lekarskiego. 4. Srodki za„ 
radcze przeciwko pijaństwu. 5. Sprawa kar„ 
ciarstwa hazardowego. 6. Wolne głosy. 

Niżej podpisany Komitet zaprasza Ro· 
daków i Rodaczki, tak z Poznania jak i z in· 
nych stron do jak najliczniejszego udziału 
w zapowiedżianym wiecu. 

Naczelny prezes spełnił swoj~ groźbę i, 
trybunał dyscyplinarny dla spraw· kościelnych I 
wytoczył proces celem .złożenia Arcybiskupa 
~ urzędu. 

Oczywiście przesłali oficyałowie obu archi
dyecezyi gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz jene
ralni wikaryusze koloń ;ki i trewirski Stolicy 
Apostolskif'j sprawozdan~e o tych zajściach. 
Papież Pius IX wyraził swoią ~,gorzką boleść" 
z powodu "bezprawia, wyrządzonego kościo· 
łow~" i chwalił „ wierność i nieuległe męstwo 
wysokich więźniów", "które nigdy może nie 
jaśniało bardziej, jak gdy za obronę prawdy 
z mieszkania wzięto icb do więzienia". 

W licznym szeregu naszych zebrań i wie· 
ców, jest to pierwszy i jedyny wiec, który ma 
wystąpić przeciwko pijaństwu · kar~iarstwu, 
od dawna i po diiś dzień tak wielce rozsze„ 
rzonym dwom zgubnym nałogom. Gdy we 
wszyatkich kr,)jach kulturnych podnoszą się 
poważne głosy, gdy urządzone bywają kon· 
gresy i zjazdy oraz liczne zebrania przeciwko 
alkobolizmo·wi, jako wrogowi ludzkości, to 
naród nnsz polski, dotknięty również srodze 
klęską pijai1stwa a zarazem i karciarstwa, po
winien także zabrać głos na publicznym wiecu 
i tam wyka~-.ać dobitnie złe skutki pijaństwa 
i karciarstwa oraz podać środki zaradcze, mo„ 
gące ogranicViyć w społeczeńswie naszem dwie 
te plagi. 

Nim jednak wyrok mógł zapaść, wyrwano 
~szlachetnego bojownika w sprawie Bożej" 
gwałtem jego wiernym. Dnja 3 lute,o 1874 
~OJ~iędzy 3 a 4 rano aresztował go p;ezes po
hcy1 Staudy i zawiózł do więzienia powiato· 
\\:eg? w Ostrowie, aby tam odsiedział kary 
P~emężne, na które został skazu ny, a których 
~ie chciał zapłacić. Oprócz niego znajdowało 
s1ę. tam kilku więźniów, ska.za.nych za - kra· 
dzież dr~e.~a. Arcybiskupowi dano tylko jedne 
celę. W c,ą:;ilł,ó1jąc<:'j z n ą celi urządzono ołtarz 
dla odprawiasia Mszy św. 

. Okólnik biskupa sufragana Janiazewskiego 
P?w1adomił dyeeezyan o areszto"Waniu Arcy
biskupa i wezwd duchownych i świeckich do 

Tak to Prusacy więzili katolickich bisku~ 
pów za to. że r·ie chcieli się s:ać zdrajr'ami 
Kościoła św., a jak w końcu sprawa katolika 
odniosła zwyclęztwo~ tak i my Polacy pewni 
być możemy. że na.sza słuszna sputwa ViWY· 

cięży, byleśmy jf'j śmiało bronili, :;tojąc wiernie 
przy sztandarze wiary św. katolickiej i na3zej 
na:odowości. 

\V.zywamy n ~żów trzt!.źwych, a dobro na
rodu mając~~·ch 1H. sercu, aby nie odmówili 
uczestnicb~a na \' iecu. \Vzywamy nasze nie· 
w!asty polskie, które borinj najwi1. cej cierpią 
na nieszczęsne skutki pijańdtwa i karciiustwa, 
aby wiecowi poś\•;rięciły cln il kilka, czerpiąc 
z niego naukę i otuch~ ·do z rnlczo.nia tych 



dwóch klę:;k. rujnujących pr.zedewszystkiem na· 
sze życie familijne. 

Wzywamy Zarządy naszych llcznych sto· 
warzyszeń, aby przy~dały swych delegatów na 
wiee. Skupmy wszyscy swe siły na wiecu ku 
tępieniu pijań;;t;,va i karciarstwa, a przysłużymy 
się we wielkiej mier.:. e ogólnemu dobru nu.ro· 
dow\ mu. 

Poznuń. dni~ 26 maja 1901. 
I{omitet wiecowy. 

Zien:>.ie polskie. 

bra. 01·dynnckie położone w pt> ~ iata.ch Szam(J· „ D„d.a!.._1 aię to n.a J aeaej G1~rze dnia 8 
t.ulaki:m, Obornickim i Chodziezkiill liczą około kwietnia moi roku. Stawita 5ię WOOtlC niżej 
53 .ty5ięcy mórg obazaru, z tego la~u około 32 podpisanych kapłanów zgroma1zenia OO. Pau. 
tysiące mórg. linów i lekarza częstochowskiego Czes~awa 

Ostatnie liczenie ludności dnia 1 gm- Kunickiego, Antonina Milrczak, lat 21. zamie. 
dnia rnoo roku wykazuje n:aotępujące zmiany szkała we wsi 'reklin przy Zyrardowie, zajmu. 
przez ostatnich pięć lat. Zna~zek i· oznacza I jąca się w f'11bryce p Dietricha w· oddziale 
przyrost, a _ oznacza ubytek ludności : Po· pralni i przyprowadziła z sobą towarzyszki 

ł inuń 117014 ·(· li70~ł. L~Bzrio 1428t ·f· 699. 1 z tej wsi, a mianowicie: Józefę Knfńaką, lat 

1 
Krotoszyn 14378 ·I„ 831. O:::tr6w 11803 ·!· 14 7 6. l 18, Fra.nciazkę Paluch, lat 28 i J uE~ Ekielską,, 
Rawic:z 11739 - 623. Wschowa 7457 -- lat 26, oświadczająe, że pod przysięgą zeznać 
122. Skwierzyna G297 - 200. Pleszew 6360 w każdt>j chwili gotowa o cudzie, jahego doi 
i· 330. Sroda 5892 t 67 4. Kostrzyn 5815 ·r· znała w Cz~atochowie, przyszedłszy z Jasnej 
1190. l{P;rno 5707 - 50. Srem 5698 - 101. Góry, po nabożeństwie rezurekcyjnem, do domu. 

.:. Z P:r1t8 Za.cha„ Wa.rmil i llla.a?;Ulł's " ·r,-, k. · (S' d K · · ) p 
Międzyrzecz 5655 i· 289. \Vrr.eśnia 5535 ·I· pa1u r rąc iew1cza ie m am1eme . r.zez 

Pelplin. Od naczelnego prezesa Prus 387. Szamotuły 5263 1· 3fj6. Rogoźno 5020 rok cały na. ręce lewej na samej powierzchni 
Zachodmch otrzymali pre2entą na probostwo: i· o. Gostyń 4844 ·i· 1010. Wronki 4072 i· dłoni miała wystającą kość sucłHi na cal w~ 
Ks. Franc . .fi~ischoeder, \-dkary lokalny w Kło- 315. 0 3 tr.J5ea7.ÓW 464:8 ·i· 370. Koźmin 464~ sokości (kość martwą, i z niBi eię Antonina 
dawie, na Górzno, a ksiąiiz Wojciech Wilm, _ 58. Jaroc(n 4350 ·1· 815. Smigiel 3885 Marczak ukrywał~ jako oszpecona. Rękę ti~ 
kuratus w Suszu, na 0.:;trowifo w dekanacie ~r· 24. Gr()dzisk 3784 _ 258. Zbt1szyń 3782 leczył doktor Hay \V Zyrardowie, . al~ orzekł~ 
tucholakirr·. Ks. wikaremu Janowi Zakrysiowi ~r· 424, Oborniki 3G03 i· 3±-!. Buk 3550 że to nie do wyleczenia. przypadłość. Nie. 
w Szczuce zle~oną została administracya tego i· 165. Zduny 3514 - o2. Wolsztyn 3-!38 równość ta z soboty na niedzielę :impe: '.iie 
probostwa, oprożnionego przez śmierć ks. prob. _ 21_•2. Opalenica 3135 i- 527. Swarzędz znikła, co stwierdza sama Anna Marczak, wy
Pawła Follehera. Ks. wikary Anasta~y Sadow· 3048 __ 108. .Międz.ychód 2956 - 251. Sul· mienione jej towarzyszki, zarazem świadkami 
ski przeniesiony z Chmielna . do Luzina a ks. mierzyce 2888 ·-- 193. Sieraków 287 4 - 78. będące dawnego stanu owej ręki, a kapłani 
Paweł Czaplewski z Luzina do Chmielna. Lwówek 28JG t 214. Neu5tadt b. P. 263D 1· zeznanie odbierający przy wzmiankowanym 

Sztum. Ks. prob. Auguat Engel w Posto· i' 3B. Kórnik 2484 ·I· 29. Pniewy 2572 - 30. wyżej lekarzu częstochowskina p. Kunickim 0 
linie zrezygnował z probostwa swego; ks. ka- Miłosław 2484 ·:· 261. Trzciel 2348 - 128. wraz z nim podpisują. 
pelan Franc. Kather zo 1tał tam mianowany i Kostrzeżyna 23eU t 75. Odolanów 2311 i· 30. (Podpisy:) Swindek - Czesław Kunicki, 
komendar.?.lem. 1

1
. M. Górk:a 2234 t 23D. KohvHn 2214 - 41. Marczak Antonina, Julia Ekiel8ka, Józefa. 

LubielVO. yY dniu ? _maja. zamel.iował Poniec 2193 i· 149. Krobia 2186 ·I· 174. 1 Knęska, . B,r~nciszka Paluch, X. E. Rej man, 
pan Jan .Pałczynsk1 w urzędzie ~tanu cyw1lne~o I Czempin 21'70 _ 72. Babimost 2120 i+ 45. I przeor, X. l\I. Papieski, zakrystyan. 
narodze.me ch~opczyk~. . U.rz~d°:1k st~nu CJ:w1l- Bojanowo 2030 _ 88. Rakoniewice 2066 -1 W Wa1.·szawie wychodzi obecnie 90 o 
nego me chciał zap1:ac rnuema dziecka Jako I 14-1. Borek 1986 ·- 88. Pszczew 1975 - 41. polskich pi8m, a mianowicie: 12 gazet codzien· 
"Wacław", tylko jako „vVenzislaus", a tak I Jutrosin 1900 i- 15. N. Tomyśl 1808 - 36. nych, 54 tygodniki i 24 miesięczniki. vVart'37.aw~ 
samo wypisał nazwisko matki "Pałczyński". Na Grabów 1805 ·i· 41. Moaina 1783 i· 03. Ble· sk1e pisma są wprawdzie skrępowane cenzurą, 
to ojcitc dziecka naturalnie nie chciał się .zgo ! dzewo 17-W _ 27. Zerków 1724 - 5B. Wie gdyż dla. każdego pisma jest wy.znaczony oso· 
dzić i protokółu nie podpisał. P. Pałczyński I lichowo 1690 _ 83. Raszków 1658 i· 25. b!::y cenzor rosyj8ki, który każdą gazetę prz.ed 
~m;tąpH .bardzo słusznie, boć nikt. ni~ słys~ał I Dolsk 1626 1· B5. Pogorzela 1Gl5 - 3. Kar ro6poczęciem druku czyta i wykreśla ustępy 
J8S~cze, zeb~ ~atką n:ałeg~ Pałczynskie~o mia~ I gowo 1549 - 76. Osieczna 1500 ·i- 22. lub całe artykuły, które ma się nie podobają; 
hyc P~łcz~mk1, po~1ewa~ mat~ą moze byc Obrzycko 1561 - 2. Krzywin 1540 - 46. prn1imo to ruch literacki i umysłowy jest w 
~ylko me.w1asta? a więc I ałcz?"~ska. Na tBrn I Sarnowa 1520 _ 110. Mur. Goślin~. 1513 i· Warszawie za~ sze większy, aniżeli we wszy· 
Jednak me kon~ec,. bo p. urzęamk stanu. przy· I 40. Swięciechowa 1510 - 15. IlrOJCe 14 70 stkich innych miastach polskich1 czy to w Kra· 
słał p. Pałczynskiemu m1ndat karny naJprzód _ 83. Stęszewo 1453 ·_ 27. Mikstat 1399 . kowie, Poznaniu lub Lwowie itd. Warszawa 
na 5, potem na 15 marek, a nawet z góry po· __ 24. Dobrzyca 1314 - 39. Bnin 1303 i· jest też czysto polskim miastem, tak iż pomimo 
V.:iedział; że bę~z~e karę . sto~niowo podwy~sz~ł 53. Zaniemyśl 1253 ·- 62. Piaski 1262 i· swych praw wyjątkowych muszą się Moskale 
az do. w~sokosc1 150. mareK. P. Pałczynsk1, 197. Rydzyna 1183 f 22. Nowe miasto a vV. z przewagą inteligencyi polskiej liczyć na ka· 
rozumie się~ odwołał się do e~du. . 1136 _ 2. Ryczywół 1051 ·i· 85. Ootror:óg_ żdj~m k.rok!l. R~ąg,~o ~też tam słychać język ro· , 

Pelp~1n. Na p~la~h m.aJątku ~Brp~a tuz 1003 t 22. Książ 918 - 50. Baranowo 867 syjski albo wogóle obcy; wszędzie tylko pa· 
pod Gru.dz1ądzem po~aw1ła su~ .szarancza i spu- l+ 35. Jaraczewo 861 -- ·76. Kopanica 821 nują dźwięki polskiej mowy. Dla tego też po· 
stoszy1.a pola. Jest to rzeczą mezwykłą, bo do- _ 84. Szlichtingowa 724 _:___ 134. byt w Warszawie podnosi każdego Polaka na 
tąd nie' przypominamy sobie podobnego wy· „ ~ duchu i utwierdza go w przekonaniu, że żyje· 
padku. I tak już spotkała w tym roku rolników !Ił Ze Sł~zka czyli !§tareJ. P~ł3k&.. my i żyć będziemy, gdy w stolicy naszej serca 
klęska a gdyby teraz jeszcze szarańcza miała Paczko.w~ W sobotę s.pah~ Sli! w Sta· i umysły ożywione tak miłem ciepłem narodo· 
zjadać ·'to, czego nie wyniszczyły mrozy, w ta· reill; Pac~~owie do?-1, a ;'. medzielę r~~o 14 wem. - Nie wszędzie więc tak amutno wy· 
kim razie groziłoby nam widmo głodu. ł posiadłosci. Ludzie własme. wychodzih ~a gląda, jak u nas na kresach, gdzie ma.my tyle zu 

W Bogóź1de pod Grudziądzem spaliło I procesyq do W arty, gdy pozar wszczął BH~ rozbitków i tchórzów, którzy ze strachu przed 
się w nit dzielę po południu dos~czętnie całe l w domu Wag_?-era. . .. , I kulturnikami słowa w ojczystym języku nieje• a 
·gospodarstwo posiedz. Suchodolskiego. I ~ysł~w1ee.. W star~ koscrnł ud~r~ył dnokrotnie wymóvdć tak się obawiają, jak żyd 

Plemięta. Dnia 3 bm. o godz. 5·tej po i w ~onrn~zi~łek . pwrun, sk~tlu~~ czego, ~wią· j zimnej wody. 
południu wybuchł w majątku P· Hessego po· tyma ta JU~ moze 600 lat iót~ieJąca częsc10~~ 1 ........ 

żar w chacie, zamieszkałej przez 6 rodzin robot- zgor~a~a. Z~oł~no ura:ow?~~· obraz . Matki ł Władomośel ze swłata. 
ników. Większa część rodzin straciła całą chu- Bosk!e.l z .wielkiego ołtar~a 1 l\.llka figur. . ł Berlin. Sprawa dyet dla posłów parltl.„ 
dobę i wszystkie sprzęty domowe. Załęze. Spółk~l. Gieschego ma w naszeJ menta.rnych. Dzienniki berlińskie potwierdzają 

gminie płacić podatek od 2 milionów 36 tys. obiegajap~ dotąd w formie pogłoaki wiadomość, F.d 
t: Z Włel. K!!i. Poznaiagklego~ 609 mk. 88 fen., spółka Karo i Hegemcheidt że rada związkowa postanowiła zalecić koronie oz 

(Baildonhuta) od 34, 121 mk. 99 fen. Widać, do zatwierdzenia uchwałę parlamentu w · sprawia o 
że kopalnia Kleof.is przynosi wielkie zy5ki. płacenia dyet członkom. Uchwała ta przyszła u 

llysłowiee. W Przeszkowie dwóch nie- do skutkll na wniosek centrum katolickiego, 
znanych podróżnych przybyło do ka. proboszcza, domagającego się od szeregu lat t:.er iVania eh 
prosząc o nocleg. We wsi tej nie ma oberzy z tra.dyc) ą ks. Bismarcka, który w zcb1anym 

Gostyń. Ks. Arcybit,~up odwiedził ko. 
ściół tutejszy, który odnawiąją. Na odnowienie 
przeznaczono z funduszów koscielnych 50 tys. 
marek. 

Inow1•ocław. Pod Przedbojewicami na 
torze kolei żelaznej przejechała lokomotywa 
ppciągu, wołu, który się z toru nie usunął. 
Lokomotywa się wykoleiła i wpadła w rów. 
Około 50 podróżnych było w tym pociągu, 
ale na szczęście nic im się nie stało. Na wia• 
doml)ŚĆ telegraficzną przybył pociąg z Inowro· 
cławia i zabrał podróżnych. 

Leszno. Rzecznik i notaryu~z pan Plu· 
ciński został mianowany radzcą sprawiedliwości. 

Czarnków. Przy kąpaniu w Noteci uto· 
pił się uczeń malarski Stanisław Kuczyk. 

Obrzycko. Hr. Raczyńakiemu, właścicie
lowi ordynacyi obrzyckiej, urodził się syn. Jak 
wiadomo, ordyn&cya t.:i. po śmierci hrab. Ka
rola Raczyńskiego przeszła na 'linią boczną, za· 
mieszkałą w Niemczech i Rosyi. Linia hr. Ra. 
czyńskich z Rogalina, bliżaza pokrewieńatwem 
zmarłemu hr. Karolowj, nie należy do agnatów 
majoratu, wskutek zastrzeżenia w ustawie or· 
dynacyi ustanowionej przez fundatora hrabie 
go Atanaz.ego ~aczyński.ego. W razie wymar· 
cia linii obecnego ordynata, majorat spadłby 
na królewską rodzinę Hohenzollerów. ·w, o bee 
tego urod7.enie się syna dzisiejszemu prdynato
wi ma dla :or.dynaeyi donio3łe znaczenie. Do· 

X. proboszcz przyjął ich gokinnie wie- w r. 1871 dla ukonstytuowania się parlamencie 
cz~rzą w czasie której jeden z nich ofisrował cesarstwa, przeparł zasadę, iż posłvwie nie 
X. proboszczowi cygaro, po którego wypaleniu mają pobierać żadnego wynagrodzenia za swoj0 
X. proboszcz usnął tlk twardo, że spadł czynności. 
z krzesełka. Związali go owi podróżni i prze· Berlin. Pobyt w Berlinie dwóch F'ran· 
trząsnąwszy mieszkanie, zabrali mu 18 tysięcy cuzów, generała Bonnal i podpułkownika Gal· 1 

rubli kościelnych pieniędzy. Zabrali jeszcze let, powitała wielka część pism ni mieckich ick 
klucze kościelne, zrabowali cenniejsze sprzęty jako zapowiedź bliskiej już zgody między na Ce 
tamże i zniknęli. Dotychczas nie ma po nich rodami francuzkim a niemieckim. Ale zapał el 
śladu. Jak to dziś niebezpiecznie być go- ten zwoln~ gaśnie; prasa berlińska, upojona S 
ścinnym wobec nieznajomych. w pierwszej chwili widokiem francuskich on~ 

Prymicye. W dniu 22 czerwca zostaną cerów, którzy publicznie i owszem wobec je· 
w Wrocławiu wyświęceni na kapłanów klerycy chali .na polach Tempelhofu i ulicą pod Lipami 
Laksy i Salzbrunn z Opola. Pierwszą mszą w jednym szeregu ze starszyzną wojsk pruskich, 
św. odprawią nowo wyświęceni kapłani w tu· przychodzi już do równowagi i w wizycie 
tejszym parafialnym kościele, i wprawdzie ks. Francuzów oraz zgotowanych . na ich cześć 
Salzbrunn dnia 26 czerwca a ks. Laksy 2 lipca. owacyach berliń3kich widzi teraz tylko zwykły 

* Z innych dzielnic Polski. objaw grzeczności zgodnie z większą częścią 
(Judowne uleczenie. "Gazeta War- prasy francuskiej, która od samego początku 

sza wska" zamieszcza list z CzęstochowJ, za- na wypadek ten zapatrywała ~ię chłodno. . 
świadczający o niepojętem dla rozumu ludz. .· Wiedeń. Prezes austryackiego gabinetu 
kiego uleczeniu jednej . z pątniczek, mocl.lących . Koerber miał wczoraj w parltlimencie wie:deń· 
się do cudownęgo obrazu ·N. Maryi Panny skim ważDą mowę polityczną. Koe:rber podał 
w Częstochowie. Protokół zawarty w llśde w .niej program swych rządów na .wewną.tr:e, 
brzmi dosłownie:. mówiąc· mniej wię,cej tak: 



Nie ustanę w zabiegach około utnvalenia 
onsrytucyjnego życia, około zapewnienia sza
unku ustawom i prawu jednostek, około pod
·esienia powagi p:1rlamentu wedle sił my( h 
!Ilożności, około sprawowania rządów admini
tracyjnych z życzliwością i mocą. Nigdy nie 

e eclziemy rządzili w Austryi .przeciw nie.niec· 
~i (·rnu ludo'V) i, ani też wbrew żadnemu szcze 
:t ;wi w państwie; chcemy sprawiedliwości dla 
~., azystkich narcdów i plemion. W tern widzin.y 
ć il3z polityczny zaszczyt, który zachowamy b z 
~j kazy. Program narodowo polityczny może mieć 
~j vielką wartość dla państwa narodowo-jednoli
u. ego ale nie nadaje się w państwie, w którego 
f ~ {l Had wchodzi wiele narodowoi ci, ponieważ 
f! iiłby całość na same słabe i w~ajemnie się 

.J.zające czsstki. Przyszliśmy do przeko 
a „„uia, że w.spólae interesa wszystkich narodo
~ ~vości, ich zadania kulturne, materyalne i socy
ł~ lne należy zeepolić i wysunąć naprzód, po

ieważ mogą one złączyć narody w jeJno, nie 
act.veręż~ją~ narodowej myśli". 

Sprawa cli ińska. „Standar 1" ubolewa 
rod.ze nad bójką żołnierzy angielskich z Fran· 
uzami w rnentsinie i obsypuje hojnemi po
hwałami hr. "\Valderaee głównie za jego zręcz· 
ość w załatwianiu i łagodzeniµ narodowościo
ych sporów między woji3kami pojedyńczych 
aństw. 

Wojna ang·ielsko-transwalska. Di· 
on roiał w bitwie pod Vlakfontdn 1450 An
lików i 7 dział. Nieprzyjaciel sypnął na 
ojsku to ogniem w chwili, gdy Dix on wracał 
niem do obozu pod Vlakfontein. Strzały pa· 
ały z ukrycia głównie na tylne straże, g] zie 
zło 230 ) eomanrów i 100 lud.'T.i z pułku Der· 
yshire z 2 a.rmata;!Iti. Na pewien czas burowie 
awładnęli działami, gdy jednak nadbiegła na 
omoc główna siła, utrac'li je razem z pozycyą, 

etu 
den· 
o dał 
i\~1 

której zostali wyparci(?). Zginęło 5 oficerów 
51 żotnierzy, rannych jeat 6 oficerów i 115 
olnierzy, 7 żołnierzy zaginęło. 

Z :różnych stron. 
Herne. W kopalni "Friedrich der 

rosse" zostali zaduszeni przez gazy sztygar 
1ndlich-o.m.z górni.cy Kmse i Risu :::~. --· - --
Liidingłtausen. Na odprawienie misyi 

'e pozwoliła policya dla tego, ponieważ ka
nia mieli wygłaszać OO. Jezuici. Znów 
ięc "Vaterland" uratowany. 

Duisburg. - W tutejszym obwodzie za
ierzają także antysemici postawić własnego 
ndydata, przy bliskich wyborach 
zupełniających do parlamentu. 

Vieuenbn1•g. Muszę szanownej Re 
akcyi "\Vjarusa Poleki go" donieść o smutnern 
wielkiem nieszczęściu, jakie spotkało Rodaka 
szego Franciszka Wiśniewskiego z Wiedeloh 
. d Vienenburgiem. Podczas procesyi Bożego 
1ała przy strzelaniu z moździerzy gdy nabój 
~dłu.go nie puśc'ł, poszedł on się przekonać t się · s·ało, w tym momencie nabój puścił, 
[dąc Rodaka naszego na miejscu frupem. 
ozostawia on pó sobie żon~ z siedmiorgiem 
obnych dzieci. Wieczny odpoczynek racz 
u dac Panie! 

Rodaków proszę, b by się licznie zebrali, 
eby o:iJać mu ostatnią przy.- ługę. 

Krueliel. Na torze kolei z Annen do 
Tlop został przejechany chłopiec o:son 
1nuckel. 
Paryż. Oatatni spis fodności z 24 marca 

~„ wykazał, że w Paryż.u miesLka 2, 714,068 
zi przeciw 2,251,169 z marca. 1896. 
, ~zarnogóra. Na budowę kościoła ka-
1~kieg~. w rezydencyi ks'.ęcia czarnogórskiego, 

1 
etynu ofiarował król włoski 'Wiktor Em a

le 
8
II 20 tysięcy franków, Bii!kup djakowarski 
tros~ .nayer 10 tys. koron~ · 
lVoJsko\\·e komendy obwodowe (Bezirks 
~ando) ogłaszają, iż wnioski o rentę dla 

. 
1erzy;- którzy brali udział w ostatnich 
kach,- nal~ży tylko · do landratów albo po 
. szych .miastach do magistratu nadsyłać, 
e. do · biura woj3kowej komendy obwodowej. 
Jako żołnierz z powodu uszkodzenia pod-

8 ~łużby lub wojny jui pobiera rentę albo 
•
01e o.dzyskać rentę od wład·zy wojskowej 
1 

wniosek poc!ać do feldweb~a a t -. lko u 
o. :I~wa .idzi, którzy woj Ii~ odbyli. i' już 
Pbbie_raJą, nie powinni wniosków poda~ 

~a Y un podwyższono rentę wedfog no
d ~rawa~ nad ·którem obecnie w parlamencie 
UJą. Prawo jeszcze nie jest uchwalone i 

ogło~zone, a skoro będzie wa~ne, to obwodowa. 
komenda wojskowa sama się o podwyż:3zt-n~e 
renty postara. 

Naboteńs two polskie w Oberhausen. 
W niedzielę 19 czerwca odbę1zie się w Oberhausen 

w kc ściele N ajś w. Maryi p, nny o godzi 4 po peł u-
.dniu nab )żeńatwo pol;ikie z kaza.nie'll. Ks Lamber~z. 

'Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid 
donosi si!ian. członk ' m, iż w niedzielę dt1ia 9 czerwca, 
jak prlesde lata, tak i 1. toa bierze T0w. na~ze udzid w 
pr.iceay BJżego Ciała Por~j\dek podczas procesyi będzie 
następuj~cy: Na.jprzód pójd~ie tutPjsze Bractwo Rózań· 
cowe Poiek i reszta. niewia3t. następnie kapela, potem 
'row św. Józefa. Rodacy, którzy nie należą.' do 
Tow., pójdą. za ostatniem tvwa.1·zystwem 
polsldm w tyle. 

Po pr,łudeiu o godz 41/4 będzie koncert na s-::.li zwy
kłych posiedzeń t~lk.o ula wypłatnych członków. Wstep 
wolny. Z ar 1.1\ d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau. 
vV niedzielę 9 czeN C9. o g ·1dz. 21/4 po poł Z~ branie 

w lnka.lu po~iedzfń. Z a. rząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W rliedz ielę 9 czerwca pr<"l C€sya Bożego C.ała w 

B }Chum. Członkowie zechc~ się zebrae o godz 11 w 
eali posiedzfń, sk~d nastl\pi wym.ersz przed kt scićł sw. 
P iotra i Pawła.. O lkzny udział _prosi Z ar z i:t d. 

Koło śpiewaków „Lutnia" w Geisenkirchen. 
Zebran'e mies ę~~oe odbędzie się 9 bm. o g 1d2inle 4: 

po południu n:i. sali towar11ys·.wa. Ponieważ '}ft ż · 1 e sprawy 
przJjdą, pod obra.fy, przeto o l!czny udział uprs.sza 

Z ar z a,d. 

Towariy8two św. Józefa w Altenbochum 
donoai szan. członkom , iż w niedziflę 9 bm bierze tow. 
u lział w procesyi Boż go Oiałe, Hóra się od będ,ie koło 
koścłołn. Proce:Jya wychodzi zaraz p > smde o godz. ll, 
Tow. naaze postępuje na sam:, m oi:,tatku. Za cd :mkami 
winni ws y~cy Pdacy postępcw11ć. N.e...,is.sty polilkie po
stępu i lł na ostatku. O ;~k najlicwiej•zy uJz•at szan. 
członków jako i w:>zy::itkirh Rodi ków upra~za 

z ar z ą, a. 
Zebranie Tow. odbędzie E;ię o godz. 4 po p0łurlniu. 

Fotogran ~ t·1wa.·zyski"' mogą członkowie na tero iebr:ini11 
odebn.ć. PooieWliŻ ra 11 Pierszirahki z l):)rtmu:11i ts.kże 
będzie obecny, dla tego zwri.Lcam uwagę _ tym czło Ltkum 
j11ko i ni~ciłonk:om, którzy się chcieli dać odfotogra.f0wać 
aby się godz'ne prędzej stawili. Także i familie m gą s·ę 
deć odebrsć. Liczny utlział w zebraniu je.;t poż~dany. 

'W. Grzegorski, ·przewnda. 

-r-- -Baezność' parafia.aie lutogniewscy ! 
Prosimy was, abyście się zgromadzić 1ecłcieli dnia 

9 c.z.erwca o godzinie 3 po południu w Oberhaurnn na 
dworcu, at>y się naradzić, co na pamif\tkę do kośc:oła w 
Lutogniewie sprawić mamy. 

Józef Ko w a 1 czy k z Marxloh. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
obcliod~i 9 cz.erwca swtł 16 letnil\ rocznict; w n!.Lst~rujt\
cym pJrzfldku: od 1/ 23 dJ 1/ 24 przyjmow:mie obcych t)
warqstw. O 3/4 t wyn arsz do kośd . ła. na P' fok le nabo
żeństwo w Robliogbauaeo, z kościoła pochód przez gminę 
Rohlinghause1. Towarzystwa, które raCZJł na~ 2aszczycić 
swą obecn(!ŚCifl prosimy, żsby przyb3ły bez pałaszy. Po -
tero odbędzie się d:.lsu zabawa. w sali p. Pdteriia; bę 
dzie koncert. śpiew i. t p W kcńc11 teatr. Obce to
warzystwa rr.ail\ wstęp wolny. O licwy udz:ał w naszej 
za.ha.wie najserdeczn 'ej 11prasza ez ar z ą, d 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen 
W nird-:idę daia 9 czenrca o g ·>dz, 111/2 po wiel

kim nabożeństwie odbędzie s 'ę miesięc~ne posiedtenie. O 
liczny udział się uprasza. Zarazi m uwiadamia się człon
ków, · ż t }Wanystwo bierze ud;i;i&ł w uroczystości poświę
ceu,a chonigwi Towarzystwa św. W jdecha w Bd.ukau 
Uprasn :aię zatem człvnków, aby s·ę stawil i w czapkach 
i oz:iakuch to V\ a zyskich na sali posiedzeń o g dz 2 -giej 
po połudn;u. Wycnanz o godt 21/ 2 O Lczl.iy i punktualny 
udGtuł i'rosi Z a r z I\ d 

Tow. polsko-katol. robotników św. Izydora 
'W Herne. 

W niedzielę daia 9 bT. odoędzie się zebranie o godz. 
11;2 po peł dla .tego, że bierzemy udział w uro~ryiitości 
posw : ęcenia chotfigwi 'l'owarzy!3twa św. V\'r·jc;ec! a w 
Bauka.u. O jak na.1liczaiejszy udział czł nków 11prasz:i. 

Zarz!łd 

Taw św. Antoniego w Frohnhausen. 
Daia 28 czerwca bin~emy udz'ał w urot'!ystości To· 

warzystwa św. Jana Chrzcicida w Altenesaen z chorlłgWill 
Człon\to ,,ie powinni si~ staw ć o go lz. 2 po połudn;u na 
sali zwykłych p .1siedzeń. w czapkach i oznaka,cb. O jak 
na.jlicznir-jszy udział uprasza Z ar z I\ d . 

Tow. św. Jana Obrze. w Uekendorfie 
donosi swym członkom, iś w niedzielę dniA 9 czerwca 
odbę izie swe posledzenie. O liczny udział w posiedzeniu 
prrsi Zar!fłd. 

Towarz. gimnastyczne ,,Sokół" w Herne 
donosi swym dmchoi:n, iż towarzJstwo nasze lHer.:e udział. 
w obchodzie bratniego goiazda w Oberhausen, które urz„. 
dza ob()hó J drugiej rocznicy BV'ł ego istnienia. Zapr 1.sza 
isię szanownych . iilubów, ażeby jak r:alicz'.!iej . się e;ł'brali, 
abyśmy mogH pokazać, iż nasze gniazdo nie up~da tylko . 
się '(lOdMsi · w górę: W-;, jazd o godzinie 1 i pół z. domu 
czela.d~ 9 czerwca Szanownych druhów uprasza sfę, o.by 
s ~ zechcieli stawić z oznakach Wy d z i ał. 

BaczD.ość 
Polaey w Duisburga i lłochfeldzie. 

W n l edzieJę dni!i te om. 1.dbędzie się u H dtsz.nei· 
dra. zamlrnieta l'l'>h:iwa. 7. t!łń~em dla cdoaliów 1' w. św 
Wojc:echa w Duisbllrgu i t1>w. iw. M;chab w H cbfel • 
d ie jako tfź ich familij. Poc~1'tek o godz 3l / a H,•;df-ey 
chc~cy brać udział w z;1.ba.\"ie, muszt\ ~ię d::i.e 1j11pr.16.i wpi
sać nti członków. O liczny udział uprasza 

K o mi t e t Z a b a w y . 

Towarzystwo św. Antoniego w Iraar 
donosi swym członkom oro.z wszystkim rodakom w Laal' 
1 okolicy jako też szan. Tow. są,:iiednim t!lk ty:r, kt&.ra 
zaproszenia odebre.ły, jako też i tym . które dla b . .aku a
dresu zaproszeń nie odebrały, iż d!j .S. 16 cz.erwM obcho
dzimy 11 roczni.cę swego istoienis, na sali katoli~kich to
war.zydtw, J:UY kośctele na któr!ł 8le.uowne t 'JWarzystwa. 
serdecznie zuprasza,ny. Program uroczyatości: Od godz. 
2 po p'.>łudn112 do 3 i pół. przyjmows.ue bratn!ch towa·• 
tByatw, o godz. 4 odbędzi e aię pd!kie nabożeństw 1 z ka.
zaniem, po nabożeństw . e powrót na ealę, O godz 5 i pół. 
rozpo 3z~cie za.ba wy pieśni~ i mowlli pC1...vita.luą, potem bi;
dł\ śpiewy i deklamacye przeplatane koncertem. O zmrok11 
rczpocznie si~ przedstawienie amfitorskie pud ~ytułem; 
„Gwiazda Syoeryi'", które dopiero 1 uz w tych stronach 
było odegrane. D, putteye będą czekały na. dworcu Ruhr
ort i na. ulicy wioa{\cej do Br11c1-ha.11seu. Wstępne dla. 
członków wszyatkich towurzystw 30 fen, dl11 n:ecdonkóvl 
przed czaaem 50 fen, przy l:a.sie 75 fen . Na;i członko• 
wie, którzy zo.legsj{\ ze składkt\ miesięczntt, wi~cej jak 3 
miesiące płac~ 3ako nieczłonkowie. Niewiacity mają wst@p 
wolny. Szanowne tow„ które nas aws, obecuośc; !\ za.ozczy
c:ć rnczfł, ~o serJecznie prosimy, zechcl\ l'rzybJć bez 
chorągwi ale w oznnks.ch tow. Spouziewsjąc się Hmmeg<> 
przybycia zasyłamy w.s21yi;tkim towsrzy :stworo j a.k naj~er ~ 
deczn ,ejat..e pozdrowienie Z s r z~ d. 

Z Hamburga. 
vV niedzielę dnia 9 czerwoa wycieczka polsko~boo~ 

. lickie!'o towarzystwa ręk:>dtielników do Marburga. Wy
jeżdżamy u.nyślnie dla nas Zt: mówionym pil.ro wcem ~ 
Baum w.ill, Ro w1blifoke puukt o godz. 1 pu południu. 
Ceny umiarkt wane. Rodacy, zamiast p ;hać się międą 
Nitmców. grfaie was niech~ nie wi. dz!l, trzymajmy s;ę ra. • 
zem, pr:icujmy, a gły voru. po te'llu 1 zaba>'my s•ę wsp61• 
nie K~n iai dv m' żecie -dostać wcz .: ś . it> i u cdoaliów ~s.
rzu, lu , albo r.ei pn;i· \~stętiie ca ckręt. 'o . ak naricznie1-
szy udm,ł w nasiej wyci~ cz r e ::;ts::iown~ch Rodakó11>1' 
upraeza Zar:i~d. 

Towarzysti\ o św. Harbary w Dellwig. 
W niedt..ielę. duis. 9 C'terwca o godll. 1f24 po połudum. 

od będzie t> ' ę półrol}zne walne zebranie1 na. którem będtie 
przeczytar:e półroczna sprawozdanie: i przyjdą, bardzo 
w,,,.żne sprawy pad obrady. Ja~ najliczniejszy u<Uiał w 
tem zebraniu pożą,dany. Z ar z I\ d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Schonnebeck 
L heh od.z.i w niedzielę 16 czerwca b r. a w4 la.tv wił za.ba wę 
z tańcem. Pocz~tek o. godz. 5 po poł. Wstęp kosztuje 
prled cz;aee.n 75 fen, a w dzień rabawy pi'ty kasie 1 m., · 
Członkowie naszego Tov. lirzystwa. maj ą, wstęp wolny„ 
Karty w:tęru łrzed cza.sem ~\ do nabyci.i< u ~złQuk6 ~ isa
rządu i u p!i.ni Nikemper w l~kalu towa.rzyłltwa. RoJa.l<ów 
sp~i,jaj~cych towarzystwu nasiemu uprzejmie na pOWjll
EZ!\ zabavr-ę zapr 's rnmy. 

O 3 godz. p.J peił. w tę sr..m~ nleJzielę o Jb~dzie „fę 
mies' ęcz:ie pcsiedzenie, o liczny udz'.s.ł pro::i1 Z a r z Ili d. 

\V sprawie pielg1"zymłd 1.olsłiiej 
[do Kevelaer. 

W 11iedzie'ę d1iia 9 czer-..;c1 zapr:1.sza~ W3~ystkich 
pr< ie~ó '1 lub \Gh zai:tępców z dekanatu Eiaeusklego do 
Es1e11 na su.1~ p Mollera: ul. .3„:hiltzenoahn 58 o go.1z. 
4 tej po poł. Fr. łiarli.kowski w Essen B .m .,, tstr. 82 • 

Tow. św. Jana z Matty w WetteJ 
za. rasza s , anowne towarzyttwa, które zaproszenia odebra
ły ) i te. które dls. traku ii.dre:.ów ~aproaz<:ń nie odebrały 
na IO rocznic~ swe;o istnienia na;izego Tow. 
Pr"sirny o licrne FZybyci.- , ponieważ Tow. nasze jtsP.:cze 
fodr.ej rocznicy nie obchodziło z powodu małe.i liczby 
ct.łonk6w. Rocznica odbędaie się 16 czerwca. Proatmr 
w3zystkie tow przyb,ć li chori;,gwia.mi, ale bez pałauy. 
Por2f\dek zabawy: O godzinie ~ do 3 po połuda:u przyj
mowanie obcych tow. o godz. 33/fł dn k ,. śdoła na. pol· kie 
nabożeil.~two z chorągwiami, po nabożtństwie pnuót wa. 
salę p. Herberty zaraz przed kościołem katc>licku.n gdl'lia 
będzie poY- i ame w w. przez prze w. tow. tutf'js.zego, pottm 
śpiew wapólny, no.stępnie Śpiewy, przen::-Owienia. i dekl&
niacye członków Tow. W końcu teatr, o 7 wieczorem 
rozpocznie się taniec. Wstępne dla c~łonków obcych tow. 
30 fen, dla nieczłon tów 1 mr. Sala .zaba ;q zn.aj duje si~ 
5 miuut od dworca Od g.JJziny 2 do 4 będtł nas: ctłon
kowie czeł;sć na stacyi na inne tow. Zarazem ozna.jmia.m, 
iż od soboty ló aż do 17 bm. do p•.)łudnia będzie u nas 
słuchał ksi~dz polaki O. Roch spowiedzi św j ub leuszowej, 
a w niedzielę o godz: 4 po poł. będzie nabożeństwo :1; 

ka.z~niem U pra.szam członków i żony Polki, aby kaidy z 
tej Sfl·'.>wiedzi św, skorzystał, bo tu w Wetter b'lrd~o nam 
trudno bez księdza polskiego. Niewiasty niech idf\ ile mo
żności w sobote po południu, żeby w niedziele dla męż
czyzn było wi~cej czasu. O liczny udział w ubawie na
szej i w spowiedzi ~w. uprasza. Wal. Matuszezak prezes. 



Towarzystwo św. Rocha w Dyseldorfie 
{>°bcbodzi dnia 9 czerwca. na sali ,,Paulu~haus", przy ul. 
Lou.ieenstr. nr. 351 U! roł!ZDił'ę swego istnienia., na 
której będzie spiew, deklams.cye, muzyka i teatr ama.to:
eki pt.: „Buraztyny Kas~"', na któr~ Rodaków uprzeJmie 
.zaprasza Z a r t: f\ d. 

Towarzystwo św. W ojciecba w Dilssel 
tloncsi &wym członkom i wszystkim Rodakom, iż w nie
dzielę 9 czerwca \ dbędzie się zebranie o g .-idzin!e 4 po 
_południu. w lokalu ·p. Schmitza O liczne :iebr.i.aiij i:,ię 
członków i tTOS~i prosi Z ar z Ili d 

Przed południem o godz. 10 odbędzie się procesya 
Bożego fJiała, na kt6rl\ jest z11pns.1.0ny kapłan pol3ki 
i Tow. „Zgoda,~' z Elberfeldu; w ftC o li.~zoe. wr.ięcie 
udziułu ti..k w procesyi jak i w zebraniu bardzo się upra
s.<.a. Pukażmy koc.lani Rodacy, że jeszcze żyjemy i wiara 
w nas nie wygasła. B. Bł a s z a k. 

Tow. Spiewu „J edność" w Hamborn. 
P"' W niedzielę clnia 9 czerwca odbędzie si~ miesięcene 
v~siedzrnie, na które wszystkich członków orni RoJakćw 
F. !Jamb0m i olrohc.y uprzejmie s!ę zaprasza. Od godz. 2 
iJu 3 je.et lekoya śpiewu, a potem zebrnnf3, 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo „J edność" w Dortmundzie. 
Szan. m:łonkowie zechcą, się licznie stswić na proce· 

syę Bożego Ciała i winni założyć oznaki. T~kże i po po· 
łufoiu na zgromadzenie winni się członk?w~e o gcdl. 5 
stawić gd)Ż Bił ważne i;prawy do zała.tw1ema 

' Z ar z 2' d . 

Tow. św. Ignacego w Oberhausen. 
W niedzielę 9 czerwca nowo ~yświęc(i~y. ka.pła~ ,ks 

Rensmanri odpra -:ivi p1erwsz~ Mszo ~w w kos~1~le NuJsW. 
Maryi Frnny o go :z. 101/ 2• W teJ uroczy,.:tosm towarzy.
stwo z chorqgwi!ł bierze udział. Człunkowie zechcJł się 
stawić u p. Ilackowej o g Jdz. 9 i ztfłd sio udać do mie
szkania prymieyanta, przy ul. Hfittenatr 

Ii. s. L a m b e r t z. 

Wiec polski w Lfinen 
odbędzie. ~ię w niedzielę dnia 9 czervc1' o go dz. 
1/24 po poi. na sali p. Meermanna w LU.nen-Siid. 

Na wiecu omawiane będf\ różne sprawy dotsczj\ce 
Polak9w na obcz~źuie , przeto Rodaków ~ LU.aen i"okolioy 
uprasza się o najliczniejszy udział. 

Związek Polaków. 

~~~~~~~m~~~om~~ 
I Tow. św, Antoniego w Uckendorf 
~ za,s\ła szan. członkom 

I A:ri.to:ni:mr: m Szapsowi, Gwiazdowskiemu, Skoneckiemu, i:. 

-WS.. Szlinte1·owi, Zalewskiemu, Prusowi, Trze
~ biatowskiemu, Gręboszewskie1nu, Hano* wskiemu, Targowskiemu, Kranikowi, Wi- :· 
~ 8niewskiemu, Czerlińskiemu, Filipowskiemu A 

I~ Pe1rzewskiemu, Sendwickiemu i Janii- w 

~ szewskiemu, 
w dniu godn~eh Imienin 13 bm. serdeczne ży- ;, 
czenia szczęścia, zdrowia i błogosławieństwa św. 

~ Po trzykroć niech żyj11i t 
~ Jan Sobolewskt, sekret9.rz. 

~~H~~om~m~~m~lłbtHI,. 
Nadsyłając korf,Spondencye, or;łosze1u 

zamówienia ksiąiek i t. d. trzebakaidy r~1 
podać swój dokładny adres. 

·'Towarzystwo św. w :Meidric,11 Cheąc, aby obrót był daleko większy jak dotycbozas i Rodaków dobrze i js.k naj-
donosi swym członkom, iż Panu Bogu podob~ło s ' ę zabrać z 
tego iiwiat,1] naszego wiernego członh 

ś. p. Jakóba Forysiaka, 
taniej obsłużyć, polecam moje wszystkie towary priy nader tanich i zniżonych cenach: 

Ka.ws, palona fui;it po • 0,90, 1,00 mr. Zapałki 3 paczki . (\20 mr. 
Cukier funt po. . 0,82, 0,34 mr. Polsko-ro~sjskie jaja tuzin (12) O 55 mr. 

który oddał ducha B ;: gu dnia 6 bm. Pcgrzeb odbędzie się w 
niedzie~ę dnie. 9 czerwc!i. o godz. 4 po pt) łudniu. Czb tkowie 
winni slę stawić o godz. 3 w lokalu zebrań u p. Engelsa, 
ulira Krótka. nr 14. O liczny uddał w pogrzebie prosi 

Gruch długi ·funt po . 0,12, 0,14 mr. Smalec funt pJ. 0,60 mr. 
Sliwki funt pJ . . , 0)5, 0,36 mr. Olej do jadła litr .Po . 0,65 mr. 
Sól funt po . • • . 0,10 mr. Powidła funt po . . • . 0,30 mr. 
Mydł 1 oszczędnościov.-e funt . 0,20 mr Kiełbasa zwana „Mettwurst" • 0,75 mr. 
Ryż la funt po 0,22 mr. N8jlepsza. kiełbasa funt . 1,10 mr. 

K. K a ł e k, przewod :dczl\cy. Knszka pszennll. fu. t po . 0,2 t mr. Okrasa westfolska O, 7 5 mr. 
Mitka I funt po . . O)! mr. Pto3zek mydin.ny (L-Jhns) f. • 0,15 mr 

Biuro ludowe w Herne 
w hotelu W tianenberg. prży ulicy 

Bahnbof~tr. II pi~tro 

udziela porady w spravrnch ks.r· 
nych1 procesowych, spadkowych, 
i:.untowy<'h, okuleczęp.i~ i podat~ 
kowycb 1 W)kOr• t~je odnośne pral.e 
piśmienr.e i obt<j n:uje całkowite 
przeprow~dzęnie sp1a\-:-:-. 

W~k5nywa srę wt wszdkłt; po
ur.nia piŚr:r:fonnE , Stll.ta i.'.ę '\V sprs.· 
wach reklan;a.c~·j po<l.~tko~ycb!woj
ekowych, w u~y!!'kan\u kvnMnc'.l 
i t. d. Dostarci;,a k!:i pit~łów1 pośre
.dniczy w naby~aniu i ~rrzed : ży 
roli, demów i re :itaurz.c~ j, odb~ 
waniu aukcyi i ti. 

,Test rnwsz.e polsłii iłowi" 
~nrz aukoyj n~·· 

Biuro j est otwarte przed 11 ołl
i!: > m od godz 8 do 1, p•1 p•,1fo 
e :-.i•:i od i do 7 godz.\V niedziel~ 
rr z::·d pe, }. od s do 91/ 2 t ód 11 1 2 

łilo 2 gods. 
A. Son~kan1.t'. 

Wyborne wino „Samos" butelka. 1,20 mr. Polskie wino czerwone bu
telka 70 fe1. i wszystkie inne wina jako węg ierskie. francuskie, his~pańskie i nadreń· 
akie bardzo tanio. - Zwracam szan Rodakom szególn~ uwagę na bardzo dobr1t palon~ 
łi.awę, n:1. wino polskie i na cyguy pol;ikie jako t :J ~,Kościuszko ' ', ,,Wanda", ,,Marta" i 
,, WiktQrya", które są, dobrze odleżałe i R od , kom polecenia godne. 

U wa.żarn i jestem pełen nadziei, że Rodacy z.echc!ł m0je p!'z~d~iębi mit.w o poprzeć, 
a ,ja jako Polak b~d~ się starał za t \J w:;z.yo tko wyn~grot.lzić. 

~r. T?raJ~e~~1-j, skła~ towaró~ ko~onia!„ych 
• ~~ a ~A ., win, cygar 1 paprnrosow. 

Wattenscheid., Chausseestr. nr. 26. 

Droższe tylko na obstalunek. 
P ulecam również mój bogato zaopatrzony skład regulatorów, zegarów ściennych i stojących, z mu. 

muzy"!< ą i budzików, jakoteż przedmiotów srebrnych, alfenidy, prfl:edmiotów optycznych i wszelkiej biżuter~ 

Sprzedaz• mebli' Przyjmu,ię także zamówieni~ ?a wszelkie apar~t~ kośc.irlne alfenido~e, srebrne i ~łote j akotez wsze!~: 
, reperacye. Zakłuda ·n rówmez nowe Zf'gary w1ezowe i podwórzowe 1 takowe repiuuJę , 

D 
_ , I \Vszelkie znmówiPnia uskutecznia się jaknajspieszniej, najsumienniej i pod gwarancyfi dwulrtM 

?no~~ę P~lakom w Uecirn~ · ł:Jennild franlrn ! 
dorfie, lZ 1mmwrznm na 1 Śerp111a "e!) 'O hl 1-" • t • ł ' s" ( P ' k'el odjechc.ć w ojmivs :e strony, 8 mam ,,1;;1. _,,,yc e lX'fSA1, zegarm1s rz 1 z otmk rttm w. Ks. oznans l 

pi ~kna. nowi\ domowiznę jakoto: ;:.=========::;:==============================;;;;li 
~:~:r:~:~~~ ::.:!~ę, %16~~;kn: I „ 5Clwlanao1• I Dla cze· go 01· erp111 emy ? 
krzesła, p1ck,1y stół 1 noWfl ma- ~ .... 1 
e~.y~ę do g2tqvrnnia, o~az W3zy # :i ma,iąc pewny i niezawodny śro ·ek do ztig•~je n ia choćby jak najbar(faiej z~· 
atk e t:!pr~9 „y dumó we, .1 tu.k ta~ ':I niedbane1 rany i motność umknienia bolesnych i niebezpiecznych operacyj priez 
ozkę: kt?rą chcę smeaać._ r:1' żnycie Aptekarza A.. Thierry'go tylko prawdziwej 

Mu:e:zs:am przy ~oweJ uHc~ --------•· 
(Neust.r; 33 UL l ~ ID8ŚCł SfiO}łŚeiOW(l-J• ~ 

:t'!r. Pawłowski. „ ~ ~ 
(Centifolien•lalbe). Pharmacop. Ed. V. Nr. 214. 

A Nsj.korzystn:ejsze źró 
dło zn.kupn.a na. koła 
w Niemczech 

n. Lonmeyer, Poznań. 
Katalogi gratia. Ewentl. na od
płn.tę. Sprężystych kdeg.ó w spor
towych po~zukuję w e v- flly ~.fkkh 
ml.l'łscowo1Hacb ,inko za ::1t~ .1i"'1iw 

1

1 
1 < OO ~w i v d <:>1 • t \'-' ~1 >d. ' lłOl -< r 6. \ 
-.ibiolf pie~ni łrnśdetuyeh 
2awieraj;cy r.njnż ;.·wnI'lElt' p i e ~;11 i I 
nn (•ftł:-· rnk CPrR. no fP1: . 

u 

~ 
de&AJH IE R RYin 

P.RE&RADA 

Olbrzymie archiwum świadectw .E wszystkich cz~ści świata. 

Uprasza eię uważać na znaczek o«ihronny, wypalony na sł i,iku, 
gdyż tylko taki p1·aw4ziwą masć MWiera. 

Przest,rr.eg1> się pr~ed bezwartośdoweai naśla{lr: wnrctwem i zalecs. się sprrwadf.enie roi;ści 
wprost z Prt>ę:rady. Jeden stoik kosztuje franko 2 m. rl 8a sł ·-· iki frrmko 3 rn \Vv:i:vł ti. sie za po 
t)r?f:'dniem aa i e::>łaoiem gotówki w każdej vrnl. Z mlej,1cowo5ci w którvch r ie mau r.kb<lu maści nr>" 
t1zc·i , upr111ia s ' ę :tau ówien'a wproet pr;rnsłiH~, Schutz~ngelapoth el.: e i11:<z Balsamfabrik, P,-egtadrJ 
P' r r-:„.t; r ;>, t• Si.uHbtunn - Pro11pekta gratia i franko. 



W1ehodSi ns \ilto:rek, cswa.Ttek ł sobotę .I dodatkiem 
:t>~)nym p. t.: „N•uka Katolicka", z dwutygodai
kła".m npółeomym p. t.: 'i') Głos górników i hutników", 
!)nil pisemkiem llterac?tlem p. t.: „Zwierciadło". Przed
plata kw1utBlna na poezci() lu llstowycll. wynosi 1 mr. 
~ f&ti.1 a. m odnoeieniem do domu 1 mr. 74 fen. „ Wia
r«! Polski" zapisany jest w cenniku pocr.;towym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 
Za inseraty pła.ei sie za miejsce rz1'dka drobnego druku 
ló fen. a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen.' Kto czcsto ogłasza, otrzyma odpowiedni opus~ 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych jczyków na pol
ski nic sie nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy opłacić i poda~ w nich dokładny 
adres pisz~cego. Rekopisów sic cie· zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ioh upowa.tnienia nie wykazuje się. 

Nr. 70. Booh11zn, ~torek. 11czer~ca1901. Rok ·11. = Re1..fakcya, Drukarnia j Księgarnia znajduje się przy Malthe:serstrasse 17 a na dola. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. == 
Rodzice polscy ! Uczcie dzieci swe 

ałwić. czytać i pisać po polsku! Nie 
ł~~ Polaki'eme kto potomstwu swemu 
1rdemezJó się pozwoli l - Pólacv na . obczyźnie. 

Co czynić? 
Takie pytanie wyrywa ·się dziś nieraz z 

ust Rodakó·w, widzących, jak to wrogo'Q, ie na· 
, sii wszelkich uży\"·ają, środków w celu zniszcze 

n.ia Polaków, jak to mowa polska niesłycha· 
nych doznllje prześ!adowai1, jak to wiara nasza 

-święta narażoną jest na !lociski wrogów, jak 
· to hakatyzm sprz: siągł się na to, aby Polaków 
ogładzić. Xie potrzeba tu wyliczać wszystkich 
krzywd, jakie nam się dzieją, bo odczuwamy 
je wszyscy na. l"'łil.snej skórze, codziennie o nich 
doczytać się też można w gazetach. 

Lecz cóż my czynić wobec tego powinni~ 
śmy? Oto trzymać się twardo wiary i języka, 
wychować dzieci na dobrych Polaków i kato
lików, utrwalić byt nasz materyalny, zagrzewać 

. w oziębłych Rodakach ducha narodowego, pod. 
trzymywać nadzieję, że i dla nas jeszcze lepsze 

.. ,31' · .Lf!D Ił <>.7R.~ . ?;P. '1końc.iy ~ię uci_.i;;k_naeY.Pj wia· 
iJ~r narodowości. Tej nadziei nigdy stracić 
nam nie wolno, bo ona dodaje nam sił 
do obrony naszych ideałów, z tylu stron dziś 
zag:rożonJ eh. Ciężkie wprawdzie są czaay, ale 
byleśmy postronka, jaki na szyje nasze chcieli
by założyć polakożercy, aby nas udusić, przez 
obojętność i zaniedbanie naszych obowi~zków 
sami im nie dawali do rąk, a jak dotąd, tak i 
nadal ostoimy się jako naród polski. Tylko 
rąk nie zakładać, tylko nie oddawać się zwąt· 
pi emu, tylko małodusznie nie pytać, co w dzi
siejszem położeniu czynić winniśmy, bo serce 
kałdego Polaka samo mu wskaże drogę, po 
jakiej kroczyć powinien. 

I' wy się pytacie, 
Co nam czynić trzeba, 
Kiedy złość szatańska 
Zazdrości nam chleba, 
Gdy wrogowie nasi 
W wiarę, mowę godzą, 
Gdy się prześladowcy 
Co dzien nowi rodzą? 
Oto hasłem wszyetkich 
Nje~h będzie w tej dobie: 
uriaro1 mowo polska, 
Byś-.ny wierni tobie! 

- ,--

w s~rawie śpiewu polskiego w kościele. 
Brak r6wnoupra,vnicnia pod WZf!lQdem 

opieli duchownej, Po1al~om na obczyżnie bar
dzo daje się vue znaki. Tyle też już o tern pi
sał ,;Vv'iarus Polski", że więcej kapłanów pol
t.~ich potrzeda, iż można to pominąć tym ra
zem. Ja ch~ę zwrócić uwagę na brak równou· 
prawr.ienia co się tyczy śpiewu kościelnego. 

Gdy Polacy udają si~ do swych księży 
proboszczów z prośbą o polskiego spowiednfaa, 
wtedy zazwyczaj utrzymują w odpowiedzi, że 
o kapłana polskiego trudno. Co sądzić o takiej 
odpowiedzi, o tern pisał "Wiarus Polski" już 
także niejednokrotnie. 

Polski śpiew kościelny mógłby jednak do. 
znać więcej uwzględnienia, niż doznaje dotych· 
c.zu.s. Tu nie można mieć liadnej wymówki, to 
zuleży od pojedyńczych księży proboszczów. 
Mojem przeto zdaniem należałoby wszędzie 
tam, gdzie większa liczba Polaków mieszka, 
co n~edzielę i święto w st6sownym d!anichczasie 

wyznaczyć jedną Mszę św. podczas której mogliby 
śpiewać po polsku, a gdy kapłan polski do 
odnośnej miejscowości przybędzie, powinno pod· 
czas, albo po tejże Mszy św. zostać wygłoszo
ne kazanie polskie - a nie jak się dotąd dziać 
zwykło, że kazania polskie niemal wyłącznie 
po południu wygłaszane bywają. Niech tam 
nikt nie gada, że śplew polski przeszkadzałby 
Niemcom obecnym w modlitwie, bo przecie?: 
Polacy też się modlą mimo śpiewu niemieckie
go~ Jeżeli więc tak rzadko Polacy mają kaza· 
nia polskie, niechżeby przynajmniej , częściej po 
polsku w kościele było im wolno zaśpiewać. 
To zależy wyłącznie od woli księży probo
szczów. Do nich przeto Rodacy z odnośną pro
śbą udsć się powinni, a jestem pewny, że żEi
den gorliwy kapłan takiej słusznej prośbie nie 
odmówi bo przecież Polacy mają to samo pra 
wo, co Niemcy w Kościele katolickim, a przy
tem słusznie mówimy, że „kto śpiewa ten pod
wójnie Pana Boga ch\1ali". My Po\acy na ob· 
czyźnie chcąc jednak chwalić w świątyniach 
Pańskich Boga i Stwórcę naszego, niestety tak 
często napotykamy na trudności. Oby to się 
niebawem zmjeniło . 

A ~ięc Bracia Rodacy starajmy się, aby
śmy mogli o ile możności co niedzielę podczas 
MMy św. śpie"\ae po polsku, przynajmniej tam, 
gdzie nas dorosłych i płacących podatki na 
setki i tysiące liczą. · ' 

Powiedziałem, że kto śpiewa, podwójnie 
Pana Boga chwali, a więc także my Polacy 

"Pieśni~ polekit wielki Bożf', 
Chwalić chąemy wiecznie Cieb!e, 
Prosić, byś nam bł >gosla~ ił, 
A w koncu umieścił w niebie?" 

Dwaj wrogowie polskich górników. 
Wiadomo, że istnieją dwie organizacye 

zawodowe górników, t. j.: "Gewerkverein christ
licher Bergarbeiter" - towarzystwo zawodowe 
chr.ześciańskich górników, którego organem jest 
"Bergknappe", oraz tak zwany stary „Verband", 
którym kierują socyaliści. Organem starego 
„Verbandu" jest „Deutsche Bergarbeiter Zei· 
tung". Te dwa towarzystwa niemieckie wabią 

. do siebie górników polskich w różny sposób. 
Tymczasem do „ V er bandu", .jako do towarzyM 
stwa socyalistycznego żaden polski górnik na. 
leżeć nie powinien) a „G-ewerkverein" też nie 
jest dla Polaków, bo „ Bergknappe" wrogo prze· 
ciw polskim górnikom występuje, tak sarno 
jak inne pisma hakatystyczne. Choćby już 
z tego po~odu żaden Polak nie powinien do 
owych „ verajnów" przystępować. Jaką nie 
chęcią ku Polakom pała stary "Verband" 
socyulistyczny, oraz chrześda1!L.:;ki „Ge,wrk
verein"' dowodzi, że organa tychże towarzystw 
odma,·vialv w rokn zc:::.:t.łym polskim górniLom 
prawa do„ wyboru na star~zego knapszafta Po
laka, do którego mieli zaufanie. Taką to spra· 
wiedliwością kierują się zawsze Niemcy w obec 
Polaków. Dla siebie to oni chcą wolności 
i praw, ale innym tego wazystkiego zazdroszczą. 
Dla Polaków jest tylko jedna rada: Nie na
leżeć do żadnych towarzystw ni1'mieckich, lecz 
łączyć się tylko ze swymi Rodakami, a jeżeli 
nie więcej, to przynajmniej mieli będą Polacy 
newność. że swemi składkami nie wspierają 
swoich ~rogów. 

Dla wspólnego dobra 
winien każdy Polak na obczyźnie rozszerzać 
gazety polskie, gdyż skoro Rodacy przez czy· 
tywanie gazet nabędą potrzebnej oświaty, wte„ 
dy łatwiej oprą się germanizacyi, która drzwia-

mi i oknami do nich się wciska. Jestto niepo ~ 
jętą rzeczą, dla czego jeszcze tak wielka liczba 
Polaków na obczyźnie nie czyta „ Wiarusa Pol· 
skiego", chociaż tenże czyni wsiystko, co tyl· 
ko może, s by się stał jak najpożyteczniejszym 
dla swych czytelników. Wspólne dobro Pola~ 
ków na obczyźnie wymaga też, aby w każdym 
domu polskim „ Wiarus Polski" się znajdował. 
Niestety, dl tego 'daleko, daleko 1 Dążyć do 
tego trzeba jednak koniecznie, a że zbliży się 
niebawem nowy kwartał, przeto spodziev:amy 
się, że wszyscy Rodacy gorliwie będą agito
wali, aby pozyskać „ Wiarusowi Polskiemu" 
jak największą liczbę nowych czytelników. 
Niechże każdy, kto słewa powyższe czytać bę· 
dzie sam zapisze sobie gazetę i choćby jedne
go ze znajomych nakłonił, aby uczynił to samo. 

Przystępujmy do polskich towarzystw! 
Takie wezwanie możnaby codziennie po

wtarzać, bo prawdę powiedziawszy, to wszę· 
dzie towarzystwa nasze więcej członków liczyć 
powinny. Polsko-katolickie towarzystwa wielkie 
mają znaczenie, bo stają się ogniskiem, w koło 
którego Rodacy przybywający z Polski skupiać 
się mogą, aby wspólriie się pouczać i wzaje· 
mn;e sobie służyć radą i pomocą. Dla czego 
jednak większość Polaków nie należy do to
warzystw polskich? Bo nie zrozumieli oni je
szcze nal~życie, że wspólnemi siłami więcej 
zdziałać można, niż idąc w pojedynk~, żal im 
nieraz tych kilku trojaków, które zapłacić mają 
jako składkę miesięczną, gdy tymczasem przy 
innej sposobności rzucają markami i talarami 
- i ni.e żal im tego. 

Jak to miło, gdy po całotygodniowej cię· 
żkiej pracy można się udać na posiedzenie to· 
warzystwa i w gronie znaj ornych wśród ziom
ków spędzić kilka chwil swobodnych 1 Dla cze· 
goż wtedy stronicie, Rodacy, od towarzystw 
naszych, dla czego zamiast tego, ~liodzicie do
niemieckich "verajnów", gdzie was uważają za. 
piąte koło u wozu? 

Jak wielkie znaczenie maj~ towarzystwa 
nasze, tego dowodzi nfonawiść, jaką ku towa· 
rzystwom polskim pałają socyaliści, którzy po· 
wiadają, że właśnie towarzystwa polskie na ob• 
czyźnie są jedną z głównych przeszkód, tamu· 
jących rozwój ·socyalizmu wśród Polaków. Czy 
i to nie powinna każdego gorliwego Rodaka 
zachQca.ć, aby nie tylko sam hył członkiem, 
lecz aby też swych pn;yjaciół i znajomych sta· 
rał się dla towarzystwa pozyskać? O zapewne, 
że ka~dy gorący Polak i gorliwy katolik chęt
n.ie po!lierał b~dzie wr:zystko, co chroni Pola
ków p::-.zec! zarnzą sor.yRlistycz!:!ą, albowiem so
cyalizm jest wrogiem i wiary i narodowości. 
Każdy Polak na obczyźnie za zaszczyt poczy„ 
tywać sobie powinien, jeżeli może· b~ć człon
kiem polskiego towarzystwa, a kto dotąd do 
towarzystwa polskiego nie należy, powinien ko
niecznie do niego wstąpić. 

System czy przypadek! 
Z kilku stron o~rzymaliśmy listy, w których 

Rodacy się żalą, iż u nich cdb~,·ły s;ą W) bory 
do dozoru kościelnego, a ogół Polaków o wy. 
borach, dowiedział się dopiero, gdy już było 
po wyborach. D.l)iwna to doprawdy rzecz! 
Przecież o odbyć się mających wyborach po· 
winni parafianie zostać wcześnie i w należyty 
sposób uwiadomieni .. Czyż za możliwe uważać 
można, by w parafii, liczącej kilka tysięcy 
Polaków, nikt nie miał. słyszeć .zapowiedzi, że 



tedy a tedy odbęfłą się wybory? Nam tt·udno 
w to uwierzyć! Tak. gdy chodzi o pieniądze 
na kościół, na organy, na ołtarz, wtedy tak 
wyraźnie o t«lm mówią że wszyscy się do· 
wiedzą, gdy jednak chodzi o korzystanie z prawa 
wyborów, wtedy zdaje się, że pewne koła nie
mieckie, ch~tnieby Polaków prawa tego pozba· 
wiły. Nie podobna przypuszczać, aby to miał 
być przHadek, to raczej system, co zdaje się 
potwierdzać okoliczność, że zdarzało się szcze
gólnie w parafiach, gdzie Polacy tworzą wielki 
procent, i:ieraz połowę parafian. Przeciw ta·. 
kiemu postępowaniu, należy energiczny podnieść 
protest. 

Jako charakterystyczne podr,jerny nastę
pujące zdarzenie: 

W parafii, liczącej kilka. tysięcy polskich 
dusz zaszły przy wyborach do dozoru kościel
nego jakieś nieprawidłowoś.!i, na co Polacy 
wysłali zażalenie do swej władzy biskupiej 
z prośbą o unieważnienie wyborów. Władza 
duchowna odpowiedziała, iż za trzy lata znów 
dędą wybory, więc mają Polacy swego lepiej 
bopilnować. 

Czyż ta odpowiedź, nie jest dowodem, że 
zażalenie Polaków było słuszne? Zapewne, że 

tak, bo inaczej by im odpowiedzieli, że zaża, 
lenie jest nieuzasadnione. Lecz cóż się dzieje? 
Oto, gdy następujące wybory się zbiiżały, Po· 
lacy postanowili wziąć liczny udział w wybo· 
rach lecz... do'V'<iedzieli się o wyborach, gdy 
już wybory zo:sbły 1;skutecznionr:. Dopytywali 
się, czy kto z Polaków nie wiedział, o odbyć 
się mających wyborach, ale ani jednej takiej 
osoby znaleźć się nie udało. Natomiast ,powia· 
dali Niemcy, iż parafia.nie niernieccy w częśc.i 
przy pomocy osobnych listów o wyborach zo 
stali uwiadomieni. Czy to rzeczyw: ście prawda, 
nie zdołaliśmy stwierdzić, ale takie były po
głoski. W innych rnitjscowościach starano się, 
aby Polaków powstrzymać od licznego wzięcia 
udziału w wyborach, wgadując w nich, że kto 
chce iostsć wybranym, musi mieć własny dom 
i t. d., a to wszystko dlatego, aby Polacy 
czazem nie uzyskali większości w dozorze ko
ścielnym i reprezentacyi kościelnej .. 

Takie postępowanie ze strony niemieckiej 
powinno być dla Polaków wskazówką, iz trzeba 
"brać zawsze udział w wyborach do dozoru 
kościelnego i t. d. Jest to ważne i db tego, 
że pieniądze na utrzymanie księdza wyznaczają 
owi przedstawiciele parafii. A więc dopilnować 
należy wszędzie wyborów i starać się o wybór 
jak największej liczby Polaków. Lecz muszą 
to być ludzie, którzy mają głowę na karku, 
a więc też p1·aw i spraw swych ziomków 
śmiało bronić będą, bo tacy, którzy tylko na 
wszystkoby głowami kiwali, nie wieleby nam 
mogli przynieść korzyści. W jaki sposób wy· 
bory takie się odbywają, oraz jakie prawa 
i obowiązki mają wybrani, o tern później napi
szemy. 

Nie dzielmy się sami! 
Na c bczyźnie mamy Polaków z wszystkich 

'zaborów, z wszystkich okolic Pol.ski. Wszyscy 
są Polakami, wszyscy są dziećmi jednej ziemi 
polskiej, wszyscy więc za braci uważać się po· 
winni. Czy więc kto pochodzi od Krakowa, 
czy Poznaia, czy Olsztyna, czy Gdańska, czy 
Bytomia, 1wszystko to jedno, bo wszyscy są 
Polakami, bo wszyscy mówią po polsku. Nie 
wszędzie wprawdzie duch narodowy jest '"' ró
wnej mierze rozbudzony, ale właśnie ten kto 
posiada więcej ducha narodowego, ma obowią· 
zek rozbudzać tego ducha w tych Rodakach, 
u których duch narodowy jeszcze uśpiony, kto 
zaś tego nie czyni, o tem nie można powie„ 
dzieć, że j~st narodowcem. 

Unikać trzeba spraw, któreby mogły dzie· 
lić, a. omawiać te, które nas wszystkich łączą, 
a to Jest_ miłość i przywiązanie , do języka oj· 
czystego. Ta wspólność języka ojczystego niech 
nas silnym węzłem łączy, abyśmy wspólnie 
bronić się mogli przeciw germanizacyi. Pamię
tajmy zawsze, że czy kto się rodził w Galicyj, 
czy na Slązku, czy w Poznańskiem, czy w 
Prusiech Zachodnich, czy na W armii, czy na 
Mazurach, czy w Polsce pod Moskalem, czy 
w Ameryce, czy w Westfalii lub gdziekolwiek 
bądź na obczyźnie, dla tego, gdzie się rodził, 
nie jest ani o włos lepszym, ani gorszym Po· 
lakiem, ale dobrym Polakiem jest tJ lko ten, kto 
kocha swój język ojezysty, kto wychowuje dzie
ci na Polaków, słowem, kto spełnia sumiennie 
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swe obowią2ki narodowe. '' ed~ug tego więc 
oceniaj my się wzajemnie, a n ' e według tego, 
gdzie się kto rodził. Nie dzielmy się podług 
prowincyj, ani podług zsbo1·ów, chociaż nas 
inni tak podzielili-' bo mimo tych rozdziałów, 
mimo słupów granicznych, wazyscy jesteśmy 
Polakami, ojczyzną nas wszystkich jest Polska, 
którą tembardziej kochać pewinniśmy, im w 
nieszczęśliwszem znajduje się polożeniu. Słusznie 
też śpiewamy: 

Wszyscyśmy jednej Matki synowie, 
W :1pólna nam Ojców spuecizna : 
Jej w ęc to pierwsze pijemy zdrow'.e: 
Niech żyje Wiara, Ojczyzna! 
Bracia Rodacy ! Dłonie dokoła. 
Jedność we wianekUniec~ spleciP.: 
W spólna moc tylko ocalić zdoła, 
Co licznych wrogów dłoń gniecie I 

W celu wzajemnej obrony 
łączy się dziś wszystko. Łączą się kupcy, rze· 
mieślnicy, fabrykanci, właściciele kopalń, nawet 
lekarze i adwokaci, łączą się też wszędzie gór· 
nicy i inni robotnicy w towarzystwa i związki 
zawodowe, aby W;Łajemnie bronić swych praw, 
aby wopólnie dążyć do polepszenia bytu swego 
materyalnego. Niestety my Polacy, jeszcze ma
ło się przejęliśmy myślą, że organizacya jest 
nam w dzisiej\;zych szczególnie czasach konie· 
czną. Mają Polacy na obczyźnie przecież · tak 
samo t·,warzystwo r gólne pod nazwą: „Zwią 
zek Polaków", który stawił sobi.e ważne zada· 
nia, lecz których nie moze spełniać w taki 
sposób, jakby tego pragnął, a to wszystko dh 
obojętności Rodaków, którzy nie dosyć licznie 
zapisują się na jego członków, chociaż składka 
całoroczna wynosi tylko 50 fan. Czyż to nie na
ganna opieszałe ść, gdy ktoś żałnje owych 50 
fen.? Czyż wobec tak niskiej składki wszyscy 
Polacy na obczyźnie do ostatatniego nie po 
winni być członkami „Związku Polaków"? Wte, 
dy i z tych małych składek zebrałaby się w 
roku piękna sumka, za pomocą której dużo 
dobrego dla Rodaków na obczyźnie, dla wspól· 
nego dobra zdziałaćby można. 

Zachęcamy z tego powodu wszystkich Po
laków na obczyźnie, aby każdy, czy to na 
wiecu, czy przy innej sposobności zapisał się 
na członka "Zwiłlzku P_o~a~ów", al;>y tenże_ 
energiczniej i z większym skutkiem mógł swą 
działalność rozwinąć. Polakom na obczyźnie 
tyle potrzeba obrony, tyle przeciwieństw Pola
cy zwalczać muszą, że chcąc się ostoić, nie 
chcąc utonąć w morzu niemczyzny, koniecznie 
o dobrą organizacyę w celu wzajemnej obrony 
starać się powinniśmy, pamiętając zawaze. że 
„tylko wspólna moc zdoła nas o~alić." A za 
tem jeszcze raz wołamy: Rodacy, wstępujcie 
wszyscy do „ Związku Polaków". 

Popierajmy swoich! 
Mamy na obczyźnie tu i owdzie polskie 

składy . i polskich rzemieślników, ale zwykle 
skarżą się oni, iż właśni Jfodacy mało ich po , 
pierają. To jest bardzo źle, bo takim sposobem 
niejeden nie znajdzie w swym zawodzie zDjęcia 
i inneJ pracy chwytać się musi. Czyż nie by
łoby korzystniej dla naszej sprawy, gdybyśmy 
w każdej gminie mieli kilku samodzielnych 
Rodaków, którzyby gorliwie w obronie praw 
naszych VI ystępowali? Dla czegoż nie życzymy 
im kawałka chleba, na który pnecież tak samo, 
jak każdy inny ciężko nieraz pracować muszą? 
Czemuż patrzysz Rodaku zazdrosnem okiem 
na twego współbrata, gdy tenże założywszy 
kramik lub warsztat rzemieślniczy zdoła zwią
zać koniec z końcem, zdoła sobie zapewnić 
jakie takie utrzymanie. A gdy któremu z tychże 
Rodaków choćby tylko na oko dobrze się po· 
wodzi, dla czego zamiast się z tego cieszyć, 
powiadają tak często: do Polaka nie pójdę, 
baby si~ zbogacił, jeżeli chce chleb jeść, niech 
idzie tak samo jak ja do kopalni lub ra:eryki 
ciężko pracować? Takie pojmowanie rzeczy 
jest bardzo błędne, bo gdy inni nam zazdroszczą 
chleba, my tembardziej życzyć go swoim win 
niśmy. Na tak wielką liczbę Polaków w stro
nach tutejszych, toby sto razy tyle składów 
polskich, sto razy tylu krawców, szewców, sto
larzy, piekarzy, rzeźników polskich mogło zna
leźć utrzymanie, gdyby choć połowa Polaków 
u swoich kupowała. Tymczasem dziś tu i ow 
dzie tylko skład lub warsztat pols1 i napotkać 
możemy, a mimo to nieraz biedę klepać muszą, 
podczas gdy ich SĄsiedzi, obcoplemieńcy się 
dorabiają, a nawet bogacą, chociaż Polak jeżeli 
nie lepszy, to co najmniej taki sam daje towar 

i takie same ma ceny, co obcy. Pamiętajmyż 
za.wsze, że słusznie powiac1J. nasze znane przy. 
słowie, iż "bliższą jest koszula ciała, niż sur. 
dut" i podług tego postępuj my! 

Obłuda polakożerców •. , 
„Rhein,- vV estf. Ztg." pisząc o wiecu, jaki 

siQ odbył w Poznaniu w sprawie wyrzucenia 
nauki języka polskiego z gimnazy6w, wyraża 
nadzieję, że rząd pru~ki z obranej drogi nie 
zejdzie, a w końcu powiada, że co Polacy chcą 
dla swego języka ojczystego zrobić, to powinni 
uczynić eami. 

To jednak faryzeuszowska obłuda, bo wia. 
domo, iż za nau ~zanie dzieci polskich polskiego 
czytania, panią Omańkowsk~ w Poznaniu do 
wi~zienia posłano, a gdy młodzież gimnazyalna ~z 
uczyła się w domu literatury polskiej, to jej ne 
za to wytoczono śledztwo, które jeszcze nie ~VJ 
ukończone. 

A więc ze szkoły język polski rugują, za "" 
prywatne pielęgnowanie Języka karzą, i po· PP~ 
tern jeszcze takie masońskie blacisko śmie uda. 
wać, że Prusacy w obec Polaków postępują żą 
sprawiedliwie, i powiada obłudnie, że Polaey Pr 
sami o swój język starać się powinni. 

O zapewne, ie · Polacy to czynić będą 
pomimo trudności, stawianych przez Prusaków, 
bo gdyby szło po myśli polakożerców, toby 
wnet mowę poltiką wytępiono. Na. szko~ą spusz. 
czać się nie mo*na, a zatem w domu fom gor• 
liwiej język polski pielęgnować powinniśmy, 
a gdy to czynić wszyscy będziemy, to po1 rzy
żuj emy plany naszych najserdeczmejszych. 

Zieznie polskie. 
0 Z Prus Zach„, ·warm:U ł n:~zur" 

Z Starogardzkiego. W Sucyminie wy· 
kopano n!l polu dobrze zachowany pieniądz 
z czasów rzymskiego cesarza Marka Aureliusza 
(z 161 do 180 r. po Chrystusie). 

Biskupiec na Warmii. vV niedzielę uto· 
pił się przy kąpaniu w jeziorze Krax, uczeń 
kupca p. Gabriel, syn wdowy w Geland. 

· 9l§1rt3w. No·l'fyłościJf-gamr.zuM\<\ y,- J'li~" 
tu będzra budowany, przeznaczony zostanie 
tylko dla ewangieJików. 

Domyślno6ć poczty. Jeden z robotni· 
ków z Polski, zatrudnionych w okol'cy :Mal· 
borga, wysłał ze Starego pola list do swego 
dawniejszego pracodawcy (p. Aleksa Feya), 
zaadresowany w ten sposób: „Aleks fe berrch 
in Marienbruch Golnerik nr. 100". - Dla bez· 
pieczeństwa podał jeszcze wfasny adres tak: 
„Dies Adresa ist Alt Felede bei die Nogat 
brik selbst Einhandigie". Poczta odcyfrowała 
niezrozumiałe wyrazy i list doszedł rąk adre· 
sata. ~ Dziwnie to odbija w obec trudności, 
jakie poczta w Poznańskiem czyni przy prze· 
syłaniu listów i paczek na których chociażby 
tylko jeden wyraz polski aię znajdował. 

Olsztyn. 5go . b. m. najprzew. X. Biskup 
Andrzej poświęcił kamień węgielny ·pod nowy 
kościół budujący się w Pangritz Kolonie. Przy· 
padkiem stało się właśnie w setną rocznicę 
założenia tej osady przez dzierżawcę Pan· 
gritz'a. 

Działdowo. W Płośnicy spalił się w tych 
dniach budynek cha.lu pnika Roszkowskiego. 
W płomieniacn zginęła żon~ R., którą ~opiero 
następnego dnia znaleziono zwęgloną. 

To1.•uń. Datek niemieckich katolików. Tu· 
tejsze towarzystwo katolików niemieckich ona· 
rowało 50 m. na pomnik cesarza 'Wilhelma I., 
który zarządził podczas w.alki kulturnej i wy• 
dalania zakonów. 

• Z Wleł. Kso PoznańtJlde100 
Koician. Wdowa po niedawno zmarłym 

nauczycielu śp. W oj.ciechowskim chciała na tu· . 
tejszym cmentarzu mężowi swemu wystawić 
nagrobek. Tym.::zasem przybył do niej nauczy· 
ciel Deckert i radził jej po przyjacielsku, żeby 
na tablicy umieścić kazała napis po niemiecku, 
W ' innym bowiem razie stracić by mogła pen· 
syą wdowy, jaką jej rząd płaci! vVakutek te· 
go p. W ojcichowska zaniechała wystawienia 
nagrobka. 

Tak więc się j,uż i kultura, na nasze prze~ 
nosi cmentarze? (Do odbierania pensyi wd°':deJ 
rząd prawa nie ma. Red.) . 

Niepruszewo. Misya w Niepruszewi~ 
rozpocznie się 16 bm. i trwać będzie 8 dnJ 



~ł brn. rano 7jedzie na· przew. ks. Biskup Li
kowski, celem udzielenia Sakramentu B'erzmo· 
wania, a mianowide też, celem kongregacyi 
kościoła. Bo stary kościół wskutek znacznego 

! przebudowania i rozszerzenia swoje poświęcenie 
tltracił. 

Lubosti·oń. Majętność hr. Skórzewskich 
~ostanie wkrótce majoratem. Majątek obejmuje 

, 49 OOO mórł? obszaru. 
' We Wielkiej wsi w Poznańskiem, wła

sności p. Wł. Szuberta, pobiera rentę starości 
dwoje starych ludzi i to stróż Jan Wachowiak 
i wdowa po fornalu Katarz'Jna Woźna. 
Dotąd poczta płaciła bez wszelkich zastrzeżeń 
i trudności rentę na mo ~y kwitów, na których 
Wachowiak i "Woźna podpi:rywali się krzyży 

o kami, nie umiejąc pisać. rrymczasem dnia l·go 
0 czerwca br. odebrano p. Szubertowi wystawio
a ne kwity jako przełożonego gminy z poświad

czeniem, że ci ludzie żyją, przekreślając Jan 
Wachowiak i żądając, ażeby był podpisany 
Johann Wacho,~:iak", na kwicie zaa Woźny 
przekreśliła poczta imię Katarzyna, żądając na· 

· pisania "Katharina", dalej przekreśliła „ Woźna", 
· tądając podpisu „Wozna". 

Takie to dobrodziejstwa wyświadczają nam 
Prusacy! 

Poznań. Przeciwko napisom polskim. ·w 
~Tageblacie" czytamy: „ U wejścia nabytej 
rzez magistrat od p. Cegielskiego przy ulicy 

Podgórnej widnieje jeszcze tabliczka: "Ulica 
odgórna 11". Czyż nie należałoby usunąć tej 
olskiej tabliczki?" Podpisany jest „ein Deut
cher". Uwagi zbyteczne. 

·".Ze Slązka czyli Starej Polski„ 
lV Ludgierzowicach zmarła 15 letnia 

ziewczyna Elżbieta Zemba na wściekliznę. 
ies ukąsił ją w Kohlowie. 

\V Słnpni pod Mysłowicami uderzJił 
iorun w dom i zabił 17 letnią dziewczynę, 
tóra z innemi siedziała podczas burzy w po
oju. 

Niem. Piekary. Rólnicy naszej okolicy 
~ą nawiedzeni klęską, gdyż robak niszczy im 
r.niwo na polach. Jest tego robactwa wiele. 
Podobno nie można go inaczej wytępić, ,iak 
rt.t;;;.· ;t;~014u;~ v1L;:)ia.uyd1 pól. Z Lego wyniknie 

e ielka szkoda dla gospodarz;y. 
ltlysłowiee. W Janowie zabił piorun 

i· poniedziałek dwie dziewczyny i jednego 
l· órnika a niedaleko granicy w Króle'.;twie Pol

kim pięć osób, które jechały razem furmanką. 
W Roździeniu w lazarecie leży o hecnie 

105 lat licząca Majowaka z Małej Dąbrówki. 
• razety piszą, że Majowska jest naistarszą 

~
sobą na Górnym Sląsku. 
Kuźnia pod Zabrzem. Niejaki ·Kokoszka 

łużył długie lata w francuskiem wojsku. Teraz 
obiera jako inwalid 825 franków rocznej renty 
d rządu francuzkiego. 

Wiadomości ze §wiata. 
Bel'lin. O pobycie holenderskiej królowej 

1Wilhelminy u cesarza Wilhelma rozpisują się 
~ienniki niemieckie i snują z tej wizyty naj · 

cę .ożniejsze domysły. Międ.zy innemi ~łaszono, 
e Wilhelmina zawarła z cesarzem Wilhelmem 
kład, mocą którego Niemcy po przyznaniu im 
~anych korzyści handlowych przejmą na sie· 
1e obowiązek ochrony holenderak~ch kolonii. 
Ilerliner Neueste Nachrichten" natomiast za· 
ew.niają, że odwiedziny królowej na dworze 
erli~skim nie mają żadnego politycznego zna• 

!Cze.ma. - Czyż jednak kto tym „zapewnieniom" 
wierzy? 

n· 

Dl 

. Rzym. \V tych dniach wyszedł tu stara· 
hem św. Kongregacyi Obrzędów spis procesów 
a~ań) kanonicznych co do policzen)a sług 
ozych w poczet Błogosławionych albo świę · 

ych. Otóż z tego spisu dowiadujemy się, że 
8zystkich spraw jest obecnie 287. Porównu· 
ą~ obecny spis z ostatnim z r. 1894, clowia· 
UJe~y się, że liczba procesów w ciągu pięciu 
t s~ę powiększyła. Zt4d wynika, że Kościół 
atol.1c~i po wszystkie czasy wydaje Swiętych. 
.nunionego cm go) wieku jest 180 spraw, 

tyiędzy nimi: Anny Maryi Taigi, Maryi Kry· 
. ny z Sabaudyi, królowej z Neapolu, zmar· 

~~7~ ~846, śp. Piusa IX. Papieża zmarłego r. 
p l ~s. Jana Bosco, zmarłego r. 1889; z 
c?oedn~ch stuleci zapisujemy sprawę Dziewi· 
~t r!e~ns~iej i królowej szkockiej Maryi Stu
~l lb. scięteJ na rozkaz królowej angielskiej 

n! z iety. 

llrłochy. W śrolę dnia 5 bm. zapisano 
w Rzymie w urzędzie stanu cywilnego urodze· 
nie i imion.1 córki króla "Wiktora Emanuela III. 
które brzmią: J olanda Małgorzata .Milena Elź. 
bieta Romana Marya. S wiadkami zapisania 
imion do rejestru byli: król, królowa Małgo
rzata, kdiężna Genuy, księżna czarnogórska 
Milena, książę Mirko, prezes senatu Saracco 
jako urzędnik stanu cywilnego oraz minister 
Giolitti jako notarymz koronny. 

Sprawa chińska. Poseł włoski odebrał 
wiadomość od włoskiego księdza w Szami, że 
chińczycy zamordowali w Ningtiola.ng w 1\fon· 
golii południowej zakonnika i 14 innych księży, 
należących do misyi, której niedawno zagrażał 
bunt pod wodzą księcia Tuana. Oprócz księży 
padli pod razami wszyscy ochrzceni mężczyźni 
(chińczycy), a kobiety popędzono do Mongolii, 
aby praCJ\'- ały dla wojsk Tuana i Tungfusian
ga, które stoją teraz na p.Hnocy Szansi. 

- W aldersee oświadczył przed wyjazdem, 
że 'rier tsin bulzie prze;.:; woj~b obce ujęty 
pr2 ez 5 lat. Między Pekinem a Tientsinern po· 
wódź spowodowana ulewami, zalała cały kraj. 

W oj na angielsko-transwalska. -
Ostatnie dni zaznaczyły się na bursl;dm teatrze 
wojny niezwykłym szczękiem oręża, - energią 
którą uważać można za. objaw znacznych sił 
żywotnych u burów, a zatem takie za zapo· 
wiedź, że e.prawa bJrska długo jeszcze sta..ć 
będzie na porządku dziennym. 

Z różnych strona i 
Rotthausen. W kopalni ,;Zollverein" I 

wpadł do Sliybu górnik Umschlag i zabił się. 
Dortmund stać sie ma z dniem 1 kwi.et- I 

nia siedzibą nowego obw~du re,iencyjnego. j 
Lamlsberg nad Wartą. R0botnik Kluth i 

w Berlinchen zabił siekier~ troje swoich dzieci 
i swą starą teściową. Nas*ępnie rzucił się w je
zioro, chcąc Fię utopjć, 7.ostał jednak przez ! 
rybaków uratowany i do więzienia odsta't\iony. l 
Zona jego tylko dla tego us.zła niechybnej 1

1 
śmierci, gdyż w tym czasie znajdowała się na 
cmentarzu na grnbie swego n~jmłodszego l 
dziecka. 1 

Frankfurt n. ~I. D iu 7 czerwcn wie· j! 

czorem o godzinie "vp6ł do 7 zderzył siQ 
w Bebra pospieszny pociąg lipsko-kasel-,ki z to· i 
warowym. Dziesięciu podróżnych o6niosło rany, j 
dwa wagony osobowe są zdruzgotane. i 

Towarzystwo św. Ignaceg·o w Oherliau.:en 
donosi wszystkim Rodakom i Rodaezkom w Oberbau.se!l, 
Styrum O:>erstyrum, Ahtadeu, Duisburg, Osterf4>ld 5td. o 
pielgrz;mc8 polakiej tegr rocznej, która si~ edbędzie w 
druga. lub t.rnecilł niedzielę w lipcu, jako pierwaza polska 
pielgrzymka., którfł poldki kapłan poprowadzi do KE-vela~r. 
Podczas pielgrzymki polekie piEŚ •i śpiewane będa., w1.~~ 
zapraszamy wszystkich Rodaków i Rodaczki na nifł .• -
Karty do pielgrzymn s, do nabycia u przewodu. TJw. sw. 
Ignacego J. Szulca w Diimpten, Sect. III. nr. 19; u ka
syera F. Dziuby, koło nowych koszar; u sekretarza Tom. 
Staszewskiego, ul. Lipperheiderstr, 80. koło cmentarza 5 u 
przewodn. Tow św. Barbary w Oberhausen M. Juskowia
ka, ul. Schlosserstr. 20; u przewodn Tow. św. Staniała.
wa. w Styrum Sil. Linki, Emtrachtatr. 53; u zast. przew. 
W. Grze'.aka, Klerenstr. 44 i u przewodn. Tow. św. Je
rzego w Alstaden nr. 236/I. - Zwracamy uwagę Roda
kom i Rodaczicom, ażeby przynieśli fe sobfł „Ksi~Żki dla 
pielgrzymów" na :polskie nabożeń3two, bo będl\ podczas 
nabożeżs~wa te pieśni śpiewane, które będfł podczas piel
grzymki śpiewane. Kto jeszcze nie posiada „Ksi11iżki d1a 
pielgrt.ymów" mote otrzymać od towarzystwa.. - Odjazd 
pielgrzymki z Oberhau 1en będzie w sobotę po połuduiu o 
godz. 1. pov. rót do Oberhausen w niedzielę o gods. 7 ns 
wieczór. Kolej kosztuje z powrotem 2 70 mr. - Rodzi
ców prosimy. a.żi>by dzieci ze sobą zabrali. które jui 7 
lat skcńczyły, ażeby chorągiew naszfl pol:>kfł uplęhzy6. , 

Tomasz t;ta3zewski. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Bochum. 
W niedzielę dnia 16 czerwca obchodzimy 

10-tą rocznieę istnienia 
na. sali p. Fiscbedicka w Bochum. przy ul. Wiemelhact
ser-l::ltr. - Szan. Towarzy:1twa zecbcfł si~ zebrać o godz. 
3 po południu w sali p. Schmiebnscha, ulica Kkisterst:::-. 
niedaleko kh1sztoru. - O godz. 1/24 pójdiiemy do kościoła 
s;.v. Józefa na nabożel'HtWJ polskie. Po rn1bożeń~twie za
bawa ns. eali p. Fischedicka Szan. 'l'ow. upraszamy, aby 
prtybyły z chorj\gwiami, ale bez pałaszy. - Członkowia 
tow. płacił ws'ępoego 30 fen .. nieczłonknwie prted cza
BP.m 50 feo., a przy kasie 75 fen. N ewinsty maj~ wstęp 
wolny . - Uroczystość nasza będzie bardzo urozmaiconą,, 
przeto o liczny udział szao. Towarzystw oraz Rodaków i 
Rodiicr.ek z Bochum i okolicy się uprasza P<l teatrze 
dalsza za bo.wa. Z ar z f\ d. 

U w a g a~ \V niedzielę 16 czerwca o godz. 71 ft, jest 
Mszo. św, na intencyę towarzystwa w kościele św. Józef&. 
Członkowie zecb(f\ się zebrać w lokalu posiedzeń o godz. 
63/4, b 1) punk~ualnte o godz. 7 wyruszymy do kościoła 3 

chorągwią, O licrny udzid członków prosimy. 

Prośba! 
Prosimy uprzejmie szan. Towarzystwa, o łaskawe pi

śmienne uwiadomienie, które od nas zaproszenia. odebrały 
us. poświęcenie nowej cbor11gwi, czy na.a odwiedzi\. gdyż 
liczba. Tow. ,if'st nam bardzo potrzebna. Mamy zaufanie 
w bratnich Towarzystwach, iż nas ewą, obecności' za• 
szczycić racz'ł Tow. 4..v. Barbar.y w A-nnen. 

vV a 1 n e n ad z wyczaj n e zebr a n ie Tow. pol
skich Przemysłowców w Dortmundzie odbędzie się dnia 13 
c~erwca punktualnie o godi. 9 wieczorr m na s:lli posie
dzeń Central· Hof. West-Wall . O liczny udział członków 
upasza się: gdyż Sf\ ważne sprawy do załatwienia. 

Goście mile widziani. Z a rz t\ d. 
Bochum. Iladca górniczy, generalny dy· 

rektor Behrenz udaje s~ę z poręki ministra 
handlu Miillera do .A.:1g1ii, aby tamże zbadi!.ć 
w kopalnian:i urządzenia, mające zapobiegać Towarzystwo św. Darbary w Annen. 

obchodzi dnia 16 czerwca 
obrywaniu się węgli i kamienia, wskutek czego uroczystość poświęcenia choi·ągwi„ 
tylu górników traci życie. Towarzystwa, które zaproszenia. odebrały i te które 

Wanne. \V ko.palni „Pluto" został oka- zspro:;zeń nie odebrały dla braku adreau, będfl bardzo mile 
leczony górnik Fr. Furmaniak. przyjęte. Prosim", aby szan. Townrzystwa przybyły l': 

Werne. \V Kopalni tutej~zej dostał się chorągwiumi. Także prosimy szan. Koła śpiewu: aby te! 
odwiedz;ć nas zechciały. 

Jan Paziszka pod wagon. nnpełniony .kamie· Porządek zabawy: Od godz. 2 do 3 przyjmcwanie 
niarni i został ciężko pokaleczony. obcych Towarzystw i Kół śpiewackich, o godz. wpół do 

Boehum. W maju 136 osób ,·dęcej się 4 wyu araz do kciścioła z muzyk!\ na na'1ożeństwo, a po 
urodziło, niż umnrło, a 551 przypr0wadziło się nabożeństwie powrót z muzyktl va ealę p. E. Fuoke, przy 

Wittener Str., gdzie będzie powitanie Towarzystw i gości 
do miasta, ni~ wyprowadziło, czyli że w maju przez przewodu, śpiew ogólny, mowy i d~klamacye, a 0 S 
przybyło miastu Bochum ()87 nrieszka1\ców. będzie teatr ,,Genowefa.LL. Wstępne dla członków tow. 30 

Najwięce.j analf'1. betów na świecie. fen., <lla. niec:::łonków 75 fen., mewiasty maj!\ wstęp wolny. 
z państw europPjskich Rumunia wylrnzuje sto· Ozł ,mktn'l:ie ns.gzego tow. będfł oczekiV'łać na dworcu na 

To'.\' 1t!'Z'1Btwa. - Te1ltr „Genowefa"' będzie od~graany zs. . 
sunkowo najw!ęk~zą Lczbę analfabetów; .spra- pozwoleniem ~utora, szan. p. J. Ohoc;szewskiego z Gniezna.. 
wdzano to przy ostatnim spi3io ludnosci. Z G z ar z~ d. 

~ilionó.w lud~i, kt.ór:,.~ch. licz~ Rurm~ub, 4 mi· j • . . • 6 · 
hon~ .me unu~ an~ p1:rn.c. am czyt~c, a tylko i Wm c polski w elsenk1rchen 
1 m1hon ludzL konczy szkołv pubhczne. l} 'b . . t •6 •• Pl t · p ł d · ->9 • • „ ···--· _ __ ""!'!'· or1 ę zie się w uroczys os ss. o ra i u.w a ma ..., 

czerwca o godz. wpół do U! w południe w sali 
!-1abcżeńat.wo poleskie„ I 'Germama" (Baumyiilter), przy ul. Hermannstr. 16. Na 

W Baukau sp.Jwiedź św. w pifltek 14 czerwca I ;.,i~cu będą, omawiane przednwBzystkiem 
(uroczystość Nr.j8łndozego Serca Jezusowego) od rana i w 

1 
~ sprawy gó1•nicze, ~ 

sobotę rano - .kt\zanie w pi1tek po poł o 1/26· I dotyc·fłce znanego r<'zporzfłdzeni:l. języ~owego policyi gór-
We Wanue spowiedź św. od soboty 1ó C!erwca po I niczei. W sprawie tej zostać maj~ no. wiecu uchwalone 

poł. aż do poniedział:tu l 1.7) w połudme - knzirn 1e w petycye, które wyała.ne zostanq do wyższego urz~du g6r-
nied21ielę po pd. o 4. niczego w Dortmundzie, do ministerstwa w Berlinie itd. 

W Bohlin;hausen spowiedź św. w poniedziałek Pod obrady przyjd~ też sprawy knapszaftu, a o 
17 czerwca po }Oł i we wtorek rano - kazanie w po- ile czas pozwoli będf\ te! ogólne egrs.wy omawiane. 
niedziałek po poł. o 6. Sprawy to szuzególnie dla górników bard o ważne, 

W Eikłu spowiedź św. we wtorek 18 czerwca. po dla t gJ W>l.Zystkich współbraci bez wrględu nu. to czy 
poł. i w środe rano - kaza!lie we wt ;rek po poł. o G • poc'nodzfł ze Sl11izka, Cf.y z Poznańskiego, czy z Mazur, czy 

Ks. Me is s 1 er . z Warmii, czy z Prus Zachodnich, gor11ico prosimy, ·ab-v 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-= wsz~ scy licznie na wiec przybyli, bo to o nasz~ wspólnt\ 

Koło śpiewu „Sobieski" w Herte11 sprawę, j:i.ko górników polskich chodzi, albowiem te roz-
porz~dzenia językowe wszystkim dają się we znaki. 

donosi wszystkim Rodakom w Herten i okolicy, oraz Ko- z i k p I k • , 
łom, które zaproszenie. odebrały i tym, które zaproszeń " w ąze o a ow' • 
nie dostały, iż dnia 16 czerwc!L obchr1dzimy I. rocznic~ 
istnienia, na którf\ wszystkich nam życzliwych Roda
ków upraszamy. Program zabawy: O godz. 4 koncert, 
śpiewy czterogłosowe i deklamacye. Później taniec. Za
bawa odbędzie się na sali p Aga.cieka. O liczny udiiiał 
uprasza się. - Zarazem donosimy szan. członkom, iż ze
branie odbędzie się o godz. 3 przed zaba.w1\, 

Cr.:eśc pieśni polskiej ! Z ar z ~ d. 

KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" 
w Boclaum 

ma na składzie wielki wybór ksiflŻek do na bożeńatws, 
ksi~ek powieściowych, śpiewników, ksi~łek treści religij
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisami 
polskimi itd. Dalej: wielki wybór figur Swiętych, kr11c1-
fi.ksów, róża.ilcy i innych dewocyonQ.lij. 



Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
donosi swym członkom oraz wazyetkim rodakom w Laa.r 
i okolicy jako też sza.n. Tow. s~siednim tak tym, które 
~aproszenia odebrały, jako też i tym, które dla. braku a· 
dresu zaproszeń nie odebrały, iż dnia 16 czerwo~ obcho
dzimy 11 rocznicę swego istnienia, na sali kotolickich to
warsystw, przy kościele na kt6r~ Szanowne towarzy$twa 
serdecznie zaprasza.my. Program uroczystości: Od godz. 
2 po południu do 3 i pół. przy)mowar.ie bratnich towa
riystw, o godz. 4 odbędzie się pol.;kie nahoteń~tw·:> z lra
Eaniem, po nabożeństw e powrót na salę. O godz 5 i pół 
rozpoc~cie zabawy pieśni!\ i moWf\ po witalni\, potem bę
dą. śpiewy i deklama.cye przeplatane koncertem. O zmroku 
l'ozpocznie się przedstawienie amatorskie pod tytułem: 
„Gwiazda Syl>eryi", które dopiero 1 raz w tych stronach 
było odegra.ne. D~putacye będl\ czekały na dworcu Ruhr
ort i na ulicy wiod'łcej do Br110Hausen. Wstępne dla 
członków wszystkich towarzystw 30 fen., dla nieczłonków 
przed czasem 50 fea, przy lrasie 76 !en. Na:1i członko· 
wie, którzy zalegaj!\ ze składka. miesięczną,, więr.ej jak 3 
miesilłee płacił jako nieczłonkowie. Niewiasty mają wstęp 
wolny. Szanowne tow., które nas awit obecności!\ zaszczy
cić racz4, eo serdecznie prosimy, zechclł _t>rzybyć bez 
ehorlłgwi ale w oznakach tow. Spodziewaja.c -się licznego 
przybycia zasyłamy serdeczne poGdrowienie 'Z ar z!\ d. 

Tow. św. Antoniego w Ueckendor:fie. ~?l~m~m~~~•lł 
W czwartek 13-go czerwca. o 6 godzizie rano będzie 

Wielka Msza. św., na której będziemy po polsku śpiewali: 
„Tu przed Tobt} czyni Pa.ule". Na Mszę iw. zaprasza. się 
wszystkich członków naszego tow., oraz w ~zystkich Pola
ków z u~ckendorfo. - Chorfłżni ~inni stawić się z cho-

~ ~ dniu ślubu · 
~ zasyła.my sza.n. członkowf 
~ panu Michałowi Cymerowi 
~ i jego narzeczonej 

rfłgWilł• J. Grabo~ski, przewodu. 
~ pan nie Maryannie Sztul 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
urz~dza łatową zabawę w dniu 16 czerwca w domu 
Ozeladzl katolickiej (Gesellenbaus). Ktoby się chciał za· 
ba.wić winien się po3ta.rać o karty wstępu przed zabawą, 
gdyż pod !zas zabawy nie motemy mieć kasy ot nrtej. -
Karty wstępu możoa dostać od zarz~du, u p. Beaenrotba 
i w domu Czeladzi. Karty dla członków 80 fen., dla go· 
ści 50 fen. Uprasza. się członków, aby wzięli ze soblł 
ksi!łżeczki tow., aby nie mi€ć ni'eprzyjemności. O liczny 

'Si1l1. jak oa,iszczersze życzenia wszelkiej pomyślności. 
7JlJ4, Mało w życiu gwiazd, promieni, *' Mało 
~ pieśni, kwiecia róży, * Więcej chmur i smu-

~
~ tnych cieni, * Wi1;cej łez boleści, burzy *Wam 

ozan. Państwo życzymy s2czerze, * Wiele szczęś
cia ślf\C w ofierze, * Niech wam błogie płyn2' 

~ chwile, niech wam sie szczęś ~ie śmieje, * Niech 

~
~ wam życie będzie majem,* Wiecznfl wiosną, -
7JlJ4. cią,głym rtlfem. W końcu wołamy: młoda. para 

niech żyje! 
udział w zabawie się uprasza. Z ar r; ~ d. ~ Koło śpiewu „Sobieski'' w Herten. 

Uw~ga: Zebranie odbędzie się przed ie.baw, zara.z 
po ostatniam nabJżeństwie o godz. 12. O liczny udział 
w zebraniu się uprasza, aby módz spraV"y załatwić i upra
sza się o punktualne przybycie tych członków, którey maj1' 
czmvać przy drzwiach. 

~~m~~m~~m~~~m~11 
Nadsyłając kortispondencye, ocłoszeJJJ 

zamówienia książek i t. d. trzebakażdy r 

Andrzej N i ki. 
mistrz kra wie chi 

Eastrop, ul. Bahnhofstrł 4a 
wykonywa 

*ubrania podług miary~~ 
pod gwarancyą za dobre leżenie. 

Ceny tanie ! Ceny tanie! 
Pr 1cl tego mam na składzie i polecam po 

bard30 tanich· cenach: 

Ubrania dla g,órników do pracy 
bardzo mocne. 

Materye na suknie dla' niewiast 
najrozmaitszego rodzaju, od najzwyczajniejszych 

do najpiękniejszych. 
Materye na fartuchy i bluzkl. 

~ Płótno do koszul, flanele i barcbany. ~ 
Dalej polecam bieliznę, koszule, półkoszulki, 

kołn~erzyki, mankiety, krawaty, ręczniki. 

Materye na nasypy. i powłold. 
Kołdry do spania i do nakrywania łóżek. 

Pierze darte od 
2'!~ f~°n~'58 m. 

Puch (kwap) biały po 5 i 5,50 m. funt. 
'l'owar dobr1 ! Ceny tanie I 

Szan. Rodaków proszę o poparcie mego 
przedsiębiorstwa. 

Kilka set zegarków na składzie, 
w·~syłamy Rodakom na obcz;yźnie li tylko najlepsze i najtańsze 

dobrze obciągane i uregulowane zegs.rk', 5 lat piśmienna gwaranoya. 

Nr. 27. 
Medalik do łańcue11-
ka, nowe srebro po 

60 fenygów. 

Odsprzed. rabat. 
Kolczyki, - broszki, 

łańeus'd, 

obrączki ślubne, 
pierścienie, harmoni
ki, skrzypce, cst'f}' 

i t. d 

Nr. 201. 
Duble po 1, 

1,60 mr. 
SpUka W kTt\a 

wat, lub w ka
pelusz dla. 

górników. 
Buov.iki, regu
latory z pol

Nr. 6 ! . Srebray remont. z Matk:ii 8 kim orłem 
Bof'ką. 01ę::-t.ochwmiką. pjękn;v '~~a· metr wysokie 
1:mej pracy po 13.50 1G,18. 21. 25, po 16 18 20 
30 l BG nr., u źvct1~.o,e kluczy~ 22 25 30 ~r. 

l:owy, wyrób jak śp : lka nr. 20L· ' 

Zegi:i.rk· nasze e!ii bardio rlobre, najlep~zem dowcdem s~ listy, któ
re codP.:iennie z pridzi~ :w~ a niem i zamó ,1 ieme m przychodził. Cennik 
wysyłamy d&rroo i frs.mko każdemu - Co się n:e podoba. chętnie, od-
ltieramy z powrotem.. · · 

tiwój do swego ! Repa.n:t eye fanio t 

M. Szczepaniak i sp. w Krotoszynie 
(H.rotoschin n-rz. Pc§en}. 

Przy na.imnif.lszem ziu.ni'>wi"r.;u wysyłamy darmy p1ękny pr>aarek. 

J. Wo)cfechowski, grzewodnicz~cy. po4ać swój dokładny adreM. 

Kto wyprawia n·esele lub chrzciny niech kupuje 

tanie pols.kie wina 

u Kwaśniewskiego w Bocijum, 
Kai.ser-Friedrithplatz 2. ~ ~ * ,~zaraz przy klasztorze, 

od 10 do 15 litrów 70 fen. za litr, od 15 jeszcze taniej. 
Wielki wybór 

cygat, papierosów, win zagranicznych i wszelkich napoi 
z fabryki B. Kasprowicza z Gniezna. 

~~Wszelkie towary sprzedaję po bardzo niskich cenach.~*~~ 

Ignacy K-w-aśnie~ski, 
generi\lny zastępca fb:my B. Kasprowicza w Gnieźnie, na \Vestfalię 

i Nadrenię. 

1'1arya Kończak, licz1;ce 61/ 2 
ht, ur,inęło w pr,zeszł;y czwart~k 
po prof eeyi Bożego Ciała w Wit· 
terJ , Miała białą suknię, wstążki 
niebieskie i k0sz~ k do rzuca!lia 
kwiatów i Wjsokie lakierowane 
buty. Podobno widziatiO jf\ w o
kolicy Langendreer, LUtgt>ndort • 
mund i \Verne. Kto by dzieck·') 
spotkał, zechce mi donieść 

Józef Konczak, 
Wittem, W a 11 e n s t r. 83. 

W miejscowości B.ahnhof· 
Rauxcl (kolonia Wiktor) jest 
od 1 sierpnia r. b. 

hand.el 
z pomieszkaniem st63owny dla 
krawca, księgarza albo szewca, 
pod bardzo korzystnemi wsrun
kami do wydzierż.!l.wienia. Zgło
szenia pr~yjmuje 

R Górecki. 

Dziewcze 
I 

(katoliczka) które włada językiem 
polskim i niemieckim przyjmie zaraz 

w nauko 
Józef Flecken, Bochum 

przy ul. HUnicstr. 5. 

Baczność! 
Rodakom na. obczyźnie oznaj

mis.m, it przyjmuję zamówienia na 
oryginalne prawdziwe Singera 

maszyny do szycia, 
damskie i nemieślnicze wszelkiego 
rodzaju. Stare przyjmuję w za
m!n.n~. 
Bezpłatna nauka szycia. 
Dogodne warunki spła.ty. 
o Za gotówkę rabat. o 
Wacław Funtowicz, 

Essen, Engelbel'tstr.14. 
Baczność! Kto potrzebuje 

maszynę do szycia, nlech mi do
niesie na karcie p0cztowej, a przy
b~d.ę do niego. 

Doc~c.rczam ta.Me stęple rę·· 
cme, kieszonkowe : do za.wieszania 
w łańcuszki do zesl\rka, oraz me• 
ble wszelkiego rodznju. 

Żą,dajcie wszędzie 

~~ ~~ Cygar ~!~ ~l~ 
~ -~--·--· -z p;l.rk:ej -fub1-.;ki .Ctmy~- · 

Nehring & Leitgeber w Poznaniu. 
- Zastępca: pan Sp-ychała z Wanne. 

:Baczność! 
Wszelkie prace piśmienne np. podania w sprawach Sfldowyo 

klama.1:>yach podatkowych, wnioski o umorzenie podatków, w eprs 
knapszaftu i renty państwowej, w sprawach gruntowych i opiekun 
w;ykonywane zostają, dobrze i tanio. Sciąganie pretensyi komom 
Jzierżawy. - Agentura zabezpieczenia na życie bez rewizyi lek 
pod nadzorem władz rządowych, zabezpieczenia od pożaru, zawii 
r6ż11ycb kontraktów kupna, odbywanie aukcyi, prowadzenie książek 
dlowych i udzi la.nie rady w sprawach konkureowycb. 

Sprawy ~ała.twia się we ws1yt1tkie dni tygodnia od godz. 8 
do godz. 8 wieczorem. - Zamówienia zamiejscowe proszę uskute 
listownie lub ustnie. - Mem staraniem będ~'.e, aby każdemu 
najlep.szą, radlłi, dla tego pr0S1Zę o poparcie. 

Ludwik 'W'"inte:r w Rohlinghausen, 
przy ulicy Gelsemldrchener Str. l. 

Kto pali 
niech pali znane jako najlep;ize 

• papierosy 
p.1•awdziw-e Ta1re-Co 

nr. 4:0 .z fabryki 

F. Po~akiewiez„ nastę:pea 
(w ł. w I\ s o w i c z) 

Warszawa~ Poznań· 
stali 
bbrt 
Sftlni 

Dziewczęta 000000000000000= ię 

d~ pracy w kur.bni, domu i goapo
o arstwie rólnicze.m znajd~ mie1sce 
przy 11asługa.ch 50, 60 i 70 ta.la.rów 
za bez, łatnem pośrednictwem 

Drii k• 1 

ł · ~ wyrr r u.S, IOJ S UZ3, \4'dzi 
która zna ws1,elk~ robotę ~' Cz~:' 
poszukje • N ad 

Józef Mroskowtł d~ 
w Bruchu, Feldstr. 2 \\'r.zię 

000000000000000 . F~sse 
Za inseraty i reklamy reda.kcya wobec publiczności t}ert 

· odpowiada. ~· ła'V 

Józefa Hasselberg, 
Eickel, Herzogatr. 19. 

~1'. d.~~. ""18.rl ł l"f;~„fagę.y„ ol~or-li.;.~Jia,h.y: Antrn1f nn~jłlli r w Bochum •.• Nakła.dem i ~~<.W:n(\l;:~\;m, Wydawnlct:W!ł. „WiatU"{i Polsk!q;oH w l};:.ohum 
I -~m 



W7chodll na wtorek, 011Wal'tek i sobotę 1 dodatkiem 
ft)l{gijnym p. t,: ~N•uka Katolicka", z dwutygodni
ldem 1półecmym p. t.: nGłos g6nrlk6w i hutników", 
Otu płsemldem litcra.cldem p. t.: nZwlercladło". Przed
płata kwartalna na poucie ł u listowych wynosi 1 mr. 
IO fen., a s odnoateniem do domu 1 mr. 74 fen. n Wia
ł'ISI Polakl" saplu.ny jeat w cenniku pomowym pod 

ur. 138, na stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaei sio za miejsce rz4dka drobnego druku 
15 fen., a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opusi 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
l Księgarni należy opłacić i poda~ w nich dokładny 
adres pisz,cego. Rękopisów się oie zwraca. Nazwisk 
koregpondentów bsz ich upoważnienia nie wykazuje się. 

Nr. 7t Boo:b.\UIL; oz~artek, ~3 czer-wrca 1901. .Rok 11. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Rodzice pols~y ! U~~cie dzieci swe 
a6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
tut Polakieme kto potomstwu swemu 
1ałemczyc ~ię poiwoli ! 

Polacy na obczyźnie. 

\ 
l 
\ 
l 
~ 
l 
\ J Wiec polski w Liinen 
1 odbył się w niedzielę pod przewodnictwem 
' p. Funtowicza z Essen, prezesa „Związku Po· 
4 laków." 
\ Kilku m6wców rpzwodziło się nad obecne:n 
J położeniem Polaków w ogóle, a w szczególno
( ści nad położeniem Polaków na obczyźnie . .Miej-

l 
scowi Ro da cy żalili się. na wielki brak opieki 
duchownej, bo w roku przeszłym tylko raz tam 
był spowiednik polski, a w tegorocznym czasie 
wielkanocnym także tylko raz, to też tylko 165 
Polaków po polsku się wyspowiadało, podczas 
gdy w parafii jest około 700 Polaków i Pdek 
dorosłych. 

Gdzież więc wszyscy inni mieli się udać 
do spowiedzi? Z tego powodu wybrano pięciu 
Rodaków, którzy w sprawie tej udać się m!1ją 

'·-·o i:! ~rngu k::nędza protfo"Bzcza, a w razie potrze- -
by dalsze kroki poczynić. . 

Dalej żalono się, że policya robi tamtej„ 
szemu towarzystwu polskiemu wielkie trudno· 
ści, tak np. nietylko, że nie chce pozwolić, 
aby towarzystwo urządziło pochód do kościoła, 
lecz żąda, aby na rocznicę 1ę tylko trzy sąsie· 
dnie towarzystwa zaprosiło. Nie dziw, że to 
wszystkich oburza„ kiedy niemieckie towarzy· 
stwa bez przeszkody pochody urządzać mogą. 

Jeden z Rodaków ubolewał, iż chociaż 
był w trzech wojnach i stojąc w obronie Prus 
zdrowie stracił, to teraz, chociaż na przeszło 

zek 60 lat i ms.ło tylko zarobić może, żądają od 

8~ niego 24 mr. podatku. Prócz tego jeszcze ję„ 
ute zyk jego ojczysty tak dziś prześladują. Czy to 
u . wszystko ma być nagrodą za to, że jako żoł

nierz 16 tygodni we Francyi leżeć musiał w 
en, polu i ta ' 6 tygodni wśró-d ciągłego deszczu ? 

W koń<'.!u zachęcali mówcy zgromadzonych, 
~by go:diwie spełniali swe obowiązki religijne 
i. narodowe, aby żyć oszczędnie, aby opierali 
się getmanizacyi, aby dzieci wychowywali na 
dobrjch Polaków i katolików. Na członków 
„~wiązku Polaków" zgłosiło się przeszło 50 
w1ecowników. 

1Wiec zakończono pie śnią. 

p. Jana Kostrzawę, a na miejsce jego na 
sekretarza p. :Valentego Wielę. Uzupełnienie 
zarządu było potrzebne, bo dotychczasowy 
prezes swój- urząd złożył. 

Przy tej sposobności Rodaków z Fron· 
hausen i okolicy prosimy, aby zechcieli wEzyscy 
przyłączyć się do naszego grona. 

Horst:hausen. Tutejsze polskie tow. św. 
Józefa obchodziło dnia 27 maja czwartą ro 
cznicę poświęcenia chorągwi przy udziale kilku 
bratnich towarzystw i licznych Rodaków. Wie
czorem odegrano teatr p. t. „Ida, hrabina 
z Toggenburga ". Towarzystwom, gościom i ama
torom składamy za przybycie i trudy serdeczne 
Bóg zapłać! S. K. 

ln~i Io bywali Niemcy. 
Jak nigdy Polacy nie odsuwali się od 

Niemców, ale zawsze czcią otaczali koryfeu„ 
szów ich sztuki i poezyi, a z drugiej strony, 
jak wielkie sympatye i uznanie dla naszego 
narodu żywili ci niemieccy mo.carze ducha, do· 
wodem tego wybór w roku 1829 Goethego i 
Humboldta na członków warszawskiego Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk i słowa dziękczynne, 
które G.rethe i Humboldt wystósowali do tegoż 
Towarzystwa za . wybór, zaszczytny dla obu 
stron. Goethe podziękował za ten .zaszczyt 
listem łacińskim, który w tłomaczeniu Aleksan· 
dra Kraushara w "Tygodniku Ilustrowanym" 
brzmi jak następuje : 

„J an Wolfgang Goethe 

Towarzystwu Królewskiemu Przyjaciół Nauk 

kwitnącemu w Warszawie 

Pozdrowienie. 

Bądźcie :r.drowi · i zachowajcie dla mnie 
życzliwość. 

Dan w Wejmarze d. 13 ma~a 1830 roku. 
Jan Wolfgang Gcethe. 

Godność : Radzca tajny Jego Książ. Mości 
Wielkiego Księcia W ej marskiego. 

Urodzony: w Frankfurcie nad Menem 
roku 17 49, d. 28 sierpnia. 

:Miejsce zamieszkania : w Wejmarze." 

Humboldt odpowiedziałTowarzystwu listem 
francuzkim, który brzmi w tłomaczeniu: 

Berlin, 3 marca 1829. 
Panie Prezesie ! 

Miło mi było otrzymać za Twojem po· 
średnictwem oznaki wysokiej łaskawości, z jaką 
prześwietne Towarzystwo królewskie warsza· 
wskie PrzyjaciółiNauk raczyło zaszczycić skro
mne prace moje. Pozwól wjęc, bym Ci wy· 
nurzył hołd mojej najgłębszej i pełnej szacunku 
wdzięczności. Istnieją między ludźmi spójnie, 
które przeżywają wielkie przewroty, gnębiące 
ludzkość. TowarzY.stwo Wasze, od lat trzy
dziestu, nie wolnych od burz, nie ustawało w 
pracach, gwoli postępowi rozumu, wydoskona
leniu nauk, które ucywilizowali i krzepiły świat 
cały. U ś w i e t n i I i ś ci e n i e m i w a s z ~ 
s ł a w ę n a r o d o w ą, o p a r t ą n a o d • 
wadze rycerskiej, patryoty· 
ź m i e w ci ą ż s i ę o d r a d z aj ą c y m, i 
na szlachetnych wysiłkach w 
p r a c a c h u m y s ł o w y c h. Mam zaszczyt 
pozostawać z najgłębszem uszanowaniem, na„ 
leżnem sławnemu Prezesowi Towarzystwa kró· 
lewskiego, Twoim uniżonym i powolnym sługą. 

Aleksander baron de Humboldt". 
Za te podniosłe i tyle życzliwe dla narodu 

naszego słowa ogłosiliby dziś hakatyści i 
wszechniemcy Goethego i Humboldta - zdraj· 
cami niemczyzny. Jeżeli ałusznie za rzecz ważną poczytać na· 

leży, gdy zio :nkom swoim przysłużyliśmy się 
o tyle, iź, według ich zdania, pewien pożytek 
z autorskiej pracy naszej osiągnęli, to za jednę Szykany pocztowe. 
z najbardziej pożądanych rzeczy, przez los 
nam łaskawie udzielonych, uważać należy to, „Dzien. Pozn." pisze : Widzieliśmy też 
że nawet wśr6d narodów obcych, językiem i dziś list, wysłany do jednej z tutejszych insty„ 
pochodzeniem różnych, imię nasze tak głośnem tucyi bankowych, zaadresowany: Poznań -
się stało, że i one nie żałują, iż coś od nas Posen. Poczta dopisała jeszcze czerwonym 
skorzystały. atramentem Posen a potrzebowała pięć dni, 

z tego więc względu najgłębszą wyrażam aby list doręczyć komu należy, skutkiem czego 
Prześwietnemu rrowarzystwu Waszemu i Tobie interesent wjelką poniósł stratę, za którą na„ 
najczcigodniejszy Prezesie (był nim zacny bi- turalnie pocztę pociągnie do odpowiedzialności. 

. skup Naruazewicz), wdzięczność za to, żeście W liście była sprawa wekslowa. 
mnie do bardzo świetnego grona swojego Z Rogoźna piszą nam : 
przyjąć raczyli. „Ks. Zygarłowski. wikaryusz tutejszy, o· 

Pielgrzymka do Neviges~z dekanatu To bowiem i ze względu na cel, jakiście trzymał zaproszenie od pewnego Towarzystwa. 
.~sseńskiego odbyła się w drugie święto Zie„ sobie za najgodnie~szy dla szlachetnego na- z Rogoźna na zabawę, mającĄ się odbyć 9 bm. 
I.onych Swiątek. Rodaków zebrało się około 400 rodu polskiego założyli, jak i przez wzgląd na List z zaproszeniem był zaadresowany po pol„ 
a. to z powodu, że dyrekcya kolei nie chciała najwyżs.i:ą powagę Najmiłościwszego króla sku: Wny Ksiądz Zygsrłowski, Rogoźno. Tu„ 
lłdzielic zniżenia cen jazdy. Waszego, który z równą żarliwością troszczy tejsza poczta nie zna ks. Z~garłowskiego, 

} .. Stanąwszy na miejscu przeznac.ze~ia, zo- się o nauki, jak i otacza opieką ludy swoje, którego zna każde dziecko w mieście i z któ· 

b
stalismy przez przełożonego klasztoru 1 O. Al· poczytuje sobie nie tylko za zaszczyt, ale na- rym różni urzędnicy pocztowi mają stosunek. 
t1rta wprowadzeni do kościoła, gdzie była wet za wielkie odznaczenie. Jakkolwiek wy- Posyła list ten do Poznania w celu przetłoma· 

~ s:~ma i kazanie polskie. Po południu udaliśmy znaję, iż, jako posunięty już w latach, w rzei- czenia. Biuro pocztowe tłomaczy pr.zetłoma„ 
~~O· ię na Kalwaryę, gdzie przy krzyżu O. Albert kiej pracy podjąć sią mającej dla Waszego czyło adres : "Sr. Hochwiirden den Vikar" -
łZa~ ;y~łosił kazanie. Po powrocie do kościoła Towarzystwa, z młodszymi towarzyszami a przy Rogoźnie dodało : "Ort unbekannt". 

0 

~~zielone nam zostało błogosławieństwo, po. współubiegać się nie mogę, chciałbym jednak, List wrócił napowr6t do Rogożntl i teraz po
~ot~ ' ~;€ : m wybra!łśmy się z powrotem do domu. ażebyście łaskawie uwzględnili, jeżeli mniej czta znalazła ks. Zygarłowskiego i list mu 
f jJ ~,admi~nic wypad.a, że w kościele mogliśmy będę mógł pracować dla Waszego dobra, wręczyła, choć był Ort unbeka!lnt. Co mówić 
~o~ 

2
. Lo. woli śpiewać pieśni polskie. w pielgrzymce które jedynie macie na celu. Bądźcie jednak na takie postępowanie ? Coś podobnego nie 

!~~cf ~11z1ęło udział 9 towarzystw. Wróciwszy do przekonani, że w miarę sił moich, tak działać dzieje się w całym cywilizowanym, albo do 
3cif ssen, udaliśmy się jeszcze do kościoła św. będę, aby Wam się nie zdało, żeście leniucha cywilizacyi mającym pretensye świecie". 
?Jnos · łertrudy, gdzie nam udzielone zostało błogo- do siebie przyjęli. Z Kościana zn6w don0su\ nam, że tam 
__,,.,. ~ awieństwo. F. K. Co się tyczy życzenia Waszego, abym pewnej pani trzy razy nie przyjęto na poczcie 

11
ro • • Fron.hausen. Dnia 7 czerwca obra· przesłał szczegóły, dotyczące mojej osoby, te paczki z takim adresem: "Wna .• „. Poznań -

-.1smy na przewodniczącego tow. św. Antoniego przy niniejszym załączam. Posen, Strzelecka ulica (Schlitzenstraese) nr .. „" 
~~~~~--"-~~~~---'---:,.__~~~~~~~;;;_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 



Wreszcie oświadczył o ;vej pani dyrektor tam
tejszej peczty, ze odtąd wolno im tylko nie· 
mieckie wysyłać adreay. Rozkaz taki, jak 
listonosze po\viadali, wydał naddyrektor po· 
czty pożnańskiej, który onegdaj bawił ·w Ko· 
ścianie. 

Od ·. czterech lat mieszkającego w Dąbró· 
wce Kości1 lnej ks. proboszcza Zocha nie zna 
widocznie agentura pocztowa w Głęboczku, do 
której Dąbrówka należy, ponieważ nie dorę· 
czyła mu paczki, a to z tego powodu, że 
miejscowość Dąbrówka Kościelna nieznana, 
jest atoli Kirchen-Dombrówka. 

WIARUS POLSKI. 

do którego nastąpiło już porozumienie z wszy- był się ów dzień polski 2-go czerwca a nie w 
stkiemi odnoś.nemi. instancyarui, przewiduje ·pół· dzień zjazdu hakatystów, 9 czerwca. Następnie 

.. tora miliona ma.rek kosztów. Z tego połowę · pokazało się, że Księstwo Radziwiłłowie urzą„ 
ma dać miasto, 400,000 marek rząd, a 350,000 dzili tę majówkę w parku buczyńskim na to, 
marek . stany prowincyonalne. Brzegi Warty · aby zbliżyć Polakó ·Ol' do Niemców, bo na ma. 
podniesione będą do 7 i pół metra. Magistrat jówkę w dniu 2 bni byli przez księżnę pro. 
zawarł już umowę z różnymi włakicielami · szeni wszyscy oficerowie tutejszej załogi, wszy. 
gruntów, które . musi zakupić. ·właściciele ci scy sędziowie, profesorowie, urzędnicy admini„ 
otrzymają po 10-30 muek za metr kwadra- · stracyjni, landraci sąsiednich powiatów. 
towy. Cenę tych gruntów obliczono na przeszło Pięknie polakożercy księżnie za to podzię. 
300,000 marek. Rozszerzenie mostu tumskit>go kowali. Ale dobrze jej, poco się zadaje z Pru. 

· kosztować ma 40,000 marek, zbudowanie mo· sakami. 
stu pontonowego z Grobli na Miasteczko 75 · • ze Slitzką, czyli Starej Polski. 
tysięcy marek. , W Sfiystkie prace skończone zo· . rzt 

Zie~ie polskie. staną w przeciągu 2 lat. i· w Wielkim Dob1.•zyniu zmarł w d 
Poznań. "Bocian" z nad Gopła, Wisły środę dnia 5 b. m. w 7 5 roku życia śp. ksiądz / d 

• Z .Prus Zach°'" Warmll I Mazur. i Warty _pod powyższym tytułem wychodzić ·proboszcz Karol Kusch, radzca duchowny. Po. 
Pelplin. t W sobotę dnia 8 go b. m. będzie· pismo ilustrowane satyryczno humory„ grzeb odbył się w ubiegłą sobotę. Zmarły 

zmarł u rodziców swoich w Złotowie pod Lu styczne. Przedpłata roczna 4 mr. Jestto mie~ miał w tym miesiącu dnia 23 obchodzić złoty 
bawą, po kilkuletniej chorobie, opatrzony Sa- sięcżnik wprawdzie t~· lko, ale wychodzić będzie jubileusz kapłańśtwa, lecz Pan Bóg powołał 
kramentami świętemi, ks. Alfons Dembowski w zeszytach po kilka arkuszy druku. Wydawcą go do większej chwały. Zmarły był przeszło 
w 32. roku życia a 5. roku kapłaństwa. jest pan Słupski. Przedpłatę najlepiej przesłać 40 lat proboszczem w W. Dobrzyniu. 

Niebożczyk urodził się w Złotowie pod wprost do redakcyi przy Fryderykowskiej ulicy Opole. W fabryce cementowej Schott~ 
Lubawą 26 paźdz. 1869. nr. 12. ~ Znaną 'jest rzeczą, że niewinny żart, laendera zdarzył się w sobotę bardzo smutny 

Gdańsk. Jak już donieśliśmy, został zdrowy dowcip, a przedewszystkiem życzliwa wypadek. Robotnik vV. rrator dostał się po· 
nowy okręt wojenny pod tytułem „ vVettin" satyra często jednem słówkiem głębiej się wże· między walce do łamania kamieni i poniósł 
w czwartek w południe na wodę spuszczony ra i łatwiej do celu trafia niż najmędrsze i natychmiast śmierć. Nieszczęśliwy pozostawia 
pod kierownictwem księcia saskiego Jana Je· najdłuższe a poważne argumenty. Redakcya żon.ę i 9 dzieci. 
rzego i jego małV onki. Przedtem, o g godz., przystępuje do dzieła ostrożnie, a ma nadzieję, Zabrze. "Katolik" pisze: Nie pod pi-

. para ksjąięcia była na nabożeństwie w Króle· że ogół publiczności życzliwie je poprze. „ Bo· sujcio nazwiska innych bez wyraźnego zezwo· 
wskiej ~aplicy. Jak wiadomo, jest rodzina cian" zapisany we wykazie pocztowym: Abthei- lenia! Pewien człowiek z Zabrskiego powiatu 
królewska w Saksonii katolicką, odkąd jej lung T. poln. Nr. lOa, 7 Nachtrag. wysłał do handlarza kartę po 10 butelek piwa 
przodek, elektor August, jako król polski Au- i funt kiełbasy, a podpisał na kartce nazwisko 
gust II, przed przeszło dwu stu laty przeszedł A d G~iezno. Najprzłewielebniejszybks. Bisk:p innego, o którym wiedział, że ma u owego 
na łono Kościoła katolickiego i stał się na-

1
? rz~JewWicz lwyświęcik t~ dnkia 1 A7.k w da- handlarza kredyt. Sl\d gliwicki skazał go za e 

stępcą króla Jana Sobieskiego, którego sta- t 1~. sw. k a enteg~ ł s. yaNona . e san ~a to na trzy miesiące więzienia. Nie wolno pod-
raniem "Królewska Kaplica" w Gdańsku wy• a u~tw: .iego na ap &na ~oprest>y~r t · pisywać nazwiska innych, gdyż to jest fałszo· 
budowana została. prawi ma następnego prymicye w ap icy . waniem dokumentu. Niektórzy ludzie mówią, 

T()rnń. W sprawie rzekomego spisku bł. J olenty. · że to nic nie szkodzi, choć na takiej karteczce 
gimnazyastów i akademików polskich · donoszą, h 1r ·~y~gosd~bczy~ jak doaosi „?stdeukt: ' podpisze innego, bo to nie jest żadna hipoteka, 
do „Gaz. Codz.", że całe grube akta śledcze ~c ek res~ek, 0 J!W~Ją się w sdprawie n~u .1 ani żaden protokół w sądzie lub w urzędzie. 
pójdą niebawem pod stół, bo przekonano się, Jizy a po ~. \ego on erencyde po Bprzewo. m· Myli się bardzo, kto tak mówi. Nie wolno 
że pono kiedyś istniało ·jakieś towarzystwo, 1 c w~l ;~c~e negdo prkezesa ra v. littera d z też podpisać kogc ś w nadziei, iż ten się na to 
które jednak już dawno przestało istnieć. i~p 

1 
u zia em yre tora · óministerya nego ra zgodzi, skoro mu się sprawę objaśni. Może 

Podobno już miała nawet zapaść uchwała k~g. e;ab odra-z k~e.J;lrezentant w rejencyi pomań· się zgodzi, ale gdy się nie zgodzi, ' a doniesie 
d s IeJ i y gos i·el. i· · d b' d · · d · są u, na mocy której śledztwo zostaje umo· „ ~. . . po icy1 o po ro 10nym po p1sie, po p1suJący 

rzonem. Ostrow. Blat;ę :e_olakozercze krzyczały będzie miał proces i karę. 
p k · · · · w niebogłosy, że książę"" " Radziwiłł urządza 

rzypuszczamy, że ta Jest rzeczyw1sc1e. w Antoninie niby "dzień pofslt1!'~· ~ ~"lro _Q'1nn- L_~ . =..... - - „_ ..... ~ . -. -- _„ , 
W takim razie będzie mógł rząd pruski po- , i11-C~ 't f ww .a.8łlOID.i Sfft -z~ W i\łl& dziękować pięknie panom polakożercom, że wiedź na „dzień niemiecki", zjazd hakatystów O l!j .I • 

mu takiego piwa nawarzyli. w Jarocinie. Łajdackie te piśmidła wymyśliły • Berlin.. (O pomnożeniu armii w czasie 
przy tej okazyi w jaknajbezszczelniejszy spo- pokoju) znowu głośno w Niemczech, mimo, że 

• Z Wiei„ Kea Poznansklegoll sób na wszystko co polskie, na wielkopolską uchwalony w marcu roku 189D pięciolecie 
Poznań. Sprawę zabezpieczenia Poznania Agitacyą itd. Pokazało się, że wszyatko, co te upływa dopiero z dniem 31 marca 1904 r. 

przed powodzią, załat~ić ma ra.da rniejaka je· I ~adow~te bibuły o tern dniu polskim. ~opisały, Pozawiera~e już nawet . kontr~kty \\/ spra';ie 
szcze przed wakacyami latowemi. ProJekt, co Jest mkczemnem kłamstwem. Bo naJpierw od· dostawy mięsa dla trzecich hatalionow, ktore 

Jerzy Jaszczur Bażeński. 1 
POWIEŚĆ z XV vnmn..T. 

(Ciąg dalszy). 

O · łaskawości króla rozbiegła się zaraz 
wieść po całym Krakowie, obiegając z ust do 
ust, jak zwykle, z licznymi dodatkami. 

Wojewoda wysłał z tą wiadomością gońca 
do Bielska, Krzesz kilka słów orędzia od siebie 
dorzucił, a na starościńskim zamku wielka ra· · 
dość zapanowała z łaskawości króla i zaszczyt
nego rrarzeczeństwa syna. 

W kilka dni po tem posłuchaniu, orszak 
królewski wyruszył z Krakowa. 

Za orszakiem ciągnęły liczne wozy, które 
i po drodze zbierano.· \Vozy te ładowane były 
żywnością, bo skoro przejeżdżały przez lud
niejsze miasto lub wieś, z orszaku wyjeżdżał 
człek poważnie wyglądający, w czarną du
chowną odziany szń tę, przt mawiał do ludu, 
a znoszono zaraz krupy, mąkę, słoninę, wę· 
dzone mięso, i co tam kto miał z zapasów, 
kładł na wozy, mówiąc: 

- I my też głodnych pożywić chcemy. 
I kiedy w kilka tygodni dociągnięto do 

Dobrzynia nad Wisłą, dwa sta przeszło wozów 
już liczono. 

Duchownym, który umiał tak dzielnie pr.ze· 
mawiać, był Jan Długosz, kanonik krakowski, 
a podówczas już i nauczyciel synów królew· 
skich, . który w1 az z k.rólewiczem ciągnął do 
Toruma dla 0stateczneJ ugody z Krzyżakami. 

Oprócz Długosza i Jana Bażeńskiego tuż 
przy królu znajdował się Jan Ostroróg, kasz
telan poznański, który wraz z poprzedzającymi 
miał ulładać traktat pokoju z mistrzem krzy
żackim. 

Jerzy i Krzesz w oddaleniu niejakiem za 

królem jechali, p ~tern zaś ciągnął liczny orszak 
i owe ładowne .wozy. 

Im więcej zbliiuli się · do Torunia, tern 
większe spustoszenie widzieć się dawało; prócz 
tego, zalatywała jakaś woń zgnili.my, brzydka, 
cmentarna. 

Nie spotykano też nigdzie ludzi~ pola nie
uprawne świeciły pustką, gdzieniegdzie walały 
się kości ludzkie i zwierzęce, kraj zaś cały 
wyglądał, jak gdyby straszny mór dotknął go 
swem tchnieniem. 

- Co to jest? - zapytał król - bitwy · 
tu żadnej nie było, a kości się walają i czuć 
ciała zepsute. 

- Dłoń krzyżacka gospodarowała, a gor· 
sza ona od naj •roższej wojny - odparł woje· 
woda gdański. 

Król powió'dł okiem po spustoszonej okolicy. 
W dali czerniały lasy, człeka zaś nigdzie, 

jak sięgnąć okiem, widać nie było. 
Jechano tak w ponurem milczeniu; wszy

stkie twarze wyrażały smutek na widok . tego 
dawnego cmentarzyska, ręką grabieżców usy
panEgo. 

Przesztdł tak dzień jeden i drugi; noclegi 
i popasy trzeba było w golem polu odprawiać, 
bo nie spotkano nigdzie ni chaty, ni ludzi. 

Król poczĄł się niecierpliwić i przerwał 
uporczywe milczenie, pytając : 

- - Czyż wszystkich krzyżacka dłoń wy
mordowała? 

- Kryją się zapewne w lasach - odparł 
Ostroróg. 

Kazimierz zamyślił się, a potem przyłożył 
do ust świstawkę. · 

Na odgłos jej zbliżył się Jerzy i Krzesz. 
- W eżmiecie każdy po dziesięciu ludzi 

i rozbiegniecie się jeden na lewo, drugi na 

prawo po lesie; kogo spotkacie, przyprowadzić 
do ogniska. 

Młodzieńcy · podąży li spełnić rozkaz mo• 
narchy. 

Król po chwili kazał zatrzymać _się orsza• 
kowi, rozłożyć ogniska i warzyć strawę. 

.Było to wczesnym bardzo ranki.em, zale· tow 
dwie ubiegła godzina, jak wyjechali z. noclegu, tów 
nikt jednak nie śmiał się sprzeciwiać, ani też Tym 
podziwienia wyrazić. Owszem, pachołkowie za-· Mail 
tykali kołki i rozciągali namiot płócienny, rzu· akt 
cając na ziemię skóry niedźwiedzie gwoli wy· ów 
poczynkowi królewsk emu. ała 

Lecz Kazimierz nie myśla.ł go zażywać. 
Zsiadłszy z konia, rozmawiał coś dług. 

z przybocznymi panami, chodził z nimi pu 
opustoszałem polu, rozglądając się po okol' cy, 
aż nareszcie Jan Długosz oclJalił się od ~"ie'.• 
i podążył do lasu. 

- Może tam - rzekł - niejednemu i p" 
moc duchowna będzie potrzebna. 

Ale oto i słonko się wzbiło, i południ 
dobiegło, wszyscy z orszaku posilili s1ę, zaż~" 
wając wypoczynku, a z pod lasu nikt się nie 
ukazał. 

Król się już niecierpliwić poczynał, kaza;! 
jednak, aby ogniska płonęły, a strawa wciąz 
się w zawieszonych kotłach gotowała. . 

- Niechaj jak najszerzej dym się rozchod~1, 
a gotowane jadło wonieje! - mówił król dl' 
otaczających. 

Buchał więc płomień, podsycany pozbier . 
nymi po polu i z lasu przyciąghiętemi gałę' ' neJ, 
ziami, a kotły, zawieszone nad ogniskami, dt zyzn 
miły parą, i zapach gotowanej strawy n~c1„ 'ę d 
powonienie. . { ·e 0 

Ale już i słonko chyliło się ku zachodowi · s P 
a człeka obcego widać nie było. '~n;1 

(Cf\g dalszy naat\pi). 



ajł\ otrzymać pułki tre~ów. Oburz~ to E?~e
·usza Richtera, który pisze w sweJ "Freism„ 
. e Ztg~~: „ Tego właśnie jeszcze potrzeba, 
by przy · niepomyśln~m stanie finansó~ i wzmo
'eniu ·floty, porrinozono znów arm:ą lądową 
to w czasie pokojowym. W) wołać to musi 
ardzo osh'y ·zatarg parlamentarny, skoro 
przyszłej sesyi o bok walk o taryfę cłową 
walki kanało""ej, powstanie także zatarg 
ojskowy. 

Be1•lin. (Wiadomość o zwołaniu parla-
entu) już we wrześniu obiega znowu w dzien
. ach niemieckich. Rząd pragnie podobno 
rzeprowa'dzić nowelę o podatku okowicianym, 
dyż prawo do .. pobierania podatku ustaje 
dniem .30 wrzesma. 

lt(oguncya. Sąd wojenny w Moguncyi 
r ajmował się pojedynkiem dwóch oficerów. 

orucznik piechoty Richter, ciężko ranny w po„ 
edynku, skazany został na 3 miesiące fortecy, 
orucznik huzarów Vogt za wyzwanie na poje· 
ynek otrzymał 2 lata fortecy i wyrzucony 
ostał z armii. 

Wieden. Wszeghniemcy austryaccy wobec 
ustryi i cesarza Franciszka Józefa. Na co 
obie pozwalają W szechniemcy inaczej „Stall · 
eutsche", jak ich nazywa prasa niemiecko· 
·atolicka, wobec Austryi i jej cesarza, prze

- hodzi wszelkie wyobrażenie. Jak wiadomo, 
• ząd austryacki nie pozwolił na projektowane 

rzez Wszechniemców wystawienie pomnika 
ismarckowi w Chebie (Eger). 

Przyv1;ódzca tych „Stalldeutsche", sławetny 
olf poruszył tę sprawę na środowem posie· 
eniu delegacyi austryackiej i zaprotestował 

rzeciw zakazowi. „ Panujące koła - mówił 
n z złośliwośą bez.czelnością - powinny Bi~ 
markowi wystawić pomnik w Burgu obok 
omnika arcyksięcia Karola, ponie•ż Bi-
mark przez tra \itat berliński zrobił Austryą 
'elkiem mocarstwem. Pomnik ten winien nosić 
api:i: Temu, kt6r~ Austryi wyświadczył przy
a.cielską przysługę, wdzięczny cesarz Franciszek 
ózef". 

Dziwić się trzeba, że większość parlamentu 
y ustryackiego mogła dopuścić do wyboru tego 

'awnego prusofila i wroga własnego kraju 
· monarchy do delegacyi. Może jeszcze p. dr: 
(cerber w svv.:.:j ślam&izarn.ej uległości dla 
szechniemieckich zdrajców stanu - tak ich 

zawsze energiczny burmistrz Wiednia nazywa -
uzna te słowa za niewinne tak jak za niewinną 
uznał ich czynność „Los von Rom" - oderwać 

r. się od . R zymu - o której słusznie powiedział 
cyksiążę Fra11ciszei Ferdynand, że za nią 

8 kryje się hasło: „Los von Oesterreich'' - oder· 
wac się od Au5tryi. 

WIARUS POLSKI. 

ralnie przychyliła się do tej dziwnej prośby. 
N o, teraz się pewnie nowy ten kościół nie 
pr,zewrócL · 

Osnabrok. ·r· 5go hm. wieczorem 
zmarł opatrzony Sakramentami świętemi rnij
starszy wiekiem kanonik tutejszy ks. Dr. Hen· 
ryk Meurer ·urodzony r. 1814 a wyświęcony 
na 'kapłana r. 1838. 

Od. Ekspedycyi„ 
Pan Baranowski w Kolonii. W liście na

desłanym żadnego ogłoszenia nie było. Prosimy za.raz 
nad,shć. 

Donosz~ krewnym i znajomym, iż podobało 
się Panu BJgu zabrać z tego s ;viata naszj\ naj· 
ukoehsńszfl matkę 

sptt Agniee.1zkę Górną 
u1·odz. lla••ciniak 

rodem z Kobylnik pod Kościanem, w 57 roku 
życia. · Pc.grzeb odbył się w w środę przed po
łudniem. Prosimy o pobożne v. estclmienie za 
duszę .zmarłej . - W imieniu pogr~żonych w 
smutau d1ieci i wnuków 

\Vojciecl1 Banach. 
Br uch, w czerwcu 1901. 

Koło śpiew. polskich „Fiołek" w Bruchu. 
Mies i~czne zebranie odbędzie się w uiedz! elę doia 

16 czerwca o godz. wpół do 12 przed p 1ł. 
Uwaga. Lekcya śpiewu odbęd zie się o g)dz. wpół 

do 2 r-o poł. Po lekcyi śpiewu wymaraz do Herten na 
obchód pierwszej rocmicy Koła. śpiewu „S Jbieski". 

O liczny udzisł prosi Z a r z ą, d 

Tow. blog. Bronisławy w Wiemelhaus.en. 
Vv , niedzielę 16 czerwca o god!. 1 po obiedllie od

będzie się zebranie. Zarazem uwiadamia. się członków, iż 
towarzystwo bierze udział w uroczystości p oświęcenia 
chort\gwi w Anuen Wymaraz o g ·)dz. 2. Proszę przy· 
b~ć w czapkach i ozna.ka.ch . O liczne stawienie s !ę u
prasza w imieniu towarzy~twa 

Józef Hain, przewodniCZf\Cy. 

Broch! 
s~anownym członkom Tow. Przemysłowego w Brli chu 

donosi się uprz~jmie, iż w niedzielę 16 czerwca urz~
dzamy wycieczkę. Wyjazd o godz. 3 po poł. z lo· 
kalu towarzyskiego. Szan. człouków honorowych proaimy, 
aby tik:że siQ jak najliczniej z€brali i uiział w wycie3zce 
wzięli. Z ar z Ił d. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
donosi swym członkom, iż w niedzielę 16 cztrwca po poł. 
o godz. 4 cdb~dzie się miesi~czne zebranie. 

O liczny udzl ł1ł czło nków prosi Z a!' z i\ d 
· Uwaga. Wnlne zebrimie uchwaliło: że każdy cdonek 
na zebranie roa. -się staw. ć w czapce towarzyskiej, a kt1) 
przyjdzie w kapeluszu a nie w czapce, płaci 10 fen. kf!ry, 
zaś kara ta 10 fen przeznaczon~ jest na „Sw!~tojózafacic". 
Przyrominam wBZJ- Stkim czbnkom, aby sfę do tE>go zn.
dósowali. - P „siedzenie zarzf\du jak zwykle. 

ić ~ Sprawa chinska. Wojsko, któremu 
zostanie powierzona . strriż nad kolejami w Chi-

o• nach, tak będzie rc,zdzielone, że Niemcy pozo
taną w Pekinie, Francuzi w Taku, a Anglicy ł 

a• W Szanhaik~ an. 
Wojoa angielsko-transwalska kosz. i 

e· towała Anglików dotychczas 14 7 ,657 ,800 fon 

W ojciech Ohwiłku\11.r.:i ki, prz. ewodnicz!łcy. 

Towarzystwo św. Walenteg·o w Horde 
ozn:i jmiii szan, członkom, wsiystki.n Radakom i pohkim 
niewiastom, ż ~ będ .de w H orJe sposobność d.J spowjedzi 
św. jubileuszo \"Tej od południa 15 czerwca do połudn!a 
17 czerwca (16 czerwca. nab 1Żtfatwo polskie) . Najlep3za 
spos <)bność stwier : zić to c~yuem, jak bard~o leży nam na 
~ercu brak dostatecznej opieki du l)h,.1wnej w języku pol
skim, na co ni edawno tn się bliliśmy. 

u! ~w szterlingów, to jest 3 miliardy franków. 
ez Y~czasem końca woj ny nie widać. „ Daily 
a,- Mail" donióał niedawno tf. mu, że wielki plan 
u• aktyc_zny jenerała Frencha spełzł na niczem. 
·y· R6wm.eż donoszą, że wśród krajowców poka· 

ał~ się dżuma i że umierają z głodu. .ponie
az pola nie zostały obsiane. Kafrowie byli 
przymierzei1cami Anglików, licz1.ł ich w Trans
alu na 430.000 

Parlament angielski uch\,·alił w czwartek 
1? mi~ionów m. na zakupno koni do połu
~ioweJ afryki i statków przewozo~ ych. Tak 
ięc ,ko~zta wojny afrykańskiej dosięgają t€1'az 
okazneJ sumy 4 miliardów m. 

ue z różnych stron. 
1 • Liitzendortmnnd. Policya pruska wy-

a.~ ahła po zp. granicę Prus Polaka Andrzeja 
pecha, pochodzącego z Polski pod Moskalem. 

W HeJ.•ne zanosi się na proces, podobny 
0 procesu osławionego Sternberga w Berlinie. 

Dortmund. Robotnik Kohls został 
negdaj napadnięty i znacznie pokhleczony. 

.Essen. Onegdaj skoczył z kolei elektry
neJ, będącej jeszcze w biegu pewien męż

d~: zyz~!. który się niebezpiecznie pokaleczył. 
_cl , . .ąut.tenscbeid. Ewang. gmina udała . ' ·! do reJe~cyi w Dii.sseldorfie, aby rejencya 
'tn1· ~ozwol1ła na postawienie ołtarza przy pro· 

h~;1 Boż~go C~a~a w ulic~ Alfr~denstr., ~bo 
buduJą kosc16ł luterski. ReJencya natu„ 

Ign. W aleń :!ki, prze\vodniczą.cy 

'rowarzystwo św. Barbary w Bochum 
donosi szan członkom, iż w niedzielę 16 c r.erwc!ł. bierzemy 
udział w 10 rcoznicy 'l'ow. ś v. an ,frzPja w Bochum. 
Prosimy, Bżeby c2b11 kowie się stawili o godz 2 po poł. 
na sal , zwykłych poai e tlzeń z o .nakami, skl\d wymarsz do 
Tow. św. Andrzeja. PrzedeNs2ystkiem proszę .PP· chorlłi
żych, aby ra.c2.yli się stawić. O jak najliczniejszy udział 
członków prosi K. Kozłowski, przew ~dnicz~cy. 

'rowarzystwo św. lVIarcina w Kray 
zaprasza członków, Sj\Siednie to wariystwa i Rodaków za
mieszkałych w Kray i ok?licy Ba zabaw~, która się 
odbędzie w lokalu towarzyskim p. De'lter, dnia 16 czerwca. 
Poczfłtek o god~. 4 po [>Oł. Będ2ie koncert i teatr a po
tem taniec. Członkowie towarzystw płacf!i wstę;mego 
50 fen. Nieczłonkowie 1 mrk. Prosimy o li czny udział. 
Zarazem donosimy członkom, którzy odebrali karty Wi!tę
pne, aby się stawili o godz. 3 i oddali karty, które nie 
sprzedali między Rodakó1~. Z ar z lf d . 

Towarzystwo św. Barbary w Liinen 
obchodzi swojl\ IV. Roc~nicę dni , 16 czerwca. Będzie 
koncert, teart i taniec na sali p Meermanua. Wszy~tkie 
towarzystw& które odnas zeproszeoia nie odebrały, zechc4 
także przyjść ale bez chorl\gwi i oznaków: te które od , 
nas zaproszenie odebrały, mogił przybyć z chorllgwiami. 
Od 2-3 przyjmowanie towarzystw, o 1/ 24 pochód do 
kościoła. Z a r i Ił d. 

Koło śpiewu „Harmonia ' w Rotthausen 
doncsi swym członkom i Rodakom zamies:!lkałym w Rott ... 
hausen i okolicy, iż dnia. 16 czerwca od)ędzle się walne 
zebran~e o godz. 4 po poł., na które zapraszamy członków 
i Roda)ców. Z ar z Ił d. 

To·warzystwo św. Stanisława B. w Grumme. 
'W ńiedlllielę 16° czerwca ,bierzemy ,u dział . w : 10 :ro

cznicy Tow. św Andrzeja_~w . Bochum i to · z : , eho.rflgwi!ł . 
' Cdonkowie zech04 się o godt. 1 po .poł. zebra~ wJokalu 
posiedzeń, skl\d wspólnie ~ udamy si~ do B rnhum.. O U-

-czny udział prosi „ . • - z a r z ' d. 

'Fow. św. Stanisława B. w. Morxioh. 
donosi swym człon~oir, jż weźmiexry udział ·w uroczy 
st:>ścr w Laar dnia 16 czerwca bez chor4gwi. Ktoby 
sobie tyczył to niech się wota wi w niedzielę do pana. 
Rose nd ala o g 'd!. ft/ 2 w czapkach i ~ oznakach. 
Zebrani.s ·odbędzie się zaraz po na'sożeństwie o godz. 11. 

· Z a u „d. 

Baczność 
parafianie z w ·i e I kiego St r·z.e I ca 

pod Piaskami. · ., 
Wszyatkich parafian z . Wielkiego Strzelca we·: West

falii i Nadrenii zapraszamy na dzień 16 czer~ca ·na ze
bra1ie na sii.li gościnnego · p . Raitemajera w Hiillen o 
godzinie wpół 4 po l)Oł. O liczne zeb anie siy pros! 

Komitet: 
Jan Giernas Jan Marcinkowski .· Józef Niedziela. 

W~ MarciPkowskł. M. Ciemniak W. Baran. ' W . Mrozek. 
Bulmka, Hiillrn. Jakób Mikołowski, Bismarck. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i ks. Antoni:~e~eR~~h~ałskiemu ł 
~ w Knechtsteden ;f 
~ w dzień godnych Imienin . $: 
Y&. · składamy ~ 

~ serdeczne źyczenia. ;t i Tow. św. Wojciecha w Soliagen. i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~m~~m~~~~~~~~~~ 
I Tow. św. Jana E.wang. w Hiilleił I 
~ życzy w dzień ślubu 13 bm. swemu kasyerowi ~ 

~ Adamowi Bartktiwiakowi ~ 
~ i jego narzęczonej _ ~ 

~ pannie Franciszce Neuman ~ 
~ zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. ~ 
~ Młoda para niech żyje! Z a r z lłi d. ~ 

-~~mm~m~~~m~mm~~ 

r ••• 1111~1111~··r1 Kochanem u Bratu ~ 

~\ Antoniemu Markowskiemu ł 
§i _ w Rohlin~bay.aen . . ~ 
ł! Z>kładarr.y w dniu godnycn Imienin 13 b'm. jak ~ 

§ nsj erdecrniejaze życzenia 2drowla. szc.< ęśc':a i -,,,, 

ł
~ b_łognsła.wieństwa Bożego. Kocbttny Bre.cie, kwfa- I;; 

ty życia niecn ci nigdy nie więdniejl\, nie.eh. fto ~ ł 
i gonu od powicia u : skim się uśmiechem śmie.]~, § 

Teg·:i ci życzymy i po trzykrvć wykrzykujtmy; ;-;; 
knch~ny Brat niech żyje, aż całe Rohlingbauoen ~ 
zad.rzy ! T. F. P. B. N. .= 

~! ••••••• „ 
~~~-~'32~ 

~.. Antonie~~"i,;';k;;~zykowi · ()i 
szwagrowi i kumotro vi życzymy w dniu godnych 

~ 
Imienin 13 bm. zdrowia, szczęścia i błogosł a- ~-; 
wieństwa Bożego 

Jak te kwiaty w pięknej wiośnie, * Niech r 
nadzieja w tobie rośnie. * O czem serce t""oje 
mar11y, * Bóg najwyższy cię obdarzy, * W 

~ 
twych zamiarach błogosławi, * Laski\ swoj!Ji ~ 
wszystko sprawi, * Abyś dożył ~ługich lat * I 
bez troski patrzał . w świat, * Zył szczęśliwfo, ~ 
był syt chleba, * Zapracował na wzglqd nieba. 
Na11z kochany Szwagier i Kum •_ tr niech ź:vje, 

Jłl aż się echo z Rohlinghau:ien do Witte1 odbiJe ! Lil) 
~ I. E. M. A. St. G ~ 

~~~-sretzo/lGSr~ 

~·~ 
I w Bis!~t?k~•~::u w ~~~!~~~:VL.m I 
W 13 czerwca jnk nsjserdecznie,jsze życzeoin, zdro-
1J( wia, szczęścia i błogo3ławieństwa Boż~go, a. po 
'W długiem i szczęśliwem życiu zbawienia w1e
'/ł" cznego. Gdy w· sercach naszych wspólna brzmi 

nuta, niech myśl na strunie uczuć osnuta, wy• 
W nurzy życzeń serdecznych słowa. Aby Bóg To· 
1Jc bie bracie i szwagrze za zasługi dał szozęście 
~ pokój lat szereg długi. Ziarno, co rzucasz na. 
~ naszą, niwę, niech wyda plon na dni szczęśliwe. 

Tego ei wszyscy życzymy i po tysifłC razy wy:.. 
krzykujemy llŻ się echo z Bismark na Lipie do 
babuai i chrzestnego odbije. Niech !yje ! L. P. 
M. P. J. P. M P. J. P. 



~~t!tti~~t8H8t~ 
Towarzystwo św. Andrzeja w Bochum. 
W niedzi€1ę dnia 16 czerwca obchodzimy 

10-tą roeznleę Istnienia 
na sali p. Fischedicka w Bochum, przy ul. Witmelhau
ser-btr. - Szan. Towarzystwa zechcą, słę zebraó o godz. 
3 po południu w sali p. Schmiebnscha, ulica Klosterstr. 
niedaleko klasztoru. - O godz. 1/24 pójdziemy do kościoła 
iw. Józefa na nabożeństW•J polskie. Po nabożeń!twie za
bawa na sali p. Fischedieka Szan. Tow. upraszamy, aby 
przybyły z chorflgwiami, ale bez pałaszy. - Członkvwie 
tow. płacił ws'.ępnego 30 fen., nieczłonkowie przed cza
sem 60 fen., a przy kasie 7g fen. Niewiasty maj!\ wstęp 
wolny. - Uroczystoś~ nasza będzie bardzo urozmaiconfł, 
przeto o liczny udział szan. Towarzystw oraz Rodaków i 
Rodaczek z Bochum i okolicy się uprasza. Po teatrze 
dalsza zabawa. Z ar z ą, d. 

Uwag a: W niedzielę 16 czerwca o godz. 71/t, jeet 
Msza św. na intencyę towarzystwa w kościele św .• Tózefa. 
Członkowie zechc" się zebrać w lokalu posiedzeń o godz. 
63/4, bo punktualnie o godz. 7 wyruszymy do kościoła z 
choruwią, O licrny udzillł członków prosimy. . 

~~~DD~~D~ 
Tow. św. Jana z Matty w Wetter 

zaprasza szanowne towarzyitwa, które zap.roszenia odebra
ły, i te, które dla braku adresów zaprosztiń nie odebrały 
na I.O rocznicę swego istnienia naszego Tow. 
frosimy o licrne przybycie, ponieważ Tow. nasze jfszcze 
ładnej rocznicy nie obchodziło z powodu małej liczby 
członków. ·Rocznica odbędzie się 16 czerwca. Prosimy 
wszystkie tow. przybyó r; chorągwiami, ale bez pałaszy. 
Porzlłdek zabawy : O godzinie 2 do 3 po południu przyj
mowanie obcych tow. o godz. 33/4 do kościoła na pohkie 
naboteństwo z chorągwiami, po nabożeństwie powrót na 
salę p. Herberty zaraz przed kościołem katolickim, gdzie 
będzie po\\i~anie tow. przez przew. tow. tutejszego, potem 
ipiew wspólny, następnie śpiewy, przemówienia i dekla· 
macye członków Tow. W końcu teatr, o 7 wieczorem 
:rozpocznie się taniec. Wstępne dla członków obcych tow. 
30 fen, dla nieczłonli:ów 1 mr. Sala zabaNy znajduje się 
5 minut od dworca. Od godziny 2 do 4 będą, nasi całon
.kowie czekać na stacyi na inne tow. Zarazem oznajmiam, 
ił od soboty 15 aż do 17 bm. do południa będzie u nas 
słuchał ksi~dz polski O. Roch spowiedzi św jubileuszowej, 
a w niedzielę .o godi;. · 4 po poł. bę.dzie nabożeństwo z 
kazaniem Upraszam członków i żony Polki, aby każdy z 
tej spowiedzi św. skorzystał, bo tu w Wetter bardzo nam 
trudno bez księdza polskiego. Niewiasty niech idą ile mo
inoścl w sobotę po południu, żeby w niedzielę dla męż
iezyzn było więcej czasu. O liczny udział w zabawie na
szej i w spowiedzi św. uprasza Wal. Matuszezak prezes. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Sehonnebeek 
obchodzi w niedzielę 16 czerwca b r. SWlł latowlł zabawę 
B tańcem. Począte1: o godz 5 po poł. Wstęp kosztuje 
przed ozasen 75 fen, a w dzień zabawy prtiy kasie 1 m. 
Członkowie na~wego To~arzystwa majlł wstęp wolny. 
Karty W<tepu l rzed czasem s-' do nabyciu. u członków za
rz~du i u pani Nikemper w lokalu towarzyetwa. Rodaków 
sp ~zyjających towarzystwu naszemu uprzejmie na powyż· 
sz~ zaba? ę zapraszamy. 

O 3 godz. po poł. w tę samą, niedzielę odbędzie ioię 
miesięczne pe.siedzenie, o liczny udział prosi Z a r z t\ d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
iionosi swym członkom oraz wszystkim rodakom w Laar 
i tkolicy jako też szan. Tow. eą,siednim tak tym, które 
zaproszenia odebrały, jako też i tym, które dla b~aku a· 
dresu zaproszeń nie odebrały, iż dnia 16 czerwca. obcho
dzimy 11 rocznicę swego istnienia, na sali katolickich to
war!y~tw, prLy kościele na którą, Szanowne towarzystwa 
serdecznie zapraszamy. Program uroczystości: Od godz. 
2 po południu do 3 i pół. przyjmowar ie bratnich towa
:rzystw, o godz. 4 odbęd~ie się pd„kie nabożeństwo z k,.a
JJaniem, po nabożeństw ' e powrót 11a salo. O godz 5 i pół 
rozpoczęcie zabawy pieśnifł i mową, powitalną,, potem bę
~ epiewy i deklamacye przeplatane koncertem. o zmroku 
rozpocznie się przoiiatawienie amatorsk!e pod tytułem: 
„Gwiazda Syberyi", które dopiero l nz w tych stronach 
było odegrane. Dl:'putacye będlł czekały na dworcu Ruhr
crt i na ulicy., wiodfłcej do Br11ckhausen. Wstępne dla 
~donków wszystkich towarzystw 30 fen , dla nieczłonków 
przed czasem 50 fca: przy kasie 75 ten. Nasi członko. 

. ' me, którzy zalegajłł ze składką, mies;ęczn~, więcej jak 3 
miesił\"e płacili jako nieczłonkowie. Niewiasty majlli wstęp 
wolny. SzanowoP. tow., które nas ilWf\i obecnością, zaszczy
c.1ć racz1:t, co serdecznie prosimy, zechc~ ~rzybyó bez 
chorf\gwi ale w oznakach tow. SpodziewajfłC się licznego 
przybycia zasyłamy serdeczne poi:drowienie Z ar z Ił d. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
urzą,dza latową. zabawę w dniu 16 czerwca w domu 
Czeladzi katolickiej (Gesellenhaus). Ktoby s!ę chciał za· 
bawić winien się po~tarać o karty wstępu przed zabawił, 
gdyż pod~zas zabawy nie moiemy mieć kasy ot 111artej. -
Karty wstępu można dostać od zarzl:łdu, u p. Besenrotha 
i w domu Czeladzi. Karty dla członków 30 fen., dla go· 
ści 50 fen. Uprasza się członków, aby wzięli ze sobfł 
ksią,teczki tow., aby nie milć nieprzyjemnosl3i. O liczny 
udział w zabawie się uprasza Z ar z~ d. 

uw„ga: Zebranie odbędzie się · przed zabawłł zaraz 
po ostatniem nab )Źeństwie o godz. 12. O liczny udział 
w zebraniu się uprasza, aby módz sprawy llałatwić i upra
sza się o punktualne przybycie tych członków, którzy majłł 
czuwać przy drzwiach. J. Wojc'echowski, przewodn 

Tow. św. Antoniego w Ueckendorf 
obchodzi dnia 16 czerwca na sali p. Seres 3 rocznic\' 
swego istnienia. P >CZt\tek o godz. 5 po poł. Najprzód 

·przywitanie członków i gośoi, koncert i deklamacye, o 
godz. 8 rozpecznie się teatr bardzo długi i piękny, jaki 
jeszcze w Ueckendorfie nie był odgrywany. Zapraszamy 
Eą,siednie towr.rzyetwa, aby nas odwiedzili, poni€WSŻ my 
już często je odwiedzali, mamy więc nadłlieję, że się nam 
odwdzięczą, . Tak samo i tych, którzy nie Sł} w tow. za 
pre szamy. Członkowie obcych towarzystw płacłł 30 fen, 
zaś nieczłonkcwie 50 fm. 

Członkom oznajmiam, iż tego dnia o godz. 4 mamy 
zgromadzenie. Proszę tych, którzy majl:ł karty na sprze
daż, aby się stawili i tych, którzy zalegajłł :Ze składkami, 
aby się z nich u'. ścili, inac~ej bowiem uważani będf\ za 
nieczłonków. Jeszcze raz proszę t.ak towarzystwa jak i 
wszystkich P11la'r.ów, aby nas raczyli odwiedzió 

W imieniu Towarzystwa Jul. Grabowski, prezes. 

Ogłoszenie! 
Sza10wnym członkon naszym jak najuprzejmiej do

nosimy, iż w niefaielę, dnia 16 czerwca biertemy udział 
w rocznicy Tow. św. Antoniego w Laer. Upraszamy o 
jak najliczniejsze przybycie wszystkich członków w czap
kach i oznakach towar.oyskich. Punkt zborny : sala pana 
Reid!eka o godz. 2 po -poł 

Towarzystwo „Jedność" w Bruckhausen. 

·······~ ł · Antonie:;wi.;~k:;~zykowi ł-
- w W1tten r 
~ zasyła.my w dniu godnych Imienin bm życzenia ~ 
~ zdrowia, szczęścia. i bbgosławienstwa Bożego, a r 
JJJ, po długiem życiu zbawieni;i. wiecznego. Tego t= 
~ życzymy i po trzykroć wykrzykujemy niech tyje I ~ · 

E1 . F. E. K. J. Sz. J. Z M. J. M. 

-·······~ ~~~-~;UE?fJ 

~ 
Kochanemu Ojcu i,. 

Antoniemu Karasińskiemu 1 

w Lfłkorzu 

~ 
składamy w dniu godnych Imienin nasze jak 

naj ser<l eczi niej sze życzenia. 
Jak te kwiaty w pięknej wiośnie, Niech na

dzieja we was rośnie, O czem serce wasze ma-
rzy, Bóg najwyższy was obdarzy. W waszych za- ~ 

I 
miarach błogosławi, Łasklł sw0ją wtizystko spra
wi, Abyście dożyli długich lat, I bez troski patrzfłc 
w świat, Zyli szczęśliwie, byli syei chleba I za
pracowali na wzglj\d nieba. Tego wam ży-

~ 
czymy i po trzykroó wykrzykujemy: Nasz drogi 
Ojciec niech żyje! 
Jan Gwiazdowski~ Bernard Podowski, Michał 

Karasiński, Katarzyna Karasińska, Anna Gwia-
zdowska wraz z dziećmi. 

~~:J!Ji€5<-~rrawm 
" -~~ 

Powinszowanie Ila dzień Imienin szanowne
mu . S;wagrowi i kumotrowi oraz jego synowi 

Antoniemu Olszakowi. 
~ Tak jak kwiat róży pod zorzlł się rumieni, 
M * .~a.k dla nas dzień i zisiejszy piękny, * Gdyż 
,W. dz1s wasze imieniny. * Bóg najwyższ:y świadkiem 
6Jł tego, * .Tak:e są życzen i a sercil naszego. * Ze
~ byście tam przed Stwórcy Dlłszego tronem * 
~ Za~y':a~i chwał~ z waszym Patronem. * Pr„y- • 

I 
I 

I 
naJmnieJ, aby się spełniły nasze życzenia * I 
abyście osięgli koronę zbawienia. * Jeszcze raz 

Tow. św. Antoniego w Frohnhausen. wam kwiaty ścielimy, * Tem was pewno roz- ' 
D nia 2~ czerwca biertemy udział w uroczystości To- ~ weselimy, * Ze wam jawnie oznajmujemy i 9-999 

• J Ob 1 M razy wykrzykujemy: niech żyJ'si aż całe Bis-
warzystwa sw. ana rzcicie a w Attenessen z chorł\gWiJł. I k ,, 
Członkowie powinnf się staw! ć o go Iz. 2 po połudntu na mar„ zadrży, a głos . s · ę o ulicę Bismarkowskł} 
sali zwykłych p · siedzeń w czapkach i oznakach. O jak odbiJe 1 Tego wam zyc,i fł J. St. i F St. 

najliczniejszy udział uprssza Zarzlłd. ~-~-~~~·I 

Ftfa°w°fOtiSki Dziewczę i 
(katoliczka) które włada j~zykiem 

golarz polskt 

Naszemu wiernemu członkowi 

p, W-iktorowi Cym.ucie 
i jfgo godnej narzecz<inej 

pannie EHbiecie Olejniczak 
zasyłamy w dzień ślubu (12 bm.) jak najserde
czniejsze tyczenia wszelkiej poroyślnosci. Młoda 
para n!ech żyje, aż całe Dahlhausen zadrży t 

Tow. św. Wacława w Linden. 

Szanownemu gościnnemu 

p. Antoniemu Bauckmannowi 
oraz szanownym członkom 

Antoniemu Patryasoll'i, 
Antoniemu Prusowi, 
Antoniemu Skoneekiemu 

życzymy w dniu godnych Imienin szczere ży
czenia zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa iw. 
a w końcu wołamy niech żyjfł I 

Koło śpiewu „Sokół" w Ueckendorf. 

Kochanym Szwagrom 
A.ntoniemu narkowskiemu 

i Antoniemu Leciejewskiemu 
w Rohlinghausen 

zasyłamy w dniu godnych Imienin serdeczne życzen' 
zdrowia, szczęścia i błogosławieńatwa. sw., życis długi 
i powodzenia dobreg°' Kwia~y życia niech wam nigd 
nie więdniejł}, niech do zgonu od powicia rajskim si~ ~ 
smiechem śmieją,. TegJ wam życiymy i po trzykroć wy 
Jtrzykujemy: nasi kumotrowie Antosie niech żyj,, aż ech 
z Rohlinghausen do Wyga.nowa się odbije ! K. K. B. B. 

~m~m~m~~~~~~~m~~ I s„.ow·· mu ···•ępey P····:· oraz członkom 
~ A.ntonim: 
~ Gwizdkowi, Pawłowskiemu, Przy
~ bj4\ldem1J, W oln. ewiczowi,Stróżykowi 
~ w dniu godnych Imien'n 13 bm. składamy ser
~ deczne tyczenia szczęścia, zdr )Wia i błogosla· 
~ wieństwa św. Po trzykroó niech żyją, l 
t!!'f:'{. Tt>go wam życzy całe Tow. św. Piotra w m Hor8t. A. Siemieniewski, prezes. 

~~m~~~~m~~m~~~~m 
Kochanemu Szwagrowi, Bratu i Przyjacielowi A. 

toniemu .Majchrzakowi w Diimpten składamy 
dniu godnych Imienin nasze życzenia zdrowia czerstwe 
ży~ia do st.o lat długi' go, tu na obczyżn1e abyście zaro'! 
dość grosza i chowafi -do trtosa, potem mogli powrócić d 
ojczystej ziemi i mogli się cieszyó z braćmi ewami. Zy· 
czymy po tym życ:a zgoniE', abyście zasiedll na niebieski 
tronie. Kochany Brat, Szwagier i Przyjaciel nieeh żyje, 
aż · się echo z Diimpten do Czacza odbije I 

T. K. F. K. S. l\f. P. K. F. K. 

-----·--· 11 Z powinszowaniem godnych Imienin! 
!'(! Drogiemu Ojcu, dziadkowi i weteranowi I Antoniemuw ~~~.~kiewiczowi 

I Z brooiłł w ręku niegd~ ś walczył w Ta
czanowakiego oddziale, za to ci też w dniu dzi-
sir,jsz~ m skłil.damy serdeczue życzenia. Ty coś 
pod Pyzdrami d2..ielnym eię okazał i wrogowi 
Ojczyzny ciężką, klęskę zad& ł . Ach stało się 
inaczej, lecz nie trać nadziei, bo Polska nie zgi
nęła dopóki my ży.]emy . Za to ci teł przyrze• 
kamy, że walczyć nie przestaniemy, lecz nie 
bronią, jak bywało, tylło oświato szerzłłc Na 
ostatku oświadcza.my i po trzykroć wykrzyku
jemy: nasz wielce kochany ojciec, dziadek i 
weteran Antoni Staśkiewicz niech żyje, aż wróg iJ zadrty ! - Tego C1 życzy półtorej kopy ży

r(@ czliwych przyjaciół. 

-Bl!Ułill!iłdH 
KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" 

w Bochum 
ma. na składzie wielki wybór ksifłżek do na bozeńst~~1 
ksij\Żek powieściowych, śpiewników, ksilłłek treści rellg1J·

1 nej i historycznej , papier listowy z pjęknymi napieBtll 
polskimi itd. Da.lej: wielki wybór figur Swiętych, kruct 
fiksów, różaney i innych dewocyonalij. .....--

Adres: „Wiarus Polski", Bochum._.... 

Nasza kasa płaci od złożonych 

oszezędn.ośei 

w Bochum, 
róg ul Maltheserstr. 

polskim i niemieckim przyjmie zaraz 

w nau k9 bez względu na stopę proceutowft Banku Rzeszy nadal 

Józef Flecken, Bochum 
przy ul. Kiini;str. ó. 

i Bliicherstr. nr. 16, 

księgarni „~;:~::0 
P olakiego". Polskiej służącej 

.-.....r._.___,___,,____.___.~...__,._.-...i..__..:.-1 0000000000000000000 która zna wszelkfł roboto domowlł 
poazukje 

~a inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności nie 
odpowiada. 

Józef Mroskowiak 
w Brochu Feldstr. 22 I. 

~ 4 1/2 °Io ~. 
1a kwartalnem, a 

8IS"° 5 1/2 o/O .... 
za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas złożone depozyta, a kupi grunt od n~s, 
temu wypłaca kasa nasza nawet depozyta bez wypowiedzenia . 

Bank Parcelacyjny 
w P6znaniu (Posen) na Piekarach nr. 18. 

Za drn.k, u;..1.Jd ad l redakcyę odpowiedl:lalny: A~toiu li:: ~Jliliti w Bochum.. -· Nakładem I oscfonb.ml Wydawntotwa nWiarusa Polskiegoc.i; w Bochum. 
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nad wzruszeniem, spełnił polecenie mu da
ne, skinął jej głową i oddalił się. 

- Tomaszu! - krzyknęła rozpaczli
wym głosem, spostrzegłszy, iż go już niema. 

Lecz echo powtórzyło tylko to wołanie, 
chłopie~ je słyszał, ale nie wrócił do niej ; 
przys1neszył nawet kroku, gdyż lękał się, 
aby kto nie spostrzegł jego bytności w pa
łacu. 

· Elźbieta padła zgnębiona na ławkę· 
chwilę siedziała nieruchoma, myśli tłoczył; 
się do jej główki, różne postanowienia bu
dziły się w niej, każde po chwili rozwagi 
odrzucała. W pierwszej chwili chciała bied.z 
do prababki i zawołać na nią temi słowa
~i: „ U ciekajmy ztąd" lecz zastanowiła się, 
1z gwałtowne przerażenie mogło by zabić 
babkę. Potem myślą szukała Gustawa, aby 
go powiadomić o przestrodze otrzymanej, 
lecz nie wiedziała gdzie jest. Różne przy
chodziły jej pragnienia, różne uczucia bu
dziły się w jej sercu, nareszcie podniosła 
się niepewna jeszcze, co uczyni i ku do
mo~i skierowała. Na progu sieni spotkała 
siostrę, która czekała na nią tutaj niespo
kojna. 

- Kto to był? - zapytała Antonina. 
Elżbieta powiedziała jej, wszystko, An

tonina ręce załamała. 
- Zgubione jesteśmy - rzekła i pła:. 

kać poczęła. . 
- Chodźmy do Babety, ona może po

radzi nam, co czynić - odparła Elźbieta i 
pospieszyły obie do starej piastunki. -
Babeta pewno cos wie - mówiła dalej -
uważałam, iż od ·kilku dni bardzo jest smutną. 

- Chodźmy - powtórzyła Antonina . 
i otarła łzy. 

(CJ11g dalszy nastlłpf)-

Kalendarzyk tygodniowy„ 
· ~J'erwiec. 

16. Niedziela. Benona. 
17. Poniedziałek. Adolf a B 
18. W'torek. Marka i MarMlina. 
19. Sroda. Gerw. i Prot. 

Swlttojózafaełe 
eiyH a\tl11.dka na nbogtcb st-udentów katolfoko~pz\laldoh, 

W ·kasie (zob. nr. 23) 24i38 " 
Na. cluzclnach u Fr. \VawTzyniaka: Walenty 

Wachowia.k z zoałł 1 mr., F.r. Wawnyniak 
z ŻODl!i .2 mr.1 W. Lnmenta z ŻODl!i 1 mr., J . 
Nawrot 1 rur., A. Mikuh:iki z zoną l xnr.1 .A. 
Komowski z żonl\ 50 f., P. Maciak 50 f., A. 
Przewoźny 50 f.. (wręczył W Wachowiak) 7 ,aO ,1 

Członkowie Tow. św. Pawła w Ełklu. {wrę· 
czył Andrzej Błaszyk) . . • . . . • 6,80 „ 

Na chrzcinach u Różańskiego w Kottenburgu : 
B. Różański 1 mr., J. Wawrzyniak 50 fen, 
J. Klarzyński 60 f, J. Wabiandowaki 60 f., 
A. Zawodny 50 fen., M. Ignaszak !SQ fen., F. 
Klarzyl'.laki 50 fen., G. Ignaszak 50 fen. (na-
desłał Jan Wawrzyniak) • • . . • • . 6,SO „ 

'l1owarzystwo św. Aloizego w Kottenburgu 7 
ror., 91 fen., Polacy z Kottenburgu 10 mr., 
(nadesłał Jan Wawrzyniak) • • . • . . 17,91 „ 

Na chrzcinach u Ludwika Szymanowskit1go w 
Alstaden: (nadesłał Szymon Linka) • . • 8,05 „ 

Tow. św. Walentego w Wanne (nadesłał ks. K.) 41,60 „ 
Przy sposobności polskiego nabożeństwa w Bo-

chum w dniu 9 czerwca. (wręczyli: I. Woj
ciecbow!ki, A. Widorsk.i, P. Wypych, St. Du ... 
szyński) . . . . . . . . . • . • 6,42 „. 

Ze skarbonki Tow. św. Michała w Bruchu w 
dniu 17 marca 14111 mr, i4 kwietnia 9,50 mr., 
28 kwietnia 17 ,86 mr., 19 maja 10,05 mr , 
(nadesłał W. Chwiłkowski) . • . . . . 61,62 „ 

Na chrzcinach u Jana Koralewskiego w Herne: 
1. Koralewski z żonłł 2 mr., J, Ritter !SO f., 
E. Tomczak z fon~ 1 mr., Fr. Jurga 60 fen., 
L. Jurga 50 fen., J. Dolata 50 fen., J. Tom
kowiak z ŻOD2' 50 f., W. Haremza z ŻODlł 1 
mr., St. Koralewski 50 fen., (wroczył Jan 
Koralewski) . • • • • 7 ,OO „ 

Razem 17 4,88 m. 
Rozchód: 

B D. w P. penaya na pierwsze 
półrocze • . . . 120,00 mr. 

J. K. w E. szkólne na J-szy 
kwartał , • . • . 30.00 mr. 

Razem 150,00 mr. 160 OO „ 
Pozostaje w kasie : 24,88 m. 

Bóg zapłać! Św. Józafacie, módl aiv za nami! 

12. 6. 1901. pro: Ks. Liss. 

Ja.n Bieliński, Bochum Maltheserstr. l 7a. 

Sprostowanie. Na weselu u Lampki 
w Wetter o:fiarnwali prócz wymienionych w 
nr. 23 „Nauki Klit." P. Andrzejewski 1 mr., 
T. Majer 1 mr., St. Zembski t mr., M. Zemb
ski 1 mr., L. Wieżowiecki 1 mr., Jan Fran
ka 60 fen., J. Kukołacińska 50 fen., N. N. 
65 f., razem nadesłał W. Matuszczak 20 mr. 
66 fen , z których ó fen. odchodzi na porto. 

Tomasza a Kempis 
O naślad.owa:a.iu Chrystusa. 

20. Czwartek. Julianny P. 
21. Piątek. Aloizego Gon. w. Cena 1 markę, z przrayłklli 1,~0 mr. 
22.· Sobota. Paulina BiEk. Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

Redaktor odpowiedsfe.luy : ks. Frł'nolszek Lłss w BlUDianie. - Nakładem i czeionkami Wyda'\łnlctwa „ Wląrusa Fole.kiego". 

• 

• (PO S ŁA. ·NIEC.) 

~-auka. K.atoUcka." wyohodzi co cz~·::-?i 
tok w Bochum w Westfalii jako bezpła- 'I 

1 

tny dodatek do „ Wiarusa Polskiego". 
Osobno „Nauki Katolickiej" prenumero„ 
wa6 nie ma.Ina. Kto wtęo chce jfł otrzy8 

~ 
mywaó, niech sobie zapiszę na. poCJScle 
„ Wiarusa Polskiego". 

. -O 

O· O 

„ Wiarua Polski", pJsmo polłtyame j 
wychodzi trzy razy tygodniowo z „Nauk, 
.Katolicklł", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenum~rata na poezcle wynosi 1 markt 
60 fenygów kwartalnie, ia ł odnoszeniem 

I do domu przes listowego 1 mark9 7 ~ j 
I fenygów. 
o o 

• Módl sit i pracuj I 

Bezpłatny dodatek tygodniowy do „Wiarusa Polskiego". 

Nr.: 2"4 Bochum, dnia 13 czerwca l90ls Rok 10. 

Na Niedzielę III. po Swiątkach. 

Lel'-cya. 1 Piotr. V. 6-11. 
Najmilsi! Uniżajcież się pod mocną ręką 

Bożą, aby was wywyższył czasu nawiedzenia, 
wszystko troskanie wasze składając nań, gdyż 
on ma pieczą o was. T1·zeźwymi bądźcie, a 
czuwajcie ; boć przeciwnik wasz djabeł, jako 
ryczący krąży, szukając kogoby pożarł. Któ· 
remu się sprzeciwiajcie mocni w wierze ; wie· 
dząc, iż toż utrapienie potyka braterstwo wasze, 
które jest na świecie. A Bóg wszelakiej łaski, 
który wezwał nas do wiecznej swej chwały 
w Chrystusie Jezusie, maluczko utrapione on 
doskonałe uczyni, utwierdzi i ugruntuje. Jemu 
chwała i moc na wieki i wieków. Amen. 

Ewanglelia. Łuk. XV. 1-10. 

W on czas : Przybliżali się do Jezusa 
celnicy i grzesznicy, aby go słuchali. I szem
rali Faryzeuszowie i Doktorowie mówiąc : Iż ., 
ten przyjmuje grzeszniki, i jada z nimi. I rzekł 
do nich to podobieństwo, mówiąc: Który 1 

z was człowiek, co ma sto owiec; a jeśliby 
stracił jednę z nich, iż~li nie zostawuje dzie
więćdziesiąt i dziewięciu na puszczy, a idzie 
za oną, co zginęła, aż ją najdzie ? A gdy ją 
najdzie, kładzie na ramiona swe radując się ; 

a przyszedłszy do domu, zwoływa przyjaciół i 
sąsiady, mówiąc im: Radujcie się ze mną, iżem 
nalazł owcę moję, która była zginęła. Powia· 
dam wam : żeć tak będzie radość w niebie nad 
jednym grzesznikiem pokutę czyniącym, niż nad 
dziewięćdziesiąt i dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują pokuty. Albo która nie
wiasta mając dziesięć drachm, jeśliby straciła 
drachmę jednę, iżali nie zapala świecę i wy
miata domu, i szuka z pilnością, aby znalazła? 
A gdy najdzie, zwoływa przyjaciółe~ i '~ąsia -
dek, mówił\c: Radujcie się ze mną, bom na
lazła drachmę, którąm była straciła. Tak, po
wiadam wam, radość będzie przed Anioły Bo· 
żymi nad jednym grzesznikiem pokutę czy
niącym. 

Kazanie. 
Któż to jest, chrześcianie, ową zgu

bioną owieczką w Ewangielii dzisiejszej 
wymienioną? albo cóż to za drachma, którą 
niewiasta zgubiwszy, zamiata dom swój od 
kąta do kąta, i z rozpaloną w ręku świecą 
szuka skwapliwie? Nie jest to, zaiste, 
chrześcianie, kto inny, jak dusza nasza 
grzechami obłąkana, która poszła za pożą-
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dliwością ciała, za pożądliwością pieniędzy, 
jedzenia i picia, za pożądliwością rozkoszy 
świata i dla tego więcej sama do Ojca 
niebieskieg·o trafić nie może. Owym zaś 
człowiekiem dobrym, . mającym sto owiec, 
jest sam Bóg, który niechce zguby naszej, 
lecz używa różnych sposobów, ażeby nas 
z obłąkania grzechowego wydobył, na drogę 
prawą doprowadził i wiecznie uszczęśliwił; 
jeżeli zaś pomimo tego człowiek zgubi du
szę, nie Bóg, ale sam sobie będzie przy
czyną. Dla tego, bym i ja się cokolwiek 
do zbawienia waszego przyczynił, wyłożę 
uwagi: 

Ze Bóg używa różnych sposobów do 
zbawienia grzesznika: 

Boże ! który nas niepoliczonemi sposo
bami, · szukasz, do siebie zapraszasz i po
ciągasz, daj abyśmy się . na tych sposobach 
poznali, i za nimi idąc, do królestwa Two
jego trafili. 

Od początku życia naszego aż do końca, 
Bóg się więcej troszcz:Y o zbawienie nasze, 
jak my sami. lVIożeście się nad tern nie 
zastanawiali, dla tego o tern nie wiecie; 
a możeście też z owych obłąkanych owiec, 
dla tego, co mówię, . nie poznajecie, bo 
i żydzi mieli Chrystusa przed sobą, jak 
naucza św. Cypryan, a przecieź g·o olśnieni 
zarozumiałością i zaślepieni grzechami swe
mi, nie poznali. Ale zważcie jeno dary 
i dobrodziejstwa Jego, a poznacie, iż pra
wdę mówiE:. N a cóż mam wam przytaczać 
proroków i wszelkie przygotowania starego 
zakonu, które B{>g poczynił dla uszczęśli
wienia człowieka, kiedy 'VY coś bliższego 
potrzebujecie? Oto prżytoczę wam sakra
menta św., bo bez tych nie możecie być 
zbawieni. Ale i te świętości wam może 
spowszechniały, jak słońce nad głową, jaK 
zdrowie ciała waszego, jak krewni i przy
jaciele, których dobroć dopiero wtenczas 
opłakujecie, jak je utracicie ; ja wam to 
przecież przypominam i pytam: cóż by się 
z grzeszną duszą waszą stało, gdyby wam 
na nowo po chrzcie i św. Sakramencie po
kuty nie były grzechy odp us.zez one? Jeżeli 
się o tych okropnościach dowiedzieć chcecie, 

pytajcie się samych potępieńców z piekła; 
bo ja to wiem i oświadczam, iż nie ma 
skarbu na ziemi i w niebie, którymby nas 
,Bóg nie chciał do siebie pociągnąć i zba
wić, wszakże On tak „ umiłował świat, że 
Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, 
kto wierzy weń, nie zginqł, al~ miał żywot 
wieczny". (Jan 3. 16.) 

Ten zaś Jezus Chrystus czynił cuda, 
wskrzeszał, uzdrawiał, by to widząc grze
sznicy, poprawili się; łaskawie przemawiał, 
i wstępował do celników, faryzeuszów, na
wet z nimi jadał, by ich cudami i swą 
dobrocią niebu uzyskał. Od Samarytanki 
przy studni raczył przyjąć i napić się 
wody, by tym sposobem z nią o jej zba
wieniu przemówił. Jawnie grzesznicę, Ma
gdalenę, do siebie przypuścił, i na naj
świętszą głowę swoją owe pachnidła wylać 
dozwolił, któremi tylu do nieczystości sku
siła, by jej rozwiozłości tamę położył. Któż 
tu wyliczy owe podróże po górach, po 
morzu, po wioskach i miastach, owe ka
zania i mowy, owe pogróżki i karcenia, 
wszystkie modlitwy i posty, całą mękę 
i śm.ierć okropną, bo to · były sposoby Chry
stusa, któremi grzeszników do siebie po
ciąg·ał i uszczęśliwiał. Nie pomagały te 
dobrodziejstwa? Zapowiadał różne kary 
Jezus, któremiby się przerazili i popra
wili; przepowiedział zburzenie Jerozolimy 
i to nastąpiło nie tylko dla tego, ażeby 
Jego wszechwiedność i posłannictwo Boże 
zatwierdziło, ale żeby lud żydowski, pa
trząc na zburzone miasto, zniszczone mury, 
rozwalony kościół, patrząc na swoje tu
łactwo pomiędzy narody, u pamiętał się, 
uwierzył w Chrystusa, powrócił do Boga 
i był zbawiony. 

Temi samemi sposobami Bóg przemawia 
do nas, i jeszcze innemi, by grzeszną duszę 
naszą, jak ową zbłąkaną. owieczkę, na
wrócił i wiecznie uszczęśliwił. Każdemu 
z nas daje rodziców, krewnych, siostry 
i braci, którzyby czuwali nad niewinnością 
naszą; daje kapłanów, nauczycieli, dobrych 
sąsiadów, poczciwych ludzi, aby czuwali 
nad zbawieniem naszem, a gdy zbłądzimy, 
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domy, zasypały setki ludzi, z grobów tych 
nie wydobyli się więcej. 

Ciężkie to były dnie, lecz im cięższymi 
się stawały, tern dzielniej zachowywali się 
osadzeni w mieście : kobiety, dzieci, · starcy 
działali czynnie, wszyscy pomagali hrabiemu 
Precy. Gdy bomba zapalała jaki dom, 
wnet z innych biegli ludzie ze stągwiami 
wody, z beczkami i gasili pożar; mali 
chłopcy czatowali na ulicy na lecące gra
naty, rzucali się na nie odważnie, by płonący 
knot wyrwać, a gdy udało się im to u
czynić, nieśli z tryumfem ubezwładnionego 
potwora do hrabiego Precy, by posłał go 
napowrót nieprzyjacielowi, lecz ziejącego 

ogniem. Jedni z jenerałem Precy walczyli 
na wałach, drudzy w mieście byli czynni: 
przywożono ustawicznie na dziedzińce 
beczki z wodą, by jej nigdy nie z brakło 
w chwili niebezpieczeństwa. Kobiety zbie-· 
· rały na ulicach i ·na wałach rannych i do 
swych mieszkań kazały ich odnosić, gdzie 
czuwały troskliwie nad nimi. W pałacu 
Delaroche również wielu było · rannych; 
Elźbieta i Antonina czuwały nad nimi ra
zem z Babetą; a siedząc przy łóżkach 
ciężko chorych, myślały o bracie, czy 

' walczy ze zdrowymi, czy też może leży 
u kogo ciężko chory. 

Hrabia Precy okazał się godnym zau
fania, _ jakie miasto w nim położyło. „J eśli 
wróg go pokona, nie będzie to jego winą", 
mówili o nim w dniach zwątpienia mie
szkańcy Lyonu ; w istocie, co tylko było 
w jego mocy, to czynił by miasto ocalić. 
Byt niezmordowany: z rady do obozu 
przechodził ustawicznie, z obozu do rady; 
parę godzin sypiał zaledwo na dobę, lecz 
mimo całej jego gorliwości, Kellerman brał 
widoczną przewagę nad nimi - z każdym 
dniem świeże siły mu przybywały, gdy 
hrabiemu ich ubywało. Szeptano też po 
cichu, iż zapasy amunicyi i żywności za
czynają się w obozie hrabiego Precy wy
czerpywać, a wróg tak ściśle miasto osa
czył, iż o wprowadzaniu nowych i marzyć 
niepodobna. Elźbieta i Antonina pocieszały 
się. iż pogłoski te są fałszywe, nie dawały 

im wiary. Pani Noiret słuchając ich, zda
lłia swego nie wypowiadała, tylko modliła 
Śię, całymi dniami ; Babeta nie odbierała 
im nadziei, lecz pewnego wieczora otrzy
mały list od Gustawa, który potwierdził 
niestety złowróżbne pogłoski. Odtąd spo„ 
kój je opuścił, często całemi nocami nie 
sypiały. 

IV. 
Był to cichy i pogodny wieczór. , Cie

pły maj usttoił świeżą zielonością ogród 
pałacu Delaroche, rozwinął kwiaty wiosenne; 
jasno, pięknie w nim było i wesoło. Szcze
biotały wśród cienia drzew skrzydlate ma
leństwa, i zapomnieć można było w tym 
raju rozkosznym o wszelkiej niedoli- ludz
kiej, o łzach i smutkach wszelkich. El
źbieta i Aneta uległy też urokom natury 
i rozmawiały swobodnie, wspominały we
sołe dni przeszłości ; naraz umilkły, z krże
wów rosnących w pobliżu doszedł je jakiś 
niewyraźny szelest. Obie pytające spoj
rzenia zwróciły w tę stronę ; wtem Anto
nina krzyknęła głosem pełnym trwogi i 
zerwawszy się z kamiennej ławki, na któ
rej pod cieniem młodego dębu z siostrą 
siedziała, poczęła uciekać ku domowi. Z 
pomiędzy krzewów wysunął się chłopiec 
kilkonastoletni. Elźbieta pozostała na miej
scu ; może była odważniejszą., może odrazu 
poznała, że to jej znajomy. Chłopiec przy
stąpił do niej. 

- Czy wiesz kto jestem? - zapytał ją. 
- Tomasz syn wyrobnika Vigne -

odparła niepewnym tonem. 
- Tak jest - przytwierdzH cicho i 

obejrzał się uważnie w około, jakby szu
kał wzrokiem, czy prócz niego niema ko
go więcej w ogrodzie - ojciec mnie przy
słał tutaj - dodał - kazał ci powiedzieć 
panno Delaroche: „Zabierz babkę i siostrę 
i uciekajcie póki czas, my wam ułatwimy 
ucieczkę". 

Elźbieta pobladła, wrażenie było tak 
niespodziane i silne, iż w pierwszej chwili 
straciła przytomność; patrzała wylękłemi 
oczyma na chłopca, na pytanie żadne się 

nie zdobyła. On nie czekał, aż zapanuje 
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psze nadzieje. Po obiedzie pożegnał pra
babkę i siostry, a wychodząc polecił 
Elźbiecie, aby wieczorem cały pałac był 
oświecony, bo zwycięzcy tym sposobem 
radość swą chcą objawić. 

I jasno było wieczorem w bogatej dziel
nicy Lyonu i wesoło, głośno było w niej. 
Z okien kamienic płynęły na ulicę dźwięki 
muzyki i światła strumienie, a na ulicy 
brzmiały pieśni głoszące tryumf umiarko
wanych. Lecz niestety, radość często bywa 
nietrwałą jak owe kwiateczki wiosny, któ-

-rym lada wietrzyk nieprzyjazny liście strąca. 
Po dniu wesela, niebawem smutne dni na
stały - i sami byli sobie winni zwycięzcy, 
gdyż okazali się równie okrutni, jak czer
woni·; mnóstwo ofiar posłali oni na śmierć. 
Wywołało to wzburzenie wśród pokonanych; 
uzbroili się na nowo i wypowiedzieli wojnę 
zwycięzcom. Umiarkowani widząc grożące 
im niebezpieczeństwo, powołali do władzy 
hrabiego Precy, człowieka rnzumnego i 
energicznego, ten kazał miasto obwarować, 
armaty sprowadził i powołał wszystkich, 
którzy spokój miłują do broni. 

Dziewięć tysięcy ludzi stanęło w prze
ciągu paru dni pod jego rozkazami. Precy 
lękał się zrazu przyjąć dowództwo ; lubił 
on ciche życie i cichą pracę; posłowie, któ
rych wysłało miasto do niego z prośbą, by 
podjął się nad niem opieki, zastali go 
w ogrodzie z rydlem w ręku. Zajęty był 
sadzeniem kwiatów. Godność jaką mu o
fiarowano, zamiast ucieszyć, przeraziła go. 
Wzdrygał się z jej przyjędem, tłomaczył 
iż nie czuje się zdolnym do podobnego za
dania, lecz prośby go zmiękczyły. Przy
wdział surdut wiszący na drzewie, posze<lł 
do domu, kazał dobyć szpadę spoczywającą 
od lat 18 w skrzyni, przebrał się w mun
dur i pożegnawszy żonę poszedł tam, gdzie 
go wzywano i odrazu działać energicznie 
pocz~ł. Partya przeciwna obrała sobie 
tymczasem niejakieg·o Kellermana, który 
widząc, iz nieprzyjaciel rozpostarł się 
w calem mieście, opuścił Lyon, razem ze 
swymi stronnikami i poza jego murami po-

czął się g-otowac do walki : postanowił on 
zdobyć szturmem miasto. 

Wiadomości te przyniósł pewneg·o wie
czora Gustaw do pałacu Delaroche. 

- Wpadłem tylko po to do domu, by 
was uścisnąć na pożegnanie - rzekł do 
sióstr - i babkę prosił o błogosławieństwo'; 
gdy stanę na murach miasta, by je bronić, 
kto wie czy kula niep rzyjacielska nie 
zwróci się ku mnie. 

Dziewczynki poczęły płakać i z pie
szczotami rzuciły się ku niemu; pożałował, 
że je zasmucił i ucałowawszy obie ser
decznie, dodał wesoło : 

- Wierzę, iż o co Elżbieta poprosi 
Boga, wysłuchanem będzie ; módl się przeto 
za mną siostrzyczko, a zobaczymy się 

wkrótce. 
Poczem zwrócił się do babki i ukląkł 

przed nią ; ona pożegnała go zupełnie spo
kojnie. 

- Idź i walcz mężnie - rzekła, kre
śląc krzyżyk nad jego głową; jeśli zginiesz 
zginiesz wówczas zacnie. 

O Babecie nie zapomniał też, pożeg·nał 
ją słowem do „ widzenia" i odszedł na po
zór spokojny, wzrószony jednak do głębi 
duszy. 

I nast.ały znowu dni smutne dla mie
szkańców pałacu; huk armat, który tutaj 
dochodził, przypominał ustawicznie grożące 
niebezpieczeństwo, tym co walczą na wa
łach i miastu całemu. Mijały dnie za 
dniami, a los Lyonu się nie rozstrzygał : 
jedna i druga strona walczyły dzielnie. 
Kellerman szturmował energicznie do mia
sta, bomby jego rozpościerały w niem stra
szne zniszczenie; co dzień kilka nowych 
gmachów stawało w płomieniach. Stron
nicy jego, którzy w mieście nie bez celu 
pozostali, nocą wywieszali znaki na gma
chach, przeznaczonych przez nich na . 
zniszczenie, a rankiem padały na nie 
bomby i pożar w nich wzniecały. Ulica 
Merciere, na której znajdowały się najbo
gatsze sklepy, w przeciągu kilku dni przed
stawiała tylko gruzy i ruiny. Walące się 
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nas wzywali do pokuty, karcili 1 upomi
nali. Jeżeli nam to nie pomaga, · a wypo
wiadamy posłuszeństwo Bogu i ludziom, 
Bóg· znowu używa środków, któremiby nas 
do siebie pociągnął i uszczęśliwił. Któż nie 
wie, jakich dobrodziejstw tu na ziemi acz 
najwiekszy grzesznik doznaje od Boga? 
On to nakazuje zarówno słońcu swemu 
wschodzić nad grzesznikiem i niegrzeszni· 
kiem; jego to wiatry, deszcze i rosy za
równo wieją i opadaja na zagony bez
bożnego, nawet niekiedy lepiej się rodzi 
na polu grzesznika, riżeli najuczciwszego 
człowieka, i prędzej obfituje grzesznik 
w pieniądze, dostatki wygody źycia, niż 
najcnotliwszy człowiek: a wiecie czemu? 
Oto, ażeby i tego zgubionego syna Bóg 
poprawił, nawrócił i niebu uzyskał. Gdy 
dobrodziejstwa . Jego nie poprawiają grze
sznika, Bóg jako mądry i dobry Ojciec 
używa kary, ale nie dla tego jedynie, by 

. grzesznika jako sprawiedliwy ukarał, lecz 
aby go poprawił, bo On sam wyrzekł: 
„Nie chcę zguby grzesznika, lecz aby się 

nawrócił i żył". Tak, aby wykorzenił ła
komstwa, dopuszcza nieurodzaje, wylewy, 
grady, ognie ; by wykorzenić pychę i dumę, 
dopuszcza zamieszania, wojny i z nimi 
połączone okropności, któreby ukorzyły 
pysznego człowieka; by okazał, iż wszelkie 
ciało jest trawą i gliną, że zbyt pieścić 
i jemu służyć nie należy, dopuszcza ro
zmaite choroby, by człowiek większe miał 
staranie o duszę, niż o ciało. Niekiedy 
według mądrości Swojej karze On grze
sznika nagłą śmiercią, by wszystkich prze· 
raził, ażeby czuwali, "bo nie wiedzą dni3t, 
ani godziny", kiedy ich zawoła; niekiedy 
też powołuje do siebie dobrych i poczci
wych ludzi, ażeby widząc to bezbożni, za
drżeli i poprawili się, gdy im je~zcze czasu1 
do pokuty pozwala. Lecz któż wyliczy 
drogi Boże, środki i sposoby, któremi nas 
ten Pan miłości do siebie prowadzi. Ileż 
to razy, chrześcianie, bylibyśmy już po- , 
tępieni, gdyby nas Bóg był po każdym 
grzechu śmiertelnym na sąd swój po
wołał! a przecież nie uczynił tego, lecz 

czeką,ł i czeka cierpliwie, patrząc, skoro 
się do niego nawrócim! Ileż On razy 
przemawiał do nas przez sumienie nasze, 
byśmy się poprawili? Ileż to myśli, ileż 
wrażeń, ileż to snów przesunęło się po 
głowach naszych, które nam wskazywały 
Boga, i jak drugi Anioł Stróż przestrze
gały i ochraniały od · złego ! Tu wy się 
zapytajcie sami, kiedy wam czas i spokoj
ność domowa pozwoli, ja zaś dalej opo
wiem, iż Bóg jeszcze używa różnych spo
sobów, by grzesznika poprawił i zbawił. 

Tak może niejednemu odebrał zdrowie 
i majątek, bo mu służyły do rozpusty; 
niejednego wyzuł z urzędu i godności, bo 
oszukiwał i nadużywał stanowiska swego 
i czyż mu przez to Bóg wyrządził krzy
wdę, kiedy mu z ręki wytrącił miecz, któ
rym sobie odbierał życie wieczne? Owszem 
wyświadczył mu największą łaskę, bo to, 
co ludzie uważają nieszczęściem, staje się 
dla niego szczęściem! Na niejednego, który 
zaczął pogardzać ludźmi, wynosić się nad 
wszystkich, dopuścił Bóg oszczerców, prze
ciwników, proceśników, by ci go nauczyli 
pokory, cierpliwości i miłości chrześciań
skiej dokuczaniami swemi. Niejeden będąc 
zdrowy, nie szukał Boga, nie chodził do 
kościoła, nie miał litości nad biednemi, 
kłamał, pogardzał świętościami, nie chodził 
do spowiedzi; teraz zaś jak Bóg dopuścił 
na niego choroby, że ręką lub nogą ru
szyć nie maże, że za lada moment na 
ziemi może zostawić wszystko i przenieść 

-się do wieczności, 'teraz Boga wzywa, 
prawdę mówi, ze skruchą się spowiada 
i całe życie na usługi Bogu poświęca. 
Czyż więc i choroba nie jest narz~dziem 
do poprawienia grzeszników? Nie jedna 
niewiasta, której zdrowie służyło i wdzięki 
na obliczu jaśniały, była zgorszeniem wio
skom i miastom, aż oto Bóg odjął zdrowie 
i wdzięki na licach wysuszył; z owej roz
wiozłej kobiety zrobiła się pracowita, po
bożna, · skromna, prawdziwa pokutująca 
Magdalena. Czyliż nie dobrego użył Bóg 
na uzyskanie ją sp oso bu? Jeszcze Bóg ma 
inne sposoby do poprawy naszej! Tak 



spuszcza niekiedy wstyd na oczy nasze, 
iż nie śmiemy po tajemnym grzechu spoj
rzeć w niebo, . spojrzeć ludziom w oczy; 
niekiedy zaś przeraża bojaźnią serca nasze, 
byśmy się ocknęli z grzechów i powstali 
z nich, i nawrócili się do Pana miłości. 
Cóż On to ma jeszcze za sposoby do uszczę
śliwienia naszego? Oto niekiedy zabiera 
osoby, z któremi nas sprosna miłość łą
czyła, by nam dał poznać, iż wszystko 
próżnością i marnością, iż nie doczesnych, 
ale wiecznych rozkoszy nam szukać należy f 
Słowem nie ma przedmiotu, nie ma skarbu, 
nie ma rzeczy, nie ma nawet kary docze
snej i wiecznej, któremiby Bóg nie pra
gn~ł zbawienia naszego, bo samo piekło, 
jak uczy Chryzostom święty, służy do 
zbawienia człowieka; ażeby tu człowiek, 
wiedz~c o piekle, wystrzegał się grzechów, 
i starał sobie zarobić na niebo. 

Tak Bóg rozlicznych do zbawienia na
szego używa środków; ieżeli pomimo tego 
grzesznik ginie, to z własnej winy ginie. 
Amen. 

Pobudki do nadziei. 
1. Wielkie są grzechy moje, przeciez 

nie większe, niźli miłosierdzie Bos~ie. Ni
gdy czowiek nie może się stać tak złym, 
jak Bóg jest dobry. Choć jest wszystek 
święty i nieskończenie nienawidzi grzechu,
który jest nieskończoną obelgą majestatu 
Jego; przecież kocha grzeszników, szuka 
ich, wzywa ich, ośmiela, upewniając i po
przysięgaj~c, że „ nie chce ich śmierci, ale 
zbawienia i nawrócenia". Po takiem upe
wnieniu Boskiem mogęli rozpaczać bez 
oczywistego niedowierzania albo słowu Je
go, albo mocy ,J eg·o? 

2. Jezus Chrystus przyszedł na świat 
zbawiać grzesznych. Sam ich do siebie 
garn~ł, z nimi obcował, z nimi jadł, za 
nich przymówki cierpiał, które mu o to 
nienawiść ludzka dawała, a miłość jego 
chętnie przyjmowała. U marł za nich na 
krzyżu i umierając, za nich się modlił. 
Jedna kropla krwi jego dostateczna była 
do zgładzenia wszystkich grzechów całego 

świata, a on ją za nich przelał do ostat
niej kropli. A mogęż ja to dwoje pogodzić: 
wierzyć, że Chrystus dla grzesznych tyle 
cierpiał~ a razem nie być przeświadczonym, 
że mi chce odpuścić grzechy? 

3. Dał moc namiestnikom swoim odpu
szczać wszystkie grzechy, a wszystkim 
grzesznym dał zakaz pod utratą zbawienia 
powątpiewać ·O miłosierdziu jego. Niczego 
bardziej nie pragnie, jako nawrócenia me
go, i daje mi do tego łaskę. A czego tu 
czekać; jedno się rzucić na łono otwarte 
Ojca miłosierdzia i rzec: „ Ojcze zgrzeszy
łem!" Odpuść. Już więcej tego nie popełnię. 

Z życia św. Elżbiety, królowej węgierskiej. 
Swięta ta pani tak wielką litoSć miała 

ku duszom czyścowym, i tak wiele za nie 
się modliła, że nieraz całe noce na mo
dlitwie tej spędzała i nieraz zwłoki naju
boższych zmarłych do gro bu składała. Mo-

. dliła · się zaś nie tylko za dusze swych pod
danych,- ale i za obcych jej nie znanych 
zmarłych, za których zawsze wielką ilość 
Mszy św. odprawiać kazała. 

Gdy- matka jej Gertruda śmiercią g·wał
towną umarła, była Elźbieta jeszcze bar
dzo młoda i trudno opisać, jak duszy swej 
matki modlitwami, postami, jałmużnami i 
inne mi do br emi uczynkami pomódz się sta
rała. Gdy tedy Elźbieta jednej · nocy spo
ko)nie s}?ała, zbudziły ją nagle bolesne i 
cit\gl e westchnienia. Przestraszona zrywa 
się, otwiera oczy i ujrzy w ciemnej ko
mnacie osobę licho odzianą, pełną smutku 
na obliczu, która się do niej zbliża, upada 
przed nia, na kolana i mówi : 

- Moja córko, patrz, oto twoja cier
piąca matka, która cię o pomoc prosi i 
błaga, aby mogła ujść strasznych boleści, 
które cierpi za swe niedbalstwa. w służbie 
Bożej. Ach, dla boleści, którem dla ciebie 
wycierpiała i dla troskliwości o twe wy
chowanie, błagam cię, pomnóż twe modlitwy, 
aby mnie Bóg z tych nieznośnych mąk wy
bawił. Jakoś przy mej śmierci wszystko 
czyniła, aby mi ją osłodzić, tak i teraz 
przyjdź mi w pomoc twą pobożności~. 

. . .. ~... .~ .... ' _;~ . 

)' . 
I 
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' Swięta córka chciała do matki kilka I spojrzeń ich wyczytac było mozna, że by..; 
słów powiedzieć, ale ta natychmiast znikła. najmniej radości ogólnej nie . podzielają ; 
Nie tracąc czasu, wstała Elźbieta, ze łzami nie zwracała wszakże uwagi Elźbiety i 
w oczach rzuciła się do stóp Ukrzyżowa- Anety na tych malkontentów poczciwa 
nego i błagała i prosiła Zbawiciela za swą piastunka, nie chciała mącić ich spokoju i 
cierpiącą matkę; biczowała się i uczyniła wesela. 
z: siebie ofiarę Bogu za matkę, aż ją sen Gdy orszak zbrojny minął plac, publi-
zmorzył. czność poczęła się rozchodzić. Pewne, iż 

Wkrótce jednak znowu obudzoną zo- straszna chmura piorunami dysząca, która 
stała, ale nie już głosami skargi, lecz gło- wisiała tak długo nad ich młodemi głó
sami słodkiemi niebieskiej haTmonii; otwie- wkami, już poszła sobie gdzieś precz da'.'" 
ra oczy i widzi matkę otoczoną jasnością leko, Elżbieta i Antonina wbiegły do po-
niebieską. koju pani Noiret, wołając: 

- Córko - uśmiecha się matka i mó- - Ciesz się babcin, już niema rewo-
wi, QÓrko, nieskończone dzięki składam ci lucyi [ 
za modlitwy i to, coś dla mnie uczyniła i I poczęły opowiadać na przemian o tern, 
Zbawicielowi ofiarowała, to mnie z płomie- czego były świadkami, Babeta im nie prze
ni czyścowych uwolniło, to mi dozwala szkadzała; pani Noiret słuchała w milcze
wnijść do wiecznej radości. niu, lecz obie nie miały rozjaśnionych 

OCALI LA. 
Z di iejów Fra.noyi. 

(Ci~ dalszy). 

Tuż obok niego na białym . koniu,- El
źbieta ujrzała Gustawa. Serce zabiło w jej 
piersiach silnie ; chciała rozepchnąć dzielą- · 
cych ją od niego i pobied.z do brata, wy
ciągnąć . ku niemu ramiona, iecz wstrzyma
ła się i pochyliła tylko do stojących tuż 
koło niej, siostry i Babety, by im powie
dzieć: 

- Patrzcie, Gustaw ku nam nadciąga. 
Wesołe słońce majowe przyświecało 

zbrojnym szeregom, ptaki radosnem świer
gotem napełniały powietrze, okrzyki pełne 
zapału wzbijały się pod obłoki. 

- Niech żyje . Madinier. 
Elźbieta i Antonina czuły się w tej 

chwili szczęśliwe. Pewne były, że dni 
niepokoju minęły już dla nich nazawsze; 
.mówiły to wzrokiem bratu, który spo
strzegł je i posyłał im zdala powitanie. 
Inaczej wszakże myślała Babeta; na jej 
poczciwej twarzy malowała się troska, 
gdyż ona widziała to, czego dziewczynki 
nie dostrzegły: tn i owdzie na placu stały 

gromadki ludzi milczące i chmurne. Ze 

twarzy. Około południa przybył Gustaw 
i utwierdził siostry w nadziei spokojnej 
przyszłości. Zabawił parę godzin, opowie
dział o potyczkach, jakie umiarkowani sto
czyli z czerwonymi, o porażkach jakich 
zrazu doznali, o okrutnem obchodzeniu się 

z nimi zwycięzców, potem o zwycięstwach 
jakie oni z kolei odnieśli nad niebezpie
cznym nieprzyjacielem. 

- Zdaje się, iż nie podniosą więcej 

głowy - temi słowami zakończył swoje 
opowiadanie. - Porządek w mieście i spo
kój przywrócone, czerwoni są zupełnie po
bici: jedni polegli w boju, drudzy z nami 
się połączyli. Garść, która gdzieś · się 
skryła, nie odważy się już działać więcej; 
jestem tego pewien. 

- Nie bądź zbyt pewnym chłopcze__:_ 
odezwała się tonem surowym pani N oiret. 
~ J eszczeście całego pożaru nie ugasili, 
jeszcze w stolicy Francyi i . w wielu inny".li 
miejscach goreje on. Lyon to cząsteczka 
Francyi; jeśli · złego z całego kraju nie 
usuniecie, Lyon zginie wcześniej , czy pó
źniej, bo sam istnieć nie może. 

- Jak my w Lyonie, tak drudzy 
w innych miastach pożar ugaszą - od- . 
parł pewnym siebie tonem Gustaw. I nie 
udawał on tej pewności ; miał jak najle.~ . 
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40 fen. Kto cz~sto ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
ski nic sio nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Ksi~garni należy opłacić i poda(' w nich dokładny 
adres pisz~cego. R~kopisów się r.ie zwraca. Nazwiak 

. korespondentów bez ich upowainienia. nie wykazuje si~. 
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-- Redakcyu, Druka:rni1~ i Ksit:gamia znajduje się przy Mahheserstrasse 17a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać }JO polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

Polacy na obczvinie. 
Przygoda · dwóch „verajnistów". 
„Generalanzeiger" donosi, że w Rauxel 

dwóch Polaków popełniało swawol~ (Unfug) 
a gdy pomimo wezwania urzędnika nie chcieli 
poprzestać, musiał tenże z nimi c' ężką stoczyć 
walkę. Czynny opór musiał urzędnik złamać 
siłą broni, po cz em sprawcy przemocą zaprowa
dzeni zostali do więzienia policyjnego. Tak 
przedstawia sprawę „ Generalanzeiger", ale pi
sząc o jakiejś swawoli („Unfug'') nie powiada, 
na czem owa swawola polegp,ła, dla tego chciał· 
bym to bliżej objaśnić. Oto owi dwaj Polacy 
- rozgrzawszy sobie pewnie poprzednio za· 
nadto czuprynę - nie mogli pojąć, że urzę· 
dnik śmie im zwracać uwagę, aby przestali 
śpiewać „Deutschland, Deutschland liber alles'' 
- i do odnośnego wezwania się nie zastóso· 

'ł1..l.WP~-- -: .""- -.,._ilowoJa powtititła burda, bo ur.zę· 
dnik chciał w celu utrzymania swej powagi po· 
stawić na swojem, a owi „verajniści" sądzili 
widocznie, że im głośniej będą „Elajczvaterlan· 
dowali", tern większą radość sprawią ,,Vaterlan„ 
dowia, a tymczasem się zawiedli. Dobrze im 
tak! Niech _nie udawają Prusaków, a przytem 
niech się zachowują skromnie. 

Takich może areszt policyjny wyleczy z 
ich pruskiego patryotyzmu. Zal mi tylko rodzi· 
ny tych ludzi, która płacze, podczas gdy s~ nek 
siedzi w kozie. 

Nadmieniam też, że swego czasu jednemu 
.z tych „bohaterów" zwracałem uwagę, iż wi· 
nien wstąpić do polskiego towarzyatwa, ale on 
mi odpowiedział, że jemu wystarc~y, gdy jest 
w „Kriegervereinie." N o, może mu się teraz 
moje słowa przypomną! Gdyby był mej 
rady usłuchał, niebyłby pewnie tak ładnie śpie
:vał, i byłby dobrze na. t€ m wyszedł, bo teraz 
i koza i zmuda i koszta i ~ styd. 

GJy wrzask robisz „uhu alles, 
Deutschland" nie pomoże -
Co tchu darmo nocleg dajłł 
Zamkolłwszy w komorze I 
Teraz w kozie rozmyślajcie, 
Ze kto awem pomiata, 
Zułużona dziś czy jutro 
Spotka go zapłata ! 

Borbeek. .Chciałem tylko kilku słowy 
nadmienić, że sp1·awa pomnika dla śp. ks. Pa-

' psta, tyczy wezystkich Polaków naszej parafii, 
bo on duazpasterzem was wszystkich, wszyscy 
~zczerze go kochaliśmy, wszyscy też składali· 
smy na pomnik nasze ofiary. Z tego powodu 
byłoby pożE1danem, aby w celu załatwienia tej 
kp~~wy zwołano osobne posiedzenie, na którem 
azdy mógłby swe zdanie wypowiedzić. To jest 

zdanie wielu Polaków, które ich imieniem wy
powiadam. Może ci, którzy sprawę pomnika 
W~ięli w rękę powyższą uwagę uwzględnią, 
a~eby w ten sposób także ci wypowiedzieć mo
gh swe zdanie, którzy nif należą do towarzystw, 
ale ofiary na pomnik składali. 

Małe porównanie ! 
Jak „Gaz. Gd." donosi, jest w Starzynie 

~o~ ~dańskiem 1244 Polaków, a 70 Niemców. 
~zeh odliczymy dzieci, to dorosłych :Niemców 

nie będzie pewnie węcej, jak d~udziestu pię· 

civ. I dla tej . garstki wygłaszane bywa 6 
razy do roku kazanie niemieckie, spowiadać 
mogą oni się zaś każdej chwili po niemiecku. 
Tak samo śluby, chrzty i pogrzeby mogą być 
po niemiecku odprawiane. Nie piszemy tego, 
jakobyśmy owym Niemcom zazdrościli owych 
kazań, Boże broń, ale wspominamy o tern, aby 
to porównać z opieką duchowną Polaków na 
obczyźnie. Prosimy nam pokazać parafię na 
obczyźnie, w którejby dla 25 Polaków wygła 
szano 6 razy do roku polskie kazanie ! My 
moglibyśmy zaś wskazać' takie parafie, gdzie 
dla tysiąca dorosłych ledwie tyle kazań rocznie 
wygłaszanych bywa. Takich porównań mogli
byśmy zrobić dużo, ale na dziś niech to jedno 
wystarczy. Pomimo to wszystko, od czasu do 
czasu sły:;zeć możemy ze strony niemieckiej 
twierdzenia, iż Polacy na obczyźnie mają do· 
syć · opieki duchownej w języku ojc~ystym, 
dosyć sposobności do spowiedzi. Kto zna 
stosunki, stanowczo musi zaprzeczyć takiemu 
twierdzeniu. 

Czyż jeszcze długo trwać ma, zanim po· 
trzeby duchowne Polaków na obczyźnie nale
życie zaspokojone zostaną ? 

+[ W Chicago zmarł ks. Ludwik Kle
mens Rogoziński, kapłan czczony porówno 
z swych cnót duszpasterskich, jak obywatel
skich. S. p. ks. Rogoziński urodził się w Kró
lestwie polskiem w roku 1835. Wstąpił do za
konu OO. Bernardynów w Łowiczu, a w roku 
1861 wyświęcony był na kapłana. Ilył to czas, 
w którym Polacy, a szczególnie młodzież pQl„ 
ska myślała i mówiła o odbudowaniu i odzy· 
skaniu ojczyzny. 

Nic więc dziwnego, że młody naówczas 
kapłan, przeniesiony do Warszawy, pragnący 
ojczpny swobodnej i wolnej, wziął gorący . 
udział w ogólnym ruchu . 

Rząd narodovi y wybrał go do odbierania 
przysięgi od wszystkich tych, którzy we for„ 
mującem się powstaniu udział wziąć pragnęli, 
a kiedy wybuchło powstanie w r. 1863, powołał 
go do szerego obrońców ojczyzny jako kape· 
lana. Za wiedzą i zezwoleniem przełożonych 
klasztoru opuścił cichą celę i poszedł . do po
wstania. 

Po upadku rewolucyi pojmano go i jako 
politycznie skompromitowanego odesiano do 
więzienia do Ołomuńca, gdzie w kazamatach 
pl'Zesiedział miesięcy jedenaście. 

Jako kapłan działał następnie w Paryżu 
i w Texas, a w końcu długie lata przepra· 
cował w Chicago ku wielkiemu dla tamtejszej 
polskiej kolonii pożytkowi. 

Walka „Kriegervereinów przeciw 
duchowieństwu". 

Zatargi towarzystw wojackich z ducho· 
wieństwem o udział w pogrzebach zachodzą 
coraz częściej. Naczelnicy tych towarzystw 
starają się wszędzie przeprzeć, aby . wbrew 
przepiso n kościelnym - wolno im było na 
cmentarzach wyprawiać· ro~maite obroty woj· 
skowe, komenderować i strzelać. 

Ze nie tylko katoliccy, ale i protestanccy 
duchowni nie pozwalają „Kriegervereinom" go· 
spodarować na cmentarzach, dowodzi wypadek 
na protestanckim cmentarzu w Brodach w po· 
wiecie chodzieskim. Jak donoszą do „Bromberg 
Tageblatt", tamtejszy pastor Schack zabronił 
„Kriegervereinowi" wszelkich manewrów na 
cmentarzu, wskutek czego przyszło nawet do , 

scen bardzo gwałtownych. Gdy kondukt po· 
grzebowy wkroczył z muzyką „Kriegervereinu" 
na czele na cmentarz - „przyskoczył pastor 
do orkiestry, i wymachując rękami wołał: „za„ 
kazuję wam grać na cmentarzu". Potem na„ 
kazał ludziom~ niosącym trumnę, aby ją posta· 
wili nad grobem i rzekł głośno: „Zwracam 
wszyatkim na to uwagę, że znajdujemy się na 
ewangielickim cmentarzu. Z powodu tego zabra· 
niam tu stanowczo wszelkiego rozmawiania, 
komenderowania i grania. Kto się do zaka!Zu 
tego nie zastósuje, ten dopuści się zakł6cenia 
pokoju domowego (Hausfriedensbruch) i narazi 
się na skargę". Przystępując zaś do dowódzcy 
„Kriegervereinu", pastor oświadczył: „Jeźli 
pan będziesz komenderował, natychmiast opusz· 
czę cmentarz". Dowódzca nie zwracał na to 
uwagi, lecz zakomenderował - wprawdzie przy„ 
ciszonym głosem: „Do boku broń! prezentuj 
broń!" Pan pastor mimo to wygłosił mowę 
żałobną - lecz potem raz jeszcze zabronił ko
menderowania na cmentarzu, a gdy i ten zakaz 
nie odniósł skutku i „Kriegerverein" dał trzy„ 
krotną salwę nad grobem, pastor miał powie· 
dzieć: „Poczekajcie, pokażę wam, że byliście 
na ewangielickim cmentarzu"! Do kilku osób 
zaś powiedział pastor, że zaskarży ,~Krieger· 
verein" o zakłócenie spokoju domowego. „Krie· 
gerverein" zamierza na to odpowiedzieć skargą 
o obrazę. 

Skutki zachcianek germanizatorskich. 
„Gazecie Olsztyńskiej" donoszą z parafii 

Jonkowskiej: Gospodarz B. z Mondk postano• 
wił na swej posiadłości ustawić Bożą mękę. 
Kupił więc figury Pana ,Jezusa i św. Antoniego, 
które jego żona w dni Krzyżowe zaniosła do 
zakrystyi kościoła parafialnego w Jonkowie. 
Poczciwa ta gospc dyni nie myśląc nic złego, 
zawinęła je dnę z figur w numer „ Gazety Ql. 
sztyńskiej." Gdy w zakrystyi prosiła o poświę· 
cenie figur k~. prob. Koslowskiego, ten spo
strzegłszy, że jedna z nich zawinięta jest w 
„Gazetę Olsztyńską", zawołał na głos: „Tę 
gazetę trzymacie? pfui ! pfui ! nie wstydzicie 
się" i począł spluwać. Zawstydzona gospodyni 
nie mogła się zdobyć na słowo odpowiedzi. 
Ponowiła więc swą prośbę o poświęcenie figur. 
Ks. Koslowski kazał jej przyjść po mszy św. 
Gdy następnie owa gospodyni weszła znowu 
do zakrystyi, nie wiedziała, czy figury są po· 
święcone,· czy nie. Zapytała więc ks. Koslow· 
skiego o to raz, drugi i trzeci, ale ten nie dał 
jej odpowiedzi. Gdy ksiądz proboszcz wyszedł 
z kościoła na plebanią, szła gospodyni B. za 
nim prosząc o odpowiedź, czy figury poświę
cone, lecz nie otrzymała odpowiedzi. Na pleba
nią nie śmiała kobieta wejść, wysłała więc mę· 
i a, który na cmentarzu czekał, aby się dowie· 
dział, CZ! figury poświęcone. Gdy B. wszedł 
na plebanią i po~iedział, po co przyszedł, za· 
wołał ks. K.: „ To wy, co czytacie tę gazetę?" 
Na to spokojnie odpowiedział nasz gospodarz: 
Czytam tę gazetę, bo w niej nic złego nie ma. 
To było dolaniem oliwy do ognia. Ks. K. u
niósł się i zawołał: 1' To wy mnie będziecie 
pouczać. "am, co gazety trzymacie, nie po· 
trzeba ani księży ani poświęcellia. Figur nie 
poświęcę~'. Cóż było robić? Gospodyni wzięła 
figury i zaniosła do isąsiedniego ks. proboszcza, 
który je zaraz poświęcił. 

Czy jaki uczciwy człowiek będzie śmiał 
pochwalić postępek ks. proboszcza Koslowskie· 
go? Bardzo wątpimy." 

Oto widzimy, do czego to zachcianki ger
manizatorakie doprowadzają. 



WIARUS POLSKI. 

Zl• e~ ie pOlSBie. dyrektor aeminaryum nauczycielskiego w Pa-
••• radyżu. Urodzony w roku 1839, na ka~łana 

• Z Prus Zaeh.'I Warmłł I Jlazu.r. wyświęcony został 1864 roku a w Jaksicach 
Toruit. Ułaskawienie mcrderców. 'V r. obowiązki duszpasterE!kie sprawował o~ rokn 

1870 i 1875 skazał toruński sąd przysięgłych 1887. N. o. w p. 
na śmiuć za morderstwo i namowę do mor- Buk. Zyd Peiser ma tu omnibus, któ· 
derstwa szewca K. Ruscha z Torunia i właści- rym obsługuje zarazem pocztę, 2abierając listy 
ciela młyna Gorkego z Piwnic w powiecie wą· i paki na kolej. Omnibus z czasem się zużył, 
brzesHm. Monarcha zamienił im swego czasu jeżd7.ąc przez lat wiele kilkanaście razy dden· 
karę śmierci na dożywotne ciężkie "ięzienie. nie na kolej. Pan Peieer kupił więc nowy 
Teraz zoataii obydwaj zupełnie ułaskawieni omnibus i na jednej stronie kazał niemiecki 
i wypuszcze;ii na wolnoś~. • napis umieścić „Omnibus Peisers", na drugiej 

Burmu~trz torunsk1 w XX stu- zaś stronie nolski napis „Omnibus Peiser". Za
leei~. Czytan:y w „~az .. rror.": _Na posi~· . rządzca poc;ty tut~jszej spostrzegłszy. ten p~lski 
dzemu rady m:asta 1 oruma. w dm~ 5 ID~Ja i napis zgrozą przejęty - kazał go Pe1serowi na· 
wypow~edział pierwszy burm1st~·z miasta Cl~· 1 tychmiast zmazać pod zagrożeniem, że ~tra~i 
k~w.e i c~~rakteryatyczne zdame, _ tyczące się . ekspedycyą poczty im. ~olej, j~żeli poważy s1~ 
oswiaty mzszych warstw społecznych. Obrą~o- 1 tym omnibusem z pol~k1m napisem przed po
~?in? nad bu~o~ą gmachu , szkoły rz?pełnrn; I cztę zajeżdżać. Pan Peiser kazał wyma~a~ 
Ją~eJ, do kt?reJ uczęszcz.ac m~ takze płec I „a" _ zosta. ło „Omnibus Peiser". Bo-że zhtuJ 
żenska. Pan pierw1:1 zy burmistrz miasta naszego się nad kulturnikami. 
dr. Kersten tak mniej więcej mówił: „Jestem • , . . . 
zdania, że taka szkoła nie jest potrzebna, prze- ~ot:na~. . Ze stat;ystyk~ gmmazyalneJ . w 
ciwnie, zaszkodziłaby j.eszcze. Brll k personału Pr~siech wyJmUJ.em,y następuJ~Ce daty dla W. 
służebnego jest wielki, a gdyby żeńskiej służbie I Księstwa P~znanskieg? : ~Vyzszych zakładów 
dano jeszcze sposobność kształcenia się dal- nauk,owych Jest w K~ięst:vie 20. Z 20 ~y:e
szego w szkole przemysłowej, to wszystkie słu- ktor?w ty:h zakładow _ Jest 14 .e~angehko~ 
żące by do niej u.czę~zczały, a brak służebnic ?zyh 70 prncent? a. tylko 6 .katohkow. D~l~J 
tylko by się zwiększył". W t: zelkie uwagi zby- Jest G8 profesorow i _1~4 :yzszych nauczyc~e~:· 
·t 0 1 Z tych Jest 163 czyh 10,o procent ewangiea· 

e zni.yjewo. Dotychczas odbywało się w tu- I ków, 64 katolików .i , 5 żydów: Kandyda~ów 
tejszej kaplicy katolickiej w jedną niedzielę na p~sady nau.cz?7c~eh pr1 g1m~azyacl~ Jest 
kazanie polskia a w drugą niemieckie. Teraz 40,_ o2 cwangie!1k?w, .a , k~tohków. Pf 
ograniczono kazania polskie tak, że odbywać wyzsz.ego zesta~1e~ia w1d~c,1' ~e rząd, nas~ a 
się bęclą tylko co trzecią niedzielę. . d? Księstw.a głowme ~~van_gienkow, choc uc.zmo-

Swiecie. 9 -letni syn posiedziciela Wi- wie głów me są katohkam1. 
cherta w Dworzysku napadnięty został przez Cltodzież. Straszną śmiercią zginął w 
rozszalałego buhaja, który go bardzo ciężko Chodzieżu syn nauczyciela Kuntza, kandydat 
pokaleczył. - Z okna drugiego piętra wypadło na pastora. Wsiadając do _ pocj ągu, potknął 
na ulicę 2·1etnie dziecko komornika Z. Dziwnym się i upadł pod koła które go zmiażdżyły. 
sposobem dziecko nie odniosło oprócz zdra-1 J ai·oein. Dzień niemiecki w Jarocinie 
śnięcia skóry żadnych pokalecze11.. odbył się w niedzielę podobno przy udziale 

Olsztyn. W poniedziałek rano- o godz. i 4-5000 uczestników z Księstwa, mianowicie 
8·mej rozpoczęto kopać fuDdamenty pod bu- z kolonii z nazwiska nam nieznanych, jak: 
dowę drugiego kościoła katolickiego. Z powodu Lowenitz, Woizichau, Zerkwitz, Lawan, Ra· 
tego odbyło się na placu budowli krótkie na- tenau, Niederdorf, Breitenfeld, Boguschin, Lich. 
bożeństwo, w czasie którego ks. dziekan Tesch· tenthal, Wilhelmswalde. Byli też podobno go· 
J,.\er przemówił do zgromadzonych w polskim ście ze Slązka, a na czele pozasłużbowy pre· 
i niemieckim języku. Następnie, po odspiewaniu zes rejencyi wrocławskiej v. Flottwell, syn 
litanii do Najsł. Serca Jezusowego, wziął ksiądz „wielkiego" Flottwella, który położył „nieoce-
prob. Teschner łopatę i rozkopał na znak roz• nione zasługi" około „prowincyi poznańskiej". 
poczęcia robót pier~szą grudę ziemi.„ Zresztą stwierdzają referaty gazet niemieckich, 

• Z Wiei„ li.s. PoznańsklełfG(; że licznie stawili się ur~ędnicy i oficerowie 
W Jaksieaeh na Kujawach umarł po z żonami, z czego wznosić można, że obiedwie 

długich cierpieniach śp. ksiądz dr. Albin Te· ka.tegorye obecnie do politycznej agitacyi anti
odor Warmiński, proboszcz tamtejszy, były polę;kiej mają wolny przystęp. 

t Ze Slązka c:zyH Stare.J Polski.~ 
G ermaniza cya i niemitcka szkoła. Do 

"Katowitzcr Ztg." (nr. 128) pisze p~wien nau„ 
czyciel z pm.viatu zabr5kiego na Slązku, co na
i:tępuje: 

„z 64 dz: eci, które już trzeci rok do szko. 
ły . chodzą - jak nauczyciel stwierdził - .PO· 
bie.ra 30, to jest prawie 50 proc., naukę w pol~k1em 
czytaniu i pisaniu, przeważnie ze strony OJCÓW. 
Z tych 30 dzieci dziewięcioro dopiero zaczy. 
nał•J się uczyć, 14 umiały już dosyć biegle, a 
7 zadawalnisjąco czytać i tłómaczyć. W 26 
rod.zinach znajdują się polskie gazety, w 9 tyl. 
ko rodzinach gazety niemieckie. Z pomi~dzy 
64 dzieci vrnlno tylko 12 w don: u po nierr ie · 
cku się modlić i mówić - choć członkowie 
rodziny znają język niemiecki, a przynajm:1iej 
w przeważającej części. Niemiecka szkoła JCBt 
wprawdzie wałem ochronnym przeciw polskości, 
sama jednak nie jest w stanie spełnić swego 
zadania.'·' 

Tyle ów nauczyciel. Nie wierzymy wP:zt 
stkiemu, choć napisał, że dowiedział się tego 
od dzieci. Jeżeli jednak rzeczywiście w 52 ro
dzinach z pomiędzy 64 rodzin dzieci muszą si~ 
modlić i mówić po polsku, to widać ztąd 
wielkie przywiązanie do wiary i języka ojczy. 
stego, jakie ożywia ludność pol~ką na Górnym 
Slązku i daje jej siłę do odpierania german~. 
zacvi. 

„ Bytom. „Katolik" pisze: „Odsłonięcie 
pomnika Bismarka a posłowie górnośląscy. Dnia 
3 czerwca rb. miało się odbyć odsłonięcie 
ogromnego pomnika Bisrnarka, stojącego przed 

I parlamentem w Berlinie, na tak zwanym Kró· 
lewskim placu, lecz ponieważ żona p. Lewe
tzowa, przewodniczącego komitetu przed tym 
terminem umarła, chciano odsłonięcie odroczyć 
do 10 czerwca. Teraz, przed paru dniami zaś 
mfodszy syn Bismarka, naczelny prezes hrabia 
Bismark niepodzianie umarl i odsłonięcie od· 
być się ma 15 bm. 

Na odsłonięcie zaprosił komitet wszystkich 
po:::.łów, więc też centrowców. 

O ile nam wiadomo, niektórzy centrowcy 
agitowali i zachęcali centrowych członków do 
jak najliczniejszego brania udziału w tej uro· 

. czystości. D~iwi Ds.s_ ;t() bard~oj !)0ni11 w?r7 . .K n. 
ściół katolicki odczuwa jeszcze dzisiaj ciosy, 
które mu zadał Bisrnark. My zaś Polacy pod· 
wójny powćd mamy nie braniv. udziału. Tuszy· 
my więc, że posłowie zastępujący górnośląskie 
okręgi wyborcze, 15 bm. w Berlinie przy po· 
mniku nie będą. 

Bytom. Często się zdarza, że ludzie prze· 
grywają proces, a potem z zemsty, albo dla 

Jerzy Jaszczur Bażeński, I 
POWIEŚĆ Z XV WIEKU. ·I 

(historyczne) każdy z obdarowanych 
z chciwością i wołał: 

_ - Jeszcze ! jeszcze ! 

połykał się już dosyć wysoko, nim wytłómaczono, że 
ci, c 1 ich nakarmili~ przyszli po to, aby ich 
przed uciskiem obronić. 

( Cią,g dalszy). j 
Wreszcie ukazał sję jakiś ciemny punkt ! 

pod lasem. I 
To Długosz szedł, prowadząc 7.e sobą gro

madkę dzieci, i jakąś zbiedzoną, słaniającą się I 
z wycieńczenia niewiastę. 

Potem dał się słyszeć tętent koni, jedno· ! 
cześnie prawie z dwóch stron, i oto z jednej j 
Jerzy, a z drugiej Krzesz, prowadzili ludzi, I 
znalezionych w gęstwinacł1. Prowadzili ich ja- I 
koby jeńców, powiązanych, wystr~szonych, I 
miotających się i rzucających dzikie dokoła ! 
spojrzenia. Na koniach zaś, zabrnnych do lasu I 
luzem, siedziało po kilkoro zbiedzonych, po
przywiqzywanych dzieci. 

- Ależ prowadzą gromadę 1 - rzel}ł król 
z zadowoleniem, przysłaniając sobie ręką oczy 
przed promieniami zachodzącego słońca. 

I spojrzał na przybywających. 
Nagle podniosły się wrzaski wśród tej I 

gromady; powiązani zaczęli się rwać co prę~ 1 

dzej ku dymią-~ym kotłom, dzieci podniosły i 
dzikie okrzyki, najsłabsi, słaniając się, podążali 
za innymi do ogniska. 

Woń jadła, rozchodząca się po całej oko· 
licy, podrażniła powonienie zgłodniałych nędza 
rzy; zapomnie!i o wszystkiern, o bojaźni, jaką , 
ich przejmował widok każdego porządniej odzia
nego człowieka, oni dążyli, aby głód zaspokoić. 

Musiano użyć siły, aby ciSnt\cy się po 
jadło nie podusili się wzajem. 

Po chwili ludzie królewscy uporządkowali 
ich w szeregi, i poczęto rozdawać w kubkach 
drewnianych gotowane krupy i kawały chleba, · 

I długo w noc pociągnęła się ta uczta 
królewska, karmiąca umierającą z głodu i znę· 
kaną jarzmem krzyżackiem rzeazę. 

Król obchodził całą gromadę, i dopiero 
gdy ujrzał wszystkich nakarmionych i drze· 
miących w spokoju, sam udał się na spo· 
czynek. 

Cisza zaległa obozowisko rozległe, jak 
sięgr ąć okiem ; ogniska porozkładane świeciły 
tleją.cym się zwolna płomieniem, ludność zbie· 
dzona spoczywała bezpiecznie po raz pierws21y 
od lat wielu pod osłoną orszaku królewskiego. 

Na pogodne niebo sierpniowe wypłyn~ł 
księżyc i zajaśniały miliardy g'viazd nieprzeli
czonych, oświecając wyniosłą postać ducho
wnego, przechadzającego się pośród śpiących. 

To Jan Długosz odmawiał modlitwy wie· 
cz orne. 

Od czasu do czasu przystawał, wznosił 
oczy ku niebu i głośniej szeptał: 

- Pax! pax! 
Chciał on wymodlić pokój, tak oddawna 

potrzebny dla znękanej długą wojną ziemi. 

pokój. 

Zaczęły się dziękczynienia, wśród tego 
ozwały się krzyki: 

J . , I .. , 1 ow, 
- csc J esc . ~ ll 
Trzeba było rozdać strawę, nim w dalszą ~ ' 

puszczono się drogę. 51 
. ~ . Sł~bszy~h, więcej zbied~?nrch, niewiasty 40 i dzieci, um1eszczono na oprozmonych . z zapa• 
sów wozach; niektórym dano konie, najsilniejsi 
szli za orszakiem piechotą. 

Cała ta zbiedzona gromada miała być ży· 
wym świadkiem ucisku krzyżackiego, głosem, 
przyzywającym pomocy, a poddającym się pod 
opiek<: Kazimierza Jagiellończyka. 

Przyciągnięto tak pod Toruń, zwiększając 
codziennie poczet cisnącym się ludem. 

A gdy tak lud i cały orszak królewaki 
obozował pod miastem, Kazimierz ze starszyzn~ 
i niewielkim pocztem przybocznym wjechał do 
miasta. 

I .oto dzwony radośnie zabrzmiały! 
Panowie, przybyli z rozmaitych ziem pr~· 

skich i znaczniejsze mieszczaństwo z burnn· by 
strzem Piotrem W ypczem na czele, wyszli na ent 
powitanie monarchy i poprowadzili go do przy- órni 
gotowanych dlań komnat. 

N a drugi. dzień, równo ze świten;i, król Przez ki ka dni porozumiewał się z nilll~ t6ra; 
z Długo~z~m .Jedną stroną, Os~roróg zas z Ja- król, porozumiewali trzej przybyli z :r:im radill ałs, 
nem Bazensk1m dru~ą, obeszli całą gromadę panowie. z opowiadania mieszkańców przek~· 
sprowa.dzonych lud~1- , . nsno się, że Krzyżacy SĄ do szczętu wycien· eld~ 

N a twarzach. i~h z~ac było . p_ewie? prze-1 czeni i do dahzej wojny niezdolni. otni 
strach, spo~l~dah _meufnie, o~awi~Jąc się, aby _ I nam już ciągnąca się przez lat dwa• 
po .nakarmieniu m~ zaprzągmę~o _ich do soc~~ naście wojna dojadła - rzekł Kazimierz. acz 
i me. kazano nad siły pracowac, Jak to czymh I _ Pokoju nam trzeba, pokoju! _ rzekł 
K rzyzacy. I Długosz. isze 

Trzeba ich było uspokajać, a słońce wzbiło (Ci!lg dalszy nast2'pi). 



nku zarzucają świadkom f„ łszywą przysię· 
Czemprędzej więc każą przez pisarzy napi· 
podanie do prokuratora czyli denuncyacyę. 

·wicki sąd w tych dniach skazał pewnego 
owiek~ na rok więzienia za to, że rozmyślnie 

wbrew lep~zej wiedzy posądził innego o fał. 
wą przysięgę. 

Lepiej krzywdę cierpieć, niż krzywdę czy· 
Przez to bynajmniej nie odradzamy od do· 

'owania swego prawa, lecz radzimy rozwa: 
i rozumne zastanowienie się nad ws~elkiem 1 

awami sądowemi. 
__ Dwie polskie pielgrzymujące kobie ty 

ciły się pieszo do ziemi śwjętej. Pochodzą 
Wrocławskiej i Warszawakiej dyecezyi. W 
c Bożego Narodzenia roku 1899 były 
Betleem, poczem zwiedzały inne mi0jsca w 
estynie, którą opuściły w maju rnoo r., aby 
uda<\ pieszo do Rzymu, gdzie Ojciec św. 
przyjmował, do Loreto, Asyżu i innych miejsc. 
e.stępnie zwiedziły Francye, były w Paryżu 

·w Lourdes. Zywiły się tylko chlebem z solą 

!wodą. Dnia rn ·go listopada 1900 r. były w 
aryżu i przenocowały w zakładzie stowarzy
enia, które utrzymuJe domy i udziela wolnych 
clegów. \V rocznem sprawozdaniu tegoż to-
arzystwa można wyczytać o tej pielgrzymce. 

Berlin, O zwołaniu parlamentu we wrze· 
!u niema mowy. Jak piszą z Berlina, wszy· 
ie odnośne wiadomości są bezpodstawne. 
ąd mało dba o to, że z końcem września 
taje prawo pobierania podatku okowicianego. 
nowym za to projekcie, który przedłożony 

ędzie parlamentowi we wrześniu, pomyśli rząd . 
I podwyższeniu okowicianego podatku, a już 

t

raz pracuje nad tern, aby projekt rzeczony 
olał przeprowadzić. 
Paryż. Senat francuski rozpoczął obrady 

ad projektem o zakonach (stowarzyszeniach). 
~Vallon zwalczał projekt, ponieważ zawarte 
11 nim przepisy oznaczają początek wojny z ko
jciołem katolickim. Francya potrzebuje zgody 
pokoju. 
l Sprawa ellińska. Hrabia Waldersee 
~racający z Chin do Niemiec, otrzymać ma 
J~~~ :,:.:::.:-• .::.:.~!'i.ie z,a swe mługi. Mówią 
ośno, że cesarz wyniesie go . do stanu ksią
ęcego. rr wierdzą także, że w aldersee z os-tanie 
miestnikiem Alzacyi i Lotaryngii. Ile w tych 
'adomościach prawdy, nie wiadomo. Z Rzymu 
adchodzi telegram, według którego król Wiktor 
manuel zaprosił Vv alderseea w powrocie z Chin 

pa jeden dzień do swej wili w Neapolu. Wat
ersee skorzystał z zaproszenia. „Norddeu
erka" donosi, że cesarz austryacki przesłał 
etmanowi pod dniem 31 maja niezwykle ser
eczny telegram, w którym mu dziękuje za. 
ego „zasługi" w Chinach. 

Wojna angielsko·t•·answałska. We
~ug doniesienia Kitchenera wynosi liczba bu
ow: którzy polegli lub zo 3tali wzięci do nie

AVoli, albo też dobrowolnie się poddali, 2640. 
~-d 1 do n czerwca uwięziono 409, a zdobyto 
nl karabinów, 115>500 nabojów, 120 wozów 
4000 koni. 

ęą w biegu ważne rokowania między wo
~m1 burów a Kitchenerem, który holender· 

kiemu konsulowi pozwolił znosić się z gene· 
alem Smut::1 i Dewetem, prywatnym sekreta· 

!
em .Bothy .. Oddano i~ też. do użytku teiegraf, 
Y ~1ę mogh porozumie w ac z Krilgerem. W o
?w1e burdcy są teraz w Standertonie i cze
Ją, co im Krliger na ich wiadomości odpowie. 
. Z c~wilą przybycia do Europy pani Lu· 

~Wl~oweJ Bothy znów odżyły wieści o roko
~ch pokojowych między Anglią a burami. 

Z różnych stron. 
b Bochum. Syndykat węglowy uchwalił, 
Y w przyszłym kwartale nie 10 lecz 15 pro-

ent m · · 1. 
6 . n1eJ węg 1 wydobywano, niż dotąd. Dla 
rnik~w te widoki wcale nie pocieszające. 

·tó ll itten. Córka Rodaka Józefa Kanciaka
ał~a podcza~ procesyi Bożego Ciała się zabłt, 

' odnalez10ną została w Kas tropie. 
eld"Dort.n1nnd. W pobliżu kopalni „Dorst· 
ot\ przeJechał pociąg dziecko pewnego rong. Smierć na miejsctt nastąpiła. 
aczn e~g·ede. \-V kopalni „ Hansemann" 

ą .!11edługo wydobywać węgle. 
iszeL"":dinghausen. Jak „Westf. Volksztg." 

' nie mówią w Liidinghausen o niczem 

WIARUS POLSKI. 

innem, jak tylko o zakazanej misyi. Twier· 
dzą, że OO. Jezuitów, odprawiających misyę 
denuncyowano. Oburzenie jest tak wielkie, że 
przyszło już do małych wybryków. Vv Boże 
Ciało miała się tu odbyć ewangielicka uro
czystość misyjna, ale żaden gościnny niechciał 
dać sali, i musieli się wynieść do Diilmen. 
Gdy z Diilmen wracali, młokosi z hałasem do 
domu im towarzyszyli, że aż policya wkroczyć 
mu~iała. Prezydent rejencyjny ogłasza, że 
denuncyacya nie pochodziła od protestantów, 
i wzywa ludność do spokoju.j 

.Hiilheim nad Ruhrą. Jak gazety jnie„ 
mieckie donoszą, wybory uzupełniające odbyć 
się mają już 25 lipca. 

Teatr i 1no1~a1no§ćn Król Karol ru · 
muński i ma.łżonka jego, znana pod pseudo· 
nimem literackim Carmen Sylwy, zamierzają 
otworzyć we wszydtkich gminach wiejskich 
swego pańatwa małe teatrzyki, w których po 
kilka razy na tydzień będą d iwane dla wie
śniaków sztuki umoralniające. Pierwszn. taka 
scena będzie utworzona w wiosce, należącej 
do dóbr koronnych. . 

przed kilku dniami w innem miejscu tegoż la· 
sku znaleziono ubranie, .jakie Fryc w dniu swe· 
go nieszczęścia miał na 'sobie. Ubranie jest po
plamione krwią, a.le.. zreszt~ w zupełnie dobrym 
stanie i widocznem jest, że przez zi nę było 
w przechowaniu, a te];'az dopiero podrzuconem 
zostało. Wszystkie te _ szczegóły z brodni są zu
pełnie równe jak w Chojnicach. I tam i tu pod· 
rzucano w dłuższych okresach czasu pokrajane 
cząstki ofiary, a potem jej suknie. Zuchwałość 
zbrodniarza, który zamiast ukryć ślady swej 
z brodni, jeszcze w tak ceniczny sposób ciągle 
ją przypomina, musi zastanawiać. Ludność zaś 
taką zbrodnią oburza :do głębi. Ogólnie podej• 

' rzywają o nią żydów. Przypominają też, że w 
tej samej miejscowości Uebermetzhofen zginęła. 
w r. 1875 w podobnych warunkach trzyletnia 
dziewczynka i główkę jej o J.ciętą znalezione 
również w pobliskim lesie. I wówczas podej
rzywano żydów o tę zbrodnię, ale mordercy 
nie wy kryto. 

I Nabożeństwo polskie w Oberhausen" 
w nied delę 1-6. czerwca odbędzie się w kościela 

I Najsł. Serca Jezusowego o godz. 4 po poł. nabożeństwo 

' 
polskie z ks.za.niem. _ Ks. Lambertr. 

Koło śpiewu „ Halka" w Bochum. 
W sobotę dnia 15 bm. odbędzie się lekcya śpie

wu wiec:wrem o zwykłym czasie, z powod!l, iż dyry
gent już powrócił. Pro3zę członków, aby się licznie stawili. 

St. Kunca. przewodnicz~cy. 

DI•ezno. Za znęcanie się n.id żołnie· 
rzami sądził wojenny sąd w Dreznie trzech 
kapralów i trzech podoficerów. Opis okrucień· 
stwa jest straszny. Katowano biedaków tak, 
że odnieśli ciężkie uszkod:lenia cielesne. Po
nieważ jednak rotmistrz hr. v. Reisewitz wy
stawił oskarżonym pochlebne świadectwo, ska· 1 

zano ich od 7 do 14 dni aresztu. Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
W niedzielę dnia 16 czerwca b~dzie nasze towa.„ 

Hakatyzm pruski jednym idzie torem rzystwo fot0grafowane. Członkowie winni się stawi~ w 
z moskiewskim a oba mo,ją cel równy nam czapkach i oznakach towarzJskich o godz 3 po poł. na. 
nienawistny. Przed kilku dniami podaliśmy wia- sali posiedzeń. Nadmienia się, iż ktoby sooie życzył byó 

d • · W · kt · ł fogr. sam lutl z familitl, może ze sposobności skorzysta6. 
omosc z arszawy, Ja 0 nowy Jer:era gu· I Fotografow, ć będzia p. Pierszka.lski z Dortmund. Prosi 

bernator Czertkow zapytywał urzędmków we· się zatem członków, ażeby się ja.k naj iczniej zebrali, a 
wydziale ~zkolnym, czy umieją po polsku? Na j ktoby z c~łonków nie mógł przybyć, to m'.'że być na przy
ich odpowiedź: nie! objawił niezadowolenie._ 1 siła, niedzielę fvtogr. gdyi 16 . i 23 będzie towarzystw• 
Przypominamy podobne zdarzenie u nas. Kiedy fotografowane. Z ar z I\ d. 

zacnego charakteru książę Fryderyk w·ilhelm, . Koło śpiewu „Ujejski" w Hontrop. 
który później zoshł cesarzem Fryderyliiem III, l W niedzielę dnia 16 czerwca. o godz. 2 po poł. le-
jako nru1tępca tronu pruskiego przybył w od-1 kc~a śpiewu, a po l~kcyi zebranie. O przybycie wszy ... 
wiedziny do księcia Rad o lińskiego do Jarocina, stkich członków prosi Z a rz ~d. 
a lup z okolicy otaczał zamBk, wznosząc Tow. gimnastyczne „Sokół" w Herne 
okrzyki na cześć jego, zeszedł ze stopnia pa- donosi swym druhom, iż zebranie w niedzielę dnia. is 
łacu do parku. Tam sie lud cisnął ku niemu czerwca odbedzie się o godzinie pół do pierwszej z powo-

d k · b d t t ł · 1 d · d' du wycieci:ki, w której mamy brać udział do Herten. O 
a g ~ om1sarz O ~o. owy s .ara s1ę u Zl o · jak najliczniejszy udział uprasza Wydział. 
suwac od osoby ks1ęCla, zgamł mu to, a potem . , '" • . . 
zapytał go, czy umie ·po polsku? Otrzymawszy Tow~ „J ednosc p. op. sw. Stamsława BISlr„ 
przeczącą odpowiedź książę żdziwlł się i wy- w Essen 
raził swe niezadowolenie, że urzędnik nie zna donosi swy~ członkom, iż przyszłe zebranie odbędzie si~ 
· k · · 1 d · · · d k , ·w niedzielę 16 czerwca br. po południu 1;2 4 na sali pana 
Języ a IDieJSCOwego u nosci, pomię zy torą Mollera przy ulicy Schtitzenbabnstr. nr. ~8. Zarnem do-
żyje i urzęduje. Nie mielibyśmy hakatyzmu, i noszę, iż towarzystwo stara s'ę, aby przez odozyt.y, wy
gdyby cesarz Fryderyk III, tak długo był żył, ! kłady itd. zebrania urozmaicić, dla tego o liczny udział 
jak jego ojciec. ~ cdonkó\v jako też Rodaków wprowa.dwnych przu c~hn„ 

I ków uprasza w in ieniu !a.l'!j\du 
Gottingen. Radzca handlowy a dyrektor ł R0ch Królak, przewodnic•rtcy. 

banku pomorskiego Schulz tak hojnie rozrządzał i Uwag a. Biblioteka tnv. zo;;taje na nieiith czua 
bankowemi pieniędzmi, że budził pod2i w pu· I za.mkniętlł. od 16 czerwca - z powodu jej uregulo•~ania 
brc nośc" Pr ed d 0 a 1 t · "ł · ' k l więc prosury szanownych ctłonków, którzy Sfł w pos1nda-

1 z i.. z · W m a Y ozem się z ?0 r ą . niu jakiej ksiflZki z biblioteki, aby je raczyli na przyszłe 
pewnego kupca, a narzeczoną obdarzał meały- i posiedzenie przynieść, i;lb.o przysh•ć. z a.rząd. 
chanie drogiemi podarkami. Wszystkim gościom ł , • . 
na weselu swem obmyślił kosztowne podarki, I Towarzystwo polsko-~atol. sw. Woje ~cha 
złote zegiuki brosze naram~enniki śpilki z bry- · "\V Sohuge11 
!antami itp.' Służbie zap,ac'ł 500 m ek ! d?no~i ws!llyii!tkim Rodakom. w Solingen i okolicy, iż w 1 ar .za medz1elę 16 ~zerwca na sah p. O. Hartkop'a (Katholischea 
usługę, cygara palono po 3 mk. za sztukę. Gesellrnhans) puy ulicy Kaiserstr 252, obchodzić będziemy 
Dniem poprzednio sprowadził aktorów z Ber- naszt\ drugą. rocznicę poświęcenia. chorą.;wi. 
lina i urządził przedstawienie teatralne. Gdy Odbędzie s ę p)ohód do Jrościcła na polskie nab 'Żeństwo 

b ł t • ł 'ł kl l · k l i na powrót przez głó ,i.,ne ulice nast?;eg) miagta., z chorq,
Y w res auracy1, P aci za sz an {ę pnva e · gwiami i mui:yką. Wymarsz puaktua.lnie o godz. a po poł. 

nerom po 10 do 20 mk. W roku 1897 celem 'fowarzydtwa sąsiednie zostant\ na dw.>rcu przyjęte. Za.
uwiecznienia pamięci pierwszej żony, utworzył praszamy serdecznie kochanych Rodaków i Rodaczki, spo
zakład miłosierdzia kosztem 300 tysięcy marek, dziewając si~, że licznem przybyciem usiłowania nasze po-

, • · · d d ł · 15 t · k nrzeć raczycie. z ar z ą d. 
pozmeJ o a Je::>zcze ys1ęcy mare na ~--------------------
urządzenie wewnętrzne. \V każdym kraju, takie 
przypadki zachodzą i hakatyści celem zohy
dzenia społeczeństwa polskiego nie będą teraz 
mieli powodu wyciągania brudów ze stosunków 
galiryjskich, mając u siebie takie same. 

Ta.je1nnicza zbrodnia, zupełnie taka 
sama, jak chojnicka, porusza teraz umysły w 
Bawaryi. W miejscowości Ueberrnetzhofen ko· 
ło Poppenheim dnia 26 li.pca !DOO roku znikł 
2-letni synek Fryc, syn zamożnego rolnika Pfi
stera. Głos ludu pomawiał o zbrodnią, doko
naną na dziecku, żydów. Aresztowano nawet 
jednego żyda, pomocnika. rzeźniczego z Treucht
lingen, który w owym dniu widziany był w 
Uebermetzhofen, gdzie się błąkał jakby bez 
celu; wypuszczono go jednak, gdyż nie było 
żadn~ eh dowodów. Rodzice wyznaczyli nawet 
300. marek nagrody za wykrycie zbrodniarza, 
lecz bezskutecznie. Dnia 19 września 1900 zna-1 
leziono odciętą główkę F1·yca w są::1iednim lasku. 
Ponowiono śledztwo, zwłaszcza, że ludność się 

1 
burzyła, lecz znowu bez skutku. Teraz zaś 

Baczność Polacy w Dell wig! 
Dla V{ ygody Rodaków w Dell wig, szczególniej tych, 

kt6rzy mieszkają,;w kolonii kopalni prz~jl\łezr ajencyę, na. 
pbmp. polskie, które samem pośrednictwem za.pisać można. 
Dalej więc, Rodacy, garnijcie się do oś~ iaty przez czy
tanie gazet polskich, a wyrzućcie z domów waszych 
obce „blaty". 

Kto urnaie na trzeci kwartał zapisze zarpz „ \Via rasa 
P 1lskiego", temu do końca tego kwa.1·tału dostarczę gazety 
bezpłatnie. 

Szymon Waśkowiak, Dellwig, Helenenstr. 9. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Towarz. św. Stanisława w Herne ł 
~ składa szanownemu Panu ~ 

~ A . ;t ~ nton~;.~.u Naga ~ 
~ Helenie Antoniewicz ~-
~ z Kastropu w dni11 ślubu 13 bm. ns.jazczersze ~ 
~ życzenia. szczęścia i wszelkiej pomyślnosci na * 
~ t' l . ~ 
~ eJ z em1. Z ar z 'd. . :Je' 
~~~~~~~~~~~~~~t.~~ 



~~ODtiH8-0~~ 
Towarzystwo· św. Andrzeja w Bochum. 
W niedzielę dnia 16 czerwca obchodzimy 

I O-tą rocznieę istnienia 
na sali p. Fischedicka w Bochum, przy ul. Wiemelhau
~er-btr. - Szan. Towarzyatwa zechcł} się zebrać o godz. 
3 po południu w sali p. Schmiebnsch.a, . ulica Kloste~str. 
·niedaleko klasztoru. - O godz. 1/24 pójdziemy do kościoła 
św. Józefa nil. nabożeńiitW.) polskie. Po nabożeń'~twie za
bawa na sali p. Fischedicka Szan. Tow. upraszamy, aby 
przybyły z chorągwiami, ale bez pałaszy. - Członkowie 
tow. płacq, ws~ępnego 30 fen., niecz~on~owie pr~ed cza
sem 50 fen. a przy kasie 75 fen. N1ew1a.sty maJ\ wstęp 
wolny. - Uroczystość nasza. będzie ba.rdzo urozmaiconlłi, 
przeto o llczny udział szan. Towarzystw oraz Rodaków i 
Rode.czek z Bochum i okolicy się uprasza. Po teatrze 
dalsza zabawa. Z a r z l\ d. 

Uwag a: W niedzielę 16 czerwca o godz. 71/r,. jest 
Msza św. na intencyę towarzystwa w ko4cie1e św. Józefa. 
Członkowie zechcł} się zebrać w lokalu posiedzeń o godz. 
63/1"' bo punktualnie o go~z. 7 wyruszym~ do kościoła z 
ehorl\gwią. O liczny udzał członków prosimy. 

~mDB~~~~~ 
Towarzystwo św. Darbary w Annen 

obchodzi dnia 16 czerwca 
u1·oezystoić poświęcenia chorągwi. 

Towarzystwa, które zaproszenia odebrały i te które 
zaproszeń nie odebrały dla braku adresu, będl\ bardzo mile · 
przyjęte. Prosimy, aby szan. Towarzystwa przybyły z 
chorf\gwiami. Także prosimy szan. Koła śpiewu, aby też 
odwiedzić nas zechciały. 

Porz1tdek zabawy: Od godz. 2 do 3 przyjmowanie 
obcych Towarzystw i Kół śpiewackich, o godz. wpół do 
4 wyn arsz do kościoła z muzykł} na na'Jożeństwo, a po 
ns.bożenstwie po~rót z muzyki\ na salę p. E. Funke, przy 
Wittener Str , gdzie będzie powitanie Towarzystw i gości 
przez przewodn, Ś?iew ogólny, mowy i' d~klamacye, a o 8 
będzie teatr „Genowefa". Wstępne dla członków tow. 30 
fen., dla niec2łonków 75 fen., niewiasty majf\ wstęp wolny. 
(fałonkowie na~zego tow. będf\ oczekiwać na dworcu na 
Towarzyetwa. - Tentr „Genowefa" będzie odegraany 211. 

po2.woleniem autora, szan. p. J. Chociszewskiego z Gniezna. 
Z ar z~ d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
donosi swym członkom oraz wszystkim rodakom w Laa.r 
l okolicy jako też szan, Tow. s~siednim tak tym, które 
zaproszenia. odebrały, jako też i tym, które dla braku a,. 
d.resu zaproszeń nie odebrały, jż dnia. 16 czerwca obcho
dzimy 11 rocznicę swego istnienia, na. sall katolickich to
warzystw, przy kosciele na którł} Szanowne towarzystwa. 
Eierdecznie zapraszamy. Program uroczystości: Od godz. 
2 po południu do 3 i pół. przyjmowanie bratnich towa
rzystw, o godz. 4 odbędzie się pohkie nabożeństwo z ka
zaniem, po nabożeństw;e powrót na. salę. O godz 5 i pół 
rozpoczęcie zabawy pieśnił} i mow~ powitaln~, potem bę
d" śpiewy i deklamacye przeplatane koncertem. O zmroku 
:rozpocznie się przedstawienie a.m&torskie pod tytułem : 
~,Gwiazua Syoeryi", które dopiero 1 raz w tych stronach 
było odegrane. Deputscye bQd~ czekały na dworcu Ruhr
ort i na. ulicy wiodflcej do Br12ckhausen. Wstępne dla 
ezłonków wszystkich towarzystw 30 fen., dla. nieczłonków 
przed czasem 50 fon, przy kasie 75 len. Nasi członko· 
wie, którzy zalegajł} ze składkfł miesięczn,, więcej jak 3 
miesił\Ce płac~ jako nieczłonkowie. Niewiasty inajł} wstęp 
wolny. Szanowne tow.) które nas sw~ obecnościf\ zaszczy
eić racz~, co serdecznie prosimy, zechc" \)rzybyć bez 
chorflgWi a1e w oznakach tow. Spodziewajf\C się licznego 
przybycia zasyłamy serdeczne pozdrowienie Z ar z Ił d. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
urzfjdza latową. zabawę w dniu 16 czerwca w domu 
Czeladzl katolickiej (Gesellenhaus). Ktoby slę chciał za
bawić winien się po3tarać o karty wstępu przed zabawą, 
gdyż pod ~ze.s za.ba.wy nie możemy mieć kasy ot .vartej. -
Kuty wstępu można dostnć od zarządu, u p. Besenrotha 
i w domu Oaeladzi. Kl.uty dla członków .30 fen., dla go
ści 50 fen. Uprasza się członków, aby wzięli ze sobą, 
hsią,ieczki tow., aby nie mitć nieprzyjemności. O liczny 
udział w zabawie się uprasza. Z ar z ą, d. 

Uwąga.: Zebranie odbędzie się przed zabawił zaraz 
po ostatniem nab1źeństwie o godz. 12. O liczny udział 
w zebraniu się upraaza, a.by módz spra""y załatwić i upra
sza się o punktualne przybycie tych członków, kt6rzy mają, 
czuwać przy drzwiach. J. Wojo1echowski, przewodn. 

Koło śpiewu „Sobieski" w Herten 
donosi wszystkim Rodakom w Herten i okolicy, oraz Ko
łom, kt@re zaproszenia odebrały i tym, które zaproszeń 
nie dostały, iż dnia 16 czerwca obchodzimy I. rocznicę 
istnienia, na którą wszystkich nam życzliwych Roda• 
ków zapraszamy. Program zabawy : O godz. 4 koncert, 
ipiewy czterogłosowe i dekla.ma.eye. Później taniec. Za
bawa odbędzie się na sali p Aga.ciska. O liczny udział 
uprasza. się. - Zarazem donosimy szan. członkom, iż ze
branie odbędzie 6ię o godz. 3 przed zabawł}, 

Cześć pieśni polskiej I Z ar z Ił d. 

Tow. św. Antoniego w Ueckendorf 
obchodzi dnia 16 czerwca na sali p Seres 3 rocznicę 
swego istnienia P )Czł}tek o godz. 5 po poł. Najprzód 
przywita.nie członków i gosoi, koncert i deklamacye, o 
godz. 8 rozpocznie s!ę teatr bardzo długi i piękny, jaki 
jeszcze w Ueckendo1fi~ nie był odgrywany. Zapraszamy 
s~siednie towbtzystwa, aby nas odwiedzi1i, ponieważ my 
jut często je odwiedz~li, mamy wi~c nadiieję, te się nam 
odwdzięczfł Tak samo i tych, którzy nie eą w tow. za 
prssza.my. 0.d inkowie obcych towarzystw płac~ 30 fen., 
zas nieczłonkowie óO ft n. 

Członkom oznajn1iam, iż tego dnia o godz. 4 mamy 
~gromadzenie. Proszę tych, którzy msjfł karty na sprze
daż, a.by się stawili i tych, którzy zalegają, ze składka.ml, 
aby się z nich u!scili, inaczej bowiem uważani będ/ł za 
nieczłonków. Jeszcze raz proszę tak t. warzystwa jak i 
wseystkich Polarów, aby nas raczyli odwiedzić. 

W imieniu Towarzystwa Jut. Grabowski, prezei!. 

Naszemu Czcigodnemu 

ks. prob. ·Fryderykowi Bergowi 
w dniu srebrnego jubileuszu kapłaństwa 

dnia 16 czerwca br. życzymy zdrowia, szczęścia, blog osła wieńst wa Bożego 
oraz wszelkiej pomyślności. 

Nasz czcigodny ks. prob. Berg niecłi żyje! 

Tow. św. Franciszka Seraf, w Hofstede·Riemke. 

~I~ ~\tef~ ~,1JJ: ~~~~; ·;_ ~łi@1~.li~ „J!...~~t::.11111. 
:#'~ ~ _,,~4. l!l'J '''"'"'c.11........-:r"" 

Baczność 
parafianie z W 1 e I k i e g o S t r z e I ca 

pod Piaskami. 
Wszyatkich parafian z Wielkiego Strzelca. we West

falii i NadrenH zapraszamy na. dzień 16 czerwca na ze
bra rle na s9-li goscinnego p. Raitemajera w Hiillen o 
godzinie wpół 4 po poł. O liczne zebranie si~ prosi 

Komitet: 
Jan Giernas Jan Marcinkowski. Józef Niedziela. 

W . .Marcinkowski. M. Ciemniak W. Baran, W. Mrozek. 
Bulmka, HU.Hen. Jakób Mikołowski. Bismarck. 

Towarzystw.o św. Marcina w Kray . 
zaprasza. ciłonków» Sfł5iedaie towar:iystwa i Rodaków za
mieszkałych w Kray i ok >licy Ha zabaw~, która się 
odb~dzie w lokalu towarzyskim p. De ·1ter, .dnia 16 czerwca. 
Poczł}tek o god11. 4 po poł. Będzie koncert i teatr a po
tem taniec. Członkowie towarzystw płacą, wstę?nego 
50 fen. Nieczłonkowie· 1 mrk. Prosimy o liczny udział. 
Zarazem donosimy czł.:mkoru, którzy odebrali karty wstę
pne, aby się stawili o -godz:. 3 i oddali karty, które nie 
sprzedali między Rodaków. Z ar z~ d. 

Towarzys~wo św Ignacego w Oberhausen. 
W niedzielę dnia 16 czerwca po Mszy św. o godz. 8 

jest wspólna Komun~a ijw. dla członków tow. Wszys~y 
członkowie winni się stawić z ozo.aka.mi tow. 

Ka. Lambert!. 

'fowarzystwo św. Józefa w Herten 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 16 crnrwca 
odbędzie się zebranie o godz. 1 po południu na sali pana 
Tbiela. PoniewBŹ ważne srrawy Sił do załatwien:a, przeto 
o punktualne i liczne stawienie się wszystkich członków 
proei „ Ignacy Forycki, sehetar7<. · 

Towarzystwo Ś"\V. Barbary w Helmstedt 
obchodzi dnia 16 czerwca na &ali p. Seelke ': roc:i.nic1,' 
s we,;o istnienia. Program: O godz. 3 polskie na
b.)żeństwo. O godz. 4 ro':tpoczęcie zabawy. O zmroku 
teatr am11toraki pod tytułem: „Bartos z pod Krakowa."'. , 
Sza.n. Towarzystwa zechcą przybyć bez chorflgwi, a~a 
w oznakach tow. Spodziewaj~c się licznego przyby.!ia, 
zasyła.my eerdeczne pozdrowienie. Z ar z i\ d. 

Towarzystwo św. Piotra w Horst n. Ruhrą. 
· Posiedzenie odbędzie się w niedziielę dnia 16 bm. 
o godz, 11 przed połnd:nie n na sali zwykłych posiedzeń 
u p. Mtillera, Schottlaiider-Weg nr. 7, z powodu wzięch 
udziału w obchodzie 10 rocznicy 'row. św. Andrzeja 
w Bochum. Członkowie winni się z oznaka.mi stawić. O 
jak najlicznlejszy udział prosi Z ar z I\ d. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau 
donosi człvnkom_ u_rzejmie, iż dnia 16 czerwca b~dz.ie ze
branie o zwykłym .czasie w lokalu posiedzeń. 

Walne zebranie będzie dnia 23 czerwca, na którem 
będzie obór nowego zarz~du. O jak na.lliczniejezy udział 
w zebrach upra:Jza Z ar z fł d. 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck 
donosi swym członkom oraz wazystkim Rodakom, iż dnia 
16 czerwca odbędzie się zebranie o godz 3 na. sali pana 
W. Hestermanna. w Disteln. O liczny udział prosi 

Z ar z~ d. 
Dnh. 16 czerwca urz"dzamy także zamkni~tą za

bawę. Członkowie niewypłatni nie maj~ wstępu. R~
dacy chcł\CY '1\"ZiflŚĆ udział w zabawie, winni si~ w pierw 
na członków dać zapisać. · L Gbiorczyk, prezes. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
donosi swym c~łonkom, ora.z wszystkim Rodakom w Bruclt
hausen i okolicy, jako też szan. Towa1·zystwom eąsiednim, 
które zaproszenia odebrały i tym, które dla braku adre~u 
zaproszeń nie odebrały, iż dnia 30 czerwcu. 1ędziemy ob
chodzić uroczystość poświ~cenia chorą;wi, oraz 
drug~ rocznicę istnienia. Prosimy uprzejmie o liczne przy
bycie także dawniejszych członków, Hórzy cośkolwiek na 
nasz" chorągiew ofiarowali Wstępne dla członków ws.eyst. 
kiLh towarzystw 30 fen., dla niecżłonków przed czasem 75 
fen., przy kasie 1 markę. Członkowie zalegaj"cy więcej 
jak 3 miesif\Ce ze składk~ miesiecznł}, płac~ wstępne ja.k 
nieczłonkowie, niewiasty maj" wstęp wolny. Karty Sł} do 
na.bycia u kasyera Jana Marciniaka, ul. Albrechtstr. nr. 9. 
Bliższe szczegóły i program będzie później ogło ;zony. 

W niedzielę 16 czerwca będziemy brali udział w ob
chodzie rocznicy Tow. św. Antoniego w J.;aar. Uprasza 
się o liczne ze branie się na sali posiedzeil o 2 g0dz. po 
południu do odjazdu. M. Roszak, sekretarz. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi wszystkim swym członkom, iż w niedzielę doia 16 
czern ca o godz 4 po południu odbędzie się zwyczajne ze„ 
branie nil sali zwykłych .posiedzeń. O liczny udział w 
zebraniu uprasza się. - Goście mile widziani. 

Zarz I\ cl. 

Towarzystwo· Barbary w Hamborn 
donosi swym członkom, iż zebranie odbędzie aię w ni 
dzielę dnia 16 bm. zaraz po wielkiem nabożeństwie, z 
przyczyny, iż bie1·zemy udział w rocznicy Tow. św. 
toniego w L!lar. Uprasza się o jak najliczniejszy udz' 
członków w zebraniu, gdyż przyjdl\ ważne sp~awy p 
obrady. Tak samo uprasza. sio członków, a.ay i na uroc1 
stosć do Laar się licznie zebrali i a.by każdy członek ozn 
towarzyski miał przypięty. Z ar z Ił d. 

Towarzystwo św. Jerzego w Alstaden 
obchodzi w niedzielę dnia 23 czerwca 19-tą, roczni 
swego istnienia, na któr~ szan. Towarzystwa sw. Barb 
i św. Ignacego z Oberhausen, oraz Tow. sw. Staniała 
B. z Styrum serdecznie zapraszamy. Prosimy jt\ ażeb 
raczsły przybyć z Chorągwiami i pała.s~ami. Program je 
następu.ją.cy: Od godz. 21/ 2 do godz. 31/+ · przyimowan11 
Sf\Siednich Towarzystw, potem wymarsz do kościoła i 
polskie nabożeństwo. Po uabożeństwie, jeżeli będzie pię 
kne powietrze, to nastł\pi pochód przez Alstaden znowun 
salę p. de Pod, gdzie się odbędzie dalsza zabawa. ikon 
cert, przemowy i deklamacye, a w końcu 2 sztuki teatraln 
„Zyd ~ beczce" oraz „Mosiek spekulant'~. O liczny ud1i 
w naszej zabawie urrasza Z a r z Il d, 

Tow. św. Jana Chrzc. w Altenessen 
donosi swym członkom i R.t da.kom zamieszkałym w Alte: 
esssen i okolicy, oraz szan. Towarzystwom, które zap 
szenia odebrały, iż dnia 23 czerwca obchodzimy 9 r 
cznicę istnienia naszego tow., na któr~ ~ szystkich 
daków mile zapraszamy. O 4 godz. po poł. polskie n1 

b.>żeństwo, a po nabożeństwle dalsza zabawa u pana K 
persa, zupełnie puy naszym kościele. Będfł śpiewyi d 
klamacye i teńce. Upraszamy szan. Towarzystwa~ aże, 
przybyły z chorł}gwiaILi. Wstę!>ne dla c;łonków 30 fe 
dla nieczłonków przed czasnn 50 fen., przy kasie 75 f 
O liczny udział prosi Z a r z ~ d. 

Bacznośś pą_n~fianie Qewppw.scy.! _ 
Ponieważ w 'pokwitowaniu składek i:la chorł}giew pa 

rafian pempowskich zaszła pomyłka, it nie były wszysfti 
nazwiska podane, dla tego podaję dzisiij : Jakób Wachij 
"'iak z Czeluścina 5 mr., Tom'l.sz Rogalka z Srok 5 1Il11 

Antoni Walczak z Wilkonic 5 mr. Oprócz tych kosz! ' 
które już były pokwitowane, Słł jeszcze: korona i ~ t; " 
do chorqgwi 10 marek, drukarnia. za wazystkie ogłosze~ 
35 marek, a. więc pozostało jeszcze 79 marek, które J 

żoitały odesłane na ręce ks. Dziek~na na cele kościeJni, 1 Franciszek Snadny. 

· Baczność parafianie lutogniewscy 
pod .Krotoszynem. 

Doia 9 czerwca w Oberhausen postanowiliśmy, a~! 
my parafian;e mieszkejł}cy w Westfal:i i Nadrenii i wit• 
nych miejscowościach sprawili pamifltkę do naszego k 
cioła w Lutogniewie. Myślimy, że współparafiaoie od t~ 
się nie wyklucz~ i raCZfł się do tego przyczyoić, abyl 
krótkim cza~ie, to jest do iutognit. wskiego odpustu pt! 
mifltkę sprawić. „ 

Kochani Bracia Rodacy ! nie dajmy się zawsty~v 
innym pHafian:>m, lecL: ofiaruj my nasz grosz wdowi 
dar dla kościoła, obok którego spoczywaj!ł kości naszyc 
ojców i pr~ojców, :i. Pan Bóg nam będzie sam błJgosłl 
wił w naszych pra"ach. Dla braku adresów do VII 

wszystkich w 3półparafian rozpro3zonych .,., vVestfa.Iii i Na~ 
renii zasyłamy wam serdeczne pozdrowienie przez „Wia· 
rm~a Polskiego". - Prosimy składki Mds-s ła.ć pod a.dr~ 
sami komitetu osobiś~ie lub prz;ez pocztę: Antoni Patrya; 
i Franciszek Oleś w Ueckendorf, ElisabathC:1tr. 1. J61;· 

Kowalczyk i Jan Ratajczak w Marxloh, Wieaenstr. ! 
Stanisław Kowalski i Jan Spurtacz w Laar, Baustr. Jl. 
Piotr Minta i Franciszek Olachowdki w Oberhausen, Pol· 
manosweg 70. Jan, Stefan i Fra.uciszek Oałujek w Wat· 
tenscheid .. Jobannesstr. 1 

Wiec polski w Gelsenkirche.n 
odb~dzie się w uroczysteść śś. Piotra i Pawła dn1t1. 2

1
• 

czerwca o godz. wpół do U! w południe w 5~· 
»Gera:ania" (Baumeister), przy ul. Hermannstr. 16. · 
wiecu będ, omawiane przedewszystk\em 

~ sp1•awy gó1•nieze, ~ . 
dotycz,ce znanego rozporzll!dzenla językowego pollcyl f:~ 
niczej. W sprawie tej zostaó m&j~ no. wiecu ucbwa 0„ 
petycse, które wysłane zostaną do wyższego urzędu.~· 
niczego w Dortmundzie, do ministerstwa w Berlinie itd· 

0 
Pod obrady przyjd~ tfż sprawy knapszaftn, a 

ile czas pozwoli będf\ też ogólne sprawy oma.wlane. ·ne 
Sprawy to st.~zególnie dla górników bardzo <RSZ 

11 
dla et.go wszystkich współbraci bez względu na to ci, 

pochodził ze Slązka, ct.y 16 Poznańskiego, czy z M~zur, \ 
z Warmii, czy z Prus Zachodnich, gorfłCO prosuny, ~' 
wszj scy licznie na wiec pr:Gybyli, bo to o ich wsp 

01
, 

sprawę, jako górników polskich chodzi, albowiem .ter 
porzą,dzenia językowe wszystkim dsjq się we znaki. ,, 

„Związek Polakó~ 
Za drLł.it, nu:tn.d I rcds.kcyę olpowieihialny: Auto n( Broj1ld w Bochum. N&Stadtm I ~oionkflml Wyda.wDio;ws. ,,Wtuusa Polskiego'' w Boch.ltn 

'I 
2 dodatki: Dodatek nadz'WY~ 
„Głos górników i hutników" nr. ll· 



• 
Nr. 72. :Bochuni, sobota 15 czer-ovca 1901. Rok 11. 

I 

== Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: ·wiarus Polski, Bochum. --

Numer dodatkowy. 

Ubrania 
dla meZczyzn 

z dobrego bukskinu, szewiotu: 

akwizgran1 owego kamgarnu 

po 15, 18, 21, 2ł, 28, 32 
d-o 45 mr. 

Spodnie 
· dla meZczyzn 
wyborne wzory o o o o o 
O O O O O O O krój modny 

po 2 50, s\50, 4,50, a,oo, 

7 ,50, 9,00 do 16_ mr. 

Ubrania 
dla chłopców 

krój młodzieńczy i fantazyjny 

po 2,25, 2,75, 3,ao, 
5,00, 6 ;50, 7,50, 9,00 

do 20 mr. 

Największy . specyalny 
skład 

lepszej garderoby 
dla mężczyzn, chłopców 

I do roboty~ 

D. Kretzmer, 
Witten, Bahnhofstr~ 20. 

Akwizgran. 

Usługa polska. 

Młodzieniec! 
Polak, umiejf\CY po niemiecku i po 
polsku szuka jakiejbądź pracy za 
skrom nem W:f nagrodzeąie m. 

W. łlłcbałowski, 
Bochum, Unter den Lindenatr. 47. 

Służąca Polka 
znojdzie miejsce od l lipca u 

Franciszka Józefoskiego 
w Herne, Neustr. 35. 

Wawrz. Pa nicki 
stolarz polski 

Bochum, Marienstr. 31 
w podwórzu, 

pole~a swój 

wielki skład mebli 
gotowych. dobrze wykonanych po 
cenach najtańszych. 

Meble na zamówienie wy
konywam prędko, gustown;e i ta
nio. - Pewnym lu.iziom daję tak
że na odpłatę. 

Krzyżyk 
z łańcuszkiem. i broszkę 
zgubiłam w drodze z B·ruchu do 
Wanne. Uczciwy znalazca otrzy
ma nagrodę._ 
l11a1•yannaKaezmarek, 

E i c k e 1, Roonstr. 2. 

W pobliżu W a n n e jest na 
sprzedaż 

dom 
z dobrze rnprowadzonsm 

składem kolonialnym. 
Skhd b1.1.rdzo dla Polaka od· 

powiedni, bo ma dużo polskich od
biorców. Bliższe szczegóły poda 

H. Wilmes, Wanne. 

Skład kolonialny . 
i towa1·ów krótkich 

mały ale dobry, przy wpłacie 1000 
mr. jest na sprzedaż. Miesięczny 
zbiór przeciętnie 700 marek. 

Tanie komorne ! I 
F. Grundei, 

W e t ter nad Ruhr~ 

Służąca Polka 
jedyde która może czy5to prać i 
wogóle rozumie SWt\ robotę, znaj
dzie służbę zaraz 

Je Switała w Herne, I przy ul. Babnbofstr. 108, I. pietro. 

tteeeeeea·ae 
Powidła śliwkowe 

10 fu ntów za 3,50 mr) franko wy 
BJ7ła za zaliczki\ 

A. Janczyk, W anne. 

(fi --·-·--NRjkorzystniejsze źró 
dło zakupna na koła 
w Niemczech 

n. · Lohmeyer, Poznań. 
Katalogi gratis. Ewentl. na od
płatę. Sprężystych kolegów spor
towych poszukuję we wszystkich 
miełscowoście.ch jako zastepców. 
ltOO świadectw. Mod. i901 :dlr. 6 • . 

Bank ludowy 
Eing. Gen. mit unb. H.aftpfl. 

~w Raciborzu - (Batibor 0/Sehl.) ~ 
przyjmuje wszelkie kapitały i oszczędności pocz~wszy od J marki a 
płaci od nich 3 1/ 2 % la miesięcznem, a 4 °Io za ćwierórocznem wypo
wiedzeniem od dnia złożenia pieniędzy. - Adres: 

Bank lud.owy E. G. m. u. H. 
w Rał'iborzu (Ratibor O/Schl.), ul. Panień~ka 13, (Jungfernstr· 13) 

~ 
yprzedaż . I 

wszelkich 
towarów emaliowanych oraz , 

=ognisk=· 
(maszyn do gotowania) . , 

=p1ecow= 
po nadzwyczaj zniżonych cenach. 

Herne, Meustr. 37. 
~'- ~-------~ 

Lekarze i przyrodnicy 
na wystawie przyrodniczo•łekarskiej w Krakowie ro
ku 1900 uznali, te 

~~ ~~~ ~~~ ~ota~i,_ ... ~ ~~ ~t!:'. 
~ • • ~ - ~A~• y 

est faktycznie najlepszym v.d~·owotnym napojern. Odznac11yli go też naj
wyższ~ nagrod~ „Wielkim zlotym""medalem". 

Z~dajc!e zawsze więc. „B)tanika". 

Jlarez1ńskł . & Klóskowskł 
jedyna większa polska destylarnia 

w Poznaniu. Kantor ul. Berlińska nr. 14 i 15. 

Towarzystwom 
polecamy: 

'ks'1ąz· k'1 dla s"ekretarz.a,. b~bliotekarz~, 
kasyera, ks1ązk1 do zapi-
sywania członków itd. itd. 

Adres: „Wbu·us Polski", Bochum. 

Meinel & Herold 
fabryka hatmon w JUingentł1al 
(Saksonia) nr. 141. 

ro.Zsyła za zali
czkfł do ure har
moniki koncer
towe do . rozcifł
,gania około 34 
cm. wysokie, 
piękn. głos, o-

otwart1.1. klawia'jur1, ~rzyc»ęściowy 
miech z metalowem obiciem na 
rogach, basypo 1 wójne. J{lawia
tura naj lepsza. 

10 klaw. 2chor. 2 rrg. 50 głoa 5 mr 
10 klaw 3 chor. 3 reg. 70 gł. 7,50 m 
10 klaw. 4 chor .. 4 reg. 90 gł. 9,50 m 
21 klw. 2 razy 2 chor. 108 gł. 11 m 

Podr9czmk 
do domowej nauki 

Religii św. 
r~ymsko·katolickiej. 

§000000§ 
Krótko. 8 Nauka. I Łatwo. 

8 czytania. . 

goooooo ooooog 
g Histo:rya św .. 

1
0 

8 Katechizm. 
o 
ocoooos gooooo 

o o 

K t t . Szkoła i , zapakowanie darmo. ar y ws ępu 85 inny<:h harmonik bardzo tanio. 
Bundoniony, symfoniony, kataryn

wykonywa ki, cytry akordowe, cytry, skrzy-
~ p 1• ę d ko i ta n i O ~ pce po tanich cenach. Gwarancya: 

Całko~ 8 Pieśni. I Tanio. 
wicie. S! , . 

. 0000000 

Cena 50 fenygów • . 
Druka. rn1·a przyjęcie ; z powrotem lub zwrot 

pieniędzy. ' Katilog darmo. 2000 
. , Wiarusa Polskiego" ' u.znań. Nie należy naszych bar-
' monik pomięszać z poleca.nemi po . 

w Boehnm. niższych cenach. 

Qui w oprawie), za 60 f, z prze-
syłkfł pod opaskfł. . . 

Księgarnia „Wiarusa Polskiego'" 
w Bochum. 



···················= i Wychodźcom polśkim, 1. 
li nie władającym językiem niemieckim, polecam po naj- JAI 
I tań~;t~k:i; w;;~~~zne i drogeryjne, I 
łllW jak rozmaite krople, oacier&uia, expeller. cukierki ~o '11 = słodzenia itd. z opisem dokładnym połsk1n1 at 
.J119 u tywania i to odwrotu!\ po~z_ŁE• fra?~o.. Prosz~ tylko )119 
- 0 dokładny adres nazwiska, mieJ:icowosci i poczty i chle· !15 
• bod•wcy swego. APTEKA I 
I Hieronima Smyczyńskiego • •1 Września (Wreschen Prov. Posen). I :„ ••• , ••••••••••••• 
By osięgnąć obrót lvielki 

sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 
Wi!zyatkie moje zegarki Slłl starannie <ibciągnięte i na minutę 

uregulowane Za każdy Zegarek daję u lat ~iśml~nną gwa;an~yę. Oba0 

wy niema żadnej. bo to. coby aię podob~ć me .miało przYJmUJę z ~o: 
wrotem i zwraca m piemt\dze. 'Prze ba się ~omec~ie . pr~ek?nać, ~ Kt~ 
nie kupi, toć trudno, ten sam aobie szk(•dz1. ZE.mow1ema i podzięko~ 
wania eodzieania nadchod?Ą . 

Ceysto złote 

kolczyki 8 ka
ret (333) stę

plów, tylko 9 
marek 

Nr. 900. 131/ 
karat. złota, 1 

złoc. spodem 
bardzo trwałB 

1,25 mr. 

&ei;arek niklowy, khlczykowy cyl. na 6 kamieni 5 ,60 mr 
Zec;arek posrebrzany cyl. na 6 kałn. z 2 ztocnoe brzeg. 6,10 mr 
Zec;arek ten sam z najlepszym werkiem r,r.S mr 
Clzysto srebrny zec;arek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9,00 m! 
'ren sam ze.:arek z prima werkiem 10,00 m1 
Clzysio srebrny ze&;arek cylyndrowy remont. na 6 

kamieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem I0,2.S mr 
'fen sam z najlepszym prima werkiem I2,00 mr 
z Matką Boską najpiękniejsze, czysto srebrne zegarki z 2 złoco~ 
nymi brzegami i z najlepszymi Ia. prima werkami na 10 kamieni po 10 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 25 marek. Najwspanialszy z Matką 
Boską zegarek złocone litery, i najozdobniejszymi złosonymi brze0 

gami, eiężki w srebrze i z najlep~zym na 10 kamieni prima prima wer
kiem tylko 28 m . . Zegarka. tego z pewności!\ nikt jeszcze nie widział 
Bogate cenniki blisko 500 ilustracyj na zegarki, łańcus;;ki, biżuterye 
także skrzypce, flety, klarnety i harmiki wysyłam darmo i franko. 

lłI. Danecki, Miejska Górka, 
(GUrchen Bez. Posen.) 

a«>«>anaaaaoJ>gga 
Cukory a paczka . . 13 fen. D 
~ąka funt . li fen. 
Cukier funt. 32 fen. 
~ączka funt . 30 fen. 
Ryż funt . 16 i 20 fen. 
Soczewica funt IS fen. 
Bób funt . 14 fen. 
Groch funt . . 14 fen. 
~akaron funt . . 23 fen. 
Sliwki funt . . IS fen. 
Krupy funt . . 14 :en. 
Kawa palona funt 90, 100 i no fen. 
H~ W. Greeven w Dortmundzie. 

MU n at er str. 7. 
8ła.d to w. koloaialn., dro;erya id estylacya. 

aaavuuuuuvuuua 
Glos Sy:n.ogarlioy 

na pustyni świata tego jeczącej, to jest: dusEy chrześci
ańskiej rozmyślania, do Pana Boga, wiecznego oblubieńca 
wzdychania, w chrześci&ńskiej doskonałości ćwiczenia. 

Cena 1 markę, z przesyłk4 1 mr. 10 fen. 
Adres: „Wiarus Polski", Bochum 

·n1a czego cierpiemy? 
mając pewny i niezawoduy Śro iek dn zagojenia choćby ja.k nnjbardziej za
niedbanf'i rany i mo!ność un;knienia bolesnych i n~ebezpiecznych operacyj przez 
żnycie Aptekarza A.. Thierry'go tylL o prawdziwej , _______ _ 

~ 
:a :s ~ 1naśeł stollśeiowe.1 ~ 
u 
'r:l 

(Centifolien·fialbe). Pharmaoop. Ed. V. Nr. 214. 

e 
Eo- Olbrzymie archiwum świadectw .li wszystkich cz~ści świata. 

desAJHI ERRYin 
P.REGRADA 

Upraeza eię uważać ·na znaczek ochronny, wypalony na słijku, 
gdyż tylko taki prawłłdwą maść zawiera • 

~----------
Przestrzeg11 się pr !ed bezwartościowf'm naśladownictwem i zaleca. się sprow1dze?ie msści 

wprost z Pregrady. Jeden słoik kosztuje franko 2 m., dwa sł0ikl franko 3 m Wys:yła s1e ~a. po
priedniem na lesłaniem g0tówki w każ dej wal. Z mie,iscowości, w których nie ma skła.du masc1 na• 
szei, uprasza s'ę zarr ówien'a wprost przesła~: _Sckutzengelapotheke und Balsamfabrik, Pregrada 
per Rohitsc.l:-S.sm;rbrunn. - P.·ospekta gratl$ i franko. 

. b ~ ' .Baezno~e. 
Rodnkom na · obczyźnie oznaj

ml1.1.m, iż przyjmuję zamówienia na 
oryginalne prawdziwe S i n g er a 

maszyny do szycia, 
damskie i rzemieślnicze wszelkiego 
rodzaju. Stare przyjmuję w za
mianę. 

Bezpłatna nauka szycia. 

Baczność! Dortmund! 
Szanownej publicznosci miasta Durtmundt1 i okolicy dono

simy ninirj 3zem, iż założył śmy przy ulicy 
Oesterholzstrasse ur. Sł, 

~ skład cygar i papierosów --
ora~ 

wszelkiego 1·c-dzajn tabaki do zaźywania~ 
palenia i żucia.. Do,;odne warunki spłaty. 

, Zwracamy też uwagę na nasz; 
o Za gotowkę rabat: 0 ekład. książek, obrazów, papieru 
Wacł.aw Funtow1cz, wszelkich materyałów piśm„ 

i 

Essen, Engelbertstr. 14. 
Baczność! Kto potrzebuje 

ma.szynę do szycia, niech mi do
niesie na karcie p0cztowej, a. przy-
będę do niego. ' 

Dostarczam także stępie rę
czne, kieszonkowe i do zawieszania 
w łańcuszki do zegarka, oraz me• 
ble wazelkiego rodzaju. 

. Oprawę obrazów, uią1mr ów i wia.n~i.ÓW Ślu-
bnych itd; wykonywamy prędko, gustownie i tanio. 

Nadmieniamy prócz tego, że przyjęliśmy na Dortmund i okolicę 

ajencyę „Wiarusa Polskiego". 
Kto z Polaków z DJrtmundu i okolicy chciałby sobie zapisać to 

pismo, niech się uda do nas, a rzetelnie go obsłużymy. -

Prosz~c o bskawe poparcie pozostajemy z szacunkiem 

Stanisław Banasiak 
Biuro ludowe w Herne Dol"tmund, Oe.sierholzstrasse nr. 84. 

w hotelu Wiinnenberg. przy ulicy --~-~8fłl)09~8+8•fł·f>e~e+ 
Bahnhofstr. II piętro 

~i~~~la :r~~:~rw;ch,sp~~:~~:~~~ ·e a C Z n O s· Cr I gruntowych, okaleczema i podat-
kowych, wykonuje odnośne prace 
piśmieńte i obejmuje całkowite , . _ -~- I 
przeprowadzenie spraw. 

Wykonywa się tez wszelkie po
dania piśmienne, stara się w spra
wach reklamacyj podatkowych, woj
sk.owych, w uzyskaniu konsensu 
i t. d. Dostarcza ka.pitał~w, pośre· 
dniczy w nabywaniu i sprzedliZy 
roli, domów i · restauracyj, odby
waniu aukcyi itd. 

Jest zawsze polski komi• 
sarz aukcyjny. 

Biuro jest otwarte przed połu
dniem od godz. 8 do 1, po połu· 
dniu od 3 do 7 godz.W niedzielę 
pr~ed poł. od 8 do 91/ 2 i od 11 1/ 2 
do 2 godz. 

A. Bonekamp. 

Zbior pieśni kościelnych 
zawieraj111cy najużywańsze pieśni 
na cały rok. Cena 30 fen .. 
AdrPs: ,,Wiarus Polski", Bochum 

Ważne dla sprzedającvch ! 

• papierosy 
z fabryki 

„Hanadi" w Dortmund, Lufgenbrucksfr. 2. 
84 one robione ręcznie z tytuni ruskich i tureckich 

najnowszego zbioru. 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności nie 
odpowiada. 

Rzetelność jest moją główną zasadą! - Rodacy, popierajcie swoich. 
Aby Szanowną Publiczność od nieprzyjemnych zawo

dów i strat uchronić, któi·e tak często z nierzetelnych reklam 
zachodził, polecam do łaskawego uwzględnienia mój cennik, 
który tak ułożyłem, iż każdy łatwo o dobroci zegarków 
swój sąd wydać może. 

Gatuneli. III. najlichszy. Nikl. anker remt. 
po 4, 5, 6 mr.., nikl. cyt. kluczyk po 6, 7, 8 mr, nikl. cyl. 
rerot. po 7, 8, 9 mr., pozłac metal. cylinder klucz. po 6, 7, 
8 .mr., pozłac· metal. remt. po 8, 9, 10 mr., srebr. cylinder 
remt po 12, 13, 14 mr., srebr. ankr. remt. po 16, 17, 18 mr., 
srebr. a.okr. remt. kryty po 20, 22, 24 mr. Damski złoty 
cylinder remt. po 18, 20, 24 mr., męzki złoty ankr. ren:t. 
po 35, 40, 45 mr., regulatory z biciem po 9, 10, 11 mr. 

Gatunek II. średni. Nikl. cylinder kluczyk. po 9i 10, 11 mr., nikl. cylinder remt. po 11, 
l2, 13 -mr., pozłac metal cylinder klucz. :po 10, 11, 12 mr, pozłac . metal. cylinder remt. po 10, 11, 
12 mr., srebrny cylindrowy remt. po 15, 16, 17 mr., srebrny ankr. remt. po 22, 24, 26 mr., srebrny ankr. 
remt. kryty po 26, 28. 30 mr., damski złoty cylinder remt. 28, 30, 32 mr., męzki złoty anker. po 40, 60, 
60 mr., męzki złoty anker kryty po 65, 70, 75 mr., regulatory z biciem po 15, 16, 17 mr., 

• ·.l\ii\fr. Gatunek I. dobrJ, Srebr. cyl. klucz. po 18, 20_ 22 mr., srebr. c;;-1. remt. po 20, 22, 24 mr., 
System ,,Glashi.itte" srebr. ankr. remt. kryty po 32, 36, 40 mr., system „Diognes" srebr. ankr. remt. kry
ty po 32, 36 40 mr., system „Longines'~ nikl· ankr. remt. kryty po 19, 22, 25 mr., taki sam srebrny po 
40, 45, 50 mr., damski złoty cyl. remt. po 36, 38, 40 mr. dam ~ki złoty cyl. remt. kryty po 50, 60, 70 mr., 
męzki złoty ankr. remt. po 75, 85, 95 mr,, męzki złoty ankr. remt. kryty po 100, 120, 150 mr., repetier 
srebr. ankr. remt. kryty po 75, 90, 100 mr., taki sam złoty po 170, 200, 230 mr., regulatory z bicietn 
po 20, 25, 30 mr. 

---- Droższe tylko na obstalunek. 
Polecam równieź mój bogato za.opatrzony akład regulatorów, zegarów ściennych i stojl\cych, z mu.„ 

muzyką i budzików, jakoteż przedmiotów srebrnych, alfenidy, przedmiotów optycznych i wszelkiej . biżuter~2. 
Przyjmuję także zamówienia na wszelkie aparata kościelne alfenidowe, srebrne i złote jakoteł wszelk1e 
reperacye . . Zakładam również nowe zegary wieżowe i podwórzowe i takowe repa.ruję. 

Wszelkie zamówi.P.nia. uskutecznia się jaknajspieszniej, najsumienniej i pod gwa.rancy~ dwuletni•· 
Cenniki franko! 

:a. Rychlewski, zegarmistrz i złotnik Śrem. (W. Ks. Poznańskie)* 



czasu cena śmieci spe dała bardzo. aż wreszcie 
przestano je zupełnie nabywać. 

Londyn wytwarza śmieci ilość olbrzymią, 
a zresztą technika ceglarska znaczne zrobiła 
postępy ; trzeba więc było płacić ~ duże smny 
za ~ypróżnianie śmietników, których zawartość 
wywożono statkami na otwarte morze i tam do 
wody wrzucano. Ten sposób wywózki śmieci 
kosztował rzeczoną dzielnicę św. Pankracego 
w roku 1893 przeszło 15,000 funtów. To 
spowodowało, że kilka dzielnic londy11.skich 
zaczęło stósować system destrukcyjny, polega
j~cy na spalaniu śmieci w piecach, przez co 
czyniono je nieszkodliwemi. Okazało się, że 
system ten był tańszy, a przytem zapobiegał 
szkodliwemu dla zdrowia mieszkańców działaniu 
kurzu przy przewożeniu śmieci. 

~W tym czasie elektrotechnika się bardr.-o 
rozwinęła. Duże i małe miasta zaprowadziły 
oświetlenie elektryczne, . zakładano tramwaje i 
koleje również elektryczne. Zauważono, ?ie 
przy spaleniu odpadków wywiązuje się zna
C.6na ilość ciepła, uchodząca przez kominy v.u
pełnie bezużytecznie. Zastanowiono się nad 
tern, czyby nie można było wyzyskać tego 
ciepła do poruszenia dynamomaszyn, a nastę
nie do . o$wietlenia odpowiedniej dzielnicy. 
Zrobiono próbę, która się dobrze udała. Slm -
tkiem tego postawiono w dzielnicy św. Pan -
kracego pierwsze piece do spalania śmieci, w 
celu wytwarzania pary dla otrzymywania ener
gii elektrycznej. 

. Całość budynków przedstawia się jak 
duia fabryka; przez jedn~ bramę ciągle wjtJ
żdżają wózki pełne śmieci, przez drugtt wyje· 
żdżaJ~ wózki próżne. Zawartość wózków wy -
rzuca sie w duże kqryta1 z których cała masa 
wpada w rodzaj lejów, a z nich następnie do 
palenisk, ogrzewających kotły parowe. Leje 
te zaopatrzone są w mechanizmy, za.pomocą 
których śmieci posuwane są bez przerwy w 
płomień. Mechanizm taki poruszany jest 
przez maszynę parową, która jednocze~nie pę
dzi wentylator, wytwarzajłłry sztuczny, silny 
ciąg powietrza w paleniskach, aby ułatwić 
spalacie się materyałów mało palnych, znaj · 
dujących się w śmieciach. Trzeba jednakże 
dodawać pewną ilość węgla. aby otrzymać 
dobre spalenie. Garnki, kociołki i inne przed
mioty żelazne oddzielają się pop:zednio od 
śmieci i przewożone są do Lancashire, w celu 
ponownego przetopienia. Zużle· nawet n~e sta
nowi'ł odpadków· nieużytecznych,. ?o zmielo~e 
i zmieszane z materyałem spaJaJł}Cym, daJ1ł 
zapr11wę mularską. W taki sposób spoż.yt~o ~ 
wywuje ta dzielnica ~0' d.o 100 t SmivCl 
dziennie dla wytworzema swiatła . 

Dzielnica Śhoredich, nauczona doświad · 
czeniem dzielnicy św. Pankracego, wybudo 
wała podobne urz!Jdzenie trr.y lata temu. 
Płaciła ona przez pewien przeciąg czasu 
przedsiębiorcy po o szylingi za każdą tonę za
wartości śmief ników. · Obecnie zaś spaJa swe 
śmieci we własnych piecach i zarabia na t.em 
jeszcze po 2 szyl. na tonie, co daje przy spala· 
niu dziennem 80 t. śmieci, zysku czystego 
3000 funtów rocznie. Shoredich jest dzielnicą 
Londynu najgęściej zaludnioną, zajmuje po
wierzchnię kwadratowej mili (angielskiej), na 
której mieszka nie mniej aniżeli 124.,000 ludzi. 
Zarz~d zatrzymał sobie przywilej oświetlenia i 
jest w stanie dawać światło lampy o na tę źeniu 
8 świec przez 6 g.)dzin za 1 penny (około 
10 h.). Jest to prawdziwe dobrodziejstwo dla 
dzielnicy, której mieszkańcy należą w wię
kszej części do klasy robotniczej, gdyż dziel
nica rzeczona jest siedzibą przemysłu stolar
skiego i przy każdym prawie doma znajduje się 
mała fabryczk3.. Stacya centralna dostarcza 
w dzień 'f)rądu .do poruszania małych motorów 
za bardw przystepną cenę. Przedsiębiorstwo 
to kosztowało 70,000 funtów szterlingów i po
siada nadto kąpiele, bibl : otekę publiczną i in
stytut techniczny. 

Anglia. Górnicy w N ortbumberland 
po większej części nie zgodzili się na wniosek, 
aby posłowie Burt i Fenwik starali się o zba
danie, czy poleca się zaprowadzenie ośmio -
godzinnej szychty w obwodach Northumber
land i Durham. To się stało dla tego, ponie• 
waż gór11icy w tych obwodach mają krót3ze 
szychty. Niezrozumiałe je3t, dla czego tak 
walc~ą prz ~ciw prawu o ośmiogodzinnej szy
chcie. Przecież mogliby swoją 6 trzy ćwierci 
i 7 i pół godzin trwajtłclł szychtę zatrzymać, 
bo Stl już tak t5ilnie zorganizowani, że praco
dawcy nie naruszą, nie przedłużą krótszej 
szychty. Tymczasem ci przeciwni prawu o 
ośmiogodzinnej szychcie górnicy postanowili 
wyałać do Londynu deputacyę, która by wy
stępowała przeciw przyjęciu tego prawa. 
Przewaźna część górników z tego się cieszyła, 
iż przeprowadz(}n~ praw~. j.uż aż · do t:zecie~o 
czytania, a teraz _ich własm. współbraci~ ro~1ą 
trudnqści. Czy su~ to godzi? Zllpewme me. 
Trzeba zawsze mieć dobro ogółu, to znaczy 
dobro wtJzystkich, n. p. górników całego 
stanu robotniczego, całej ludności mieć na 
oku, a n ie stawiać swe własne dobro nad 
dobro OO'ółu. Miejmy nadzieję, że prawo o 
ośmiogodzinnej szychcie zostanie uchwalone 
pomimo jej przeszkody z własnego obozu. 

Modlktor odpowiedzialny Antoni Breiski w Doohn~- - b :l'llltiem i 11a.kładem Wydawn. „ Wiarusa Polskiego"', 
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~ Gł s górnikó i hutników. 1~
1 

r o- o ~ o o ~ 
" Osobno „Głosu górników i hutni- „ Wiarus Polski", pismo polityczne .( 
'i · ków" abonować nie można. Kto go dla Polaków na obczyźnie z 3 do- I" 
t! chce otrzymywać, niech sobie za.pi- datkami, wychodzi 3 razy tygodnio- ~~ 
~ s1e no. po~cie „ Wiaru.sa Polskiego". Szczęść Bote I wo i kosztuje 1,?>0 mr. na kwartał. 
~ o o o o 

~ :Bezpłatny dodatek do „Wiarusa Polskiego". ~ 
~ - - ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.--- - - I 

Rozsądny krok I 
Urząd zabezpieczenia rzeszy rozporządził, 

że ma zostać wygotowany spis W:37.ystkich ro
botników, zatrudnionych w fabrykach w West
falii, którzy nie włada.Ją językiem~ niemieckim. 
Chodzi o stwierdzenie, czy nie istnieje potrzeba 
aby wydano w ję~yku polskim przepisy, ma
jące na celu zapobieganie nieszczęściom. 
W ten sposób każdy zrozumiałby je dobrze, 
prr.ez co niejednemu nieszczęściu możnaby za
po biedz. Taki krok jest bardzo rozsądny, a 
dowodzi ~m, że urząd rzeszy, rzeczywiście 
dba o dobro robotników. 

, Wiadomo, że także górnicy polscy? doma
gają się, aby rozporządzenia władz górniczych 
i oetrzeienia w kopalniach, także w Języku 
polskim zostały wydane, ale urz~d . górniczy 
zamiast tego, wydał rozporządzen1e językowe, 
które jako prawo wyjtltkowe, uważać należy 
za niewłaściwe. D21ieie się bowiem tak, że 
polskich górników egzaminuią, czy umiejłł ~ po 
niemiecku pisane i drukowane czytać, w prze
ciwnym razie może Polak pracować tylko jako 
drugi chłop. Tymczasem niemiecki górnik nie 
potrzebuje umieć czytać pisanego i drukowa
nego, a jednak pracuje jako pierwszy chłop. 
W tem właśnie tkwi cała niesprawiedliwość 
owych rozporządzeń język?wych Jeżeli więe 
już koniecznie chclł egzaminować, to Niemców 
także egzaminować powinni. Niech będą 
równe prawa dla wszystkich 1 

Wielkie przedsięborstwa wytwórcze. 
Aby zaspokoić swe potrzeby, człowiek, 

czy też rodzina . może postępować dwojako: 
wytwarzać d!a siebie wszystlrn, czego potrzeba, 

albo nabywać niektóre dobra od innego czło-· 
wieka1 czy też innej rodziny, w zami~n za wy
twory własnej pracy. W starożytności i 
w wiekach średnich przewsżała gospodD-rka 
pierwszego rodzaju, wytwarzanie na własny 
użytek. Zarówno grecki lub rzymski obywatel. 
posiadacz niewolników, jak średniowieczny 
ziemianin, pan poddanych mu chłopów, kiero
wali swem gospodarstwem w ten ·sposób, żeby 
wytwarzać i mieć u siebie wszystkie potrzebne 
rzeczy. Łupy wojenne dopełniały hogactwa, 
a najwykwintniejszy już chyba gust i najwy
szukańszy zbytek szukał sobie nielicznych i 
kosztownych „zamorskich" rzeczy. Jeszcze za 
czasów Kochanowskiego, a więc w drugiej po
łowie XVI-go stulecia - jak pis~e Hoff1nanowa 
- chlubił . się szlachcic polski, że „ miasto" nie 
bierze odeń „ani grosza", że wszystko, co mu 
potrzeba, ma w domu, u siebi~. Lecz na za
chodzie Europy taki stan rzeczy zaczłłł się 
zmieniać już wcześnie. Rosnące i rozwijające 
się potrzeby, żwłaszcza w klasach zamożnych. 
przestawały zadawalać się płodami swej ziPm~ 
i owocami pracy swych poddanych. Rozwój 
stosunków międzynarodowych, poznanie no -
wych obyczajów, nowych potrzeb i nowych 
dóbr, dodały bodźca pożądaniu rozmaitości. 

Rozwój cywilizacyi zniewalał do przebierania 
w dobrach, · budził wybredność i pragnienie 
wytworów doskonalszych. W zrastające bez
pieczeństwo podróży, oczyszczanie mórz z kor
sarzy, dróg z rozbójniczych panków, ulepsza
nie środków komunikacyi, obniżały koszta prze
wozu, czyniły handel łatwiejszym, wymianę 
dóbr powszechniejszą, przedmioty przywozu 
dostępniejszemi. W reszcie złagodzenie forrn 
poddańc~ych, wzrost wolnej ludnośd miejskic>j, 



„Obok partyi centrowej są gazety cen· 
trowe, które włościanom odwdzięczają się czArną 
niewdzięcznością. Kto liczne, mianowicie mniej 
sze gazety centrowe powołał do życia? \Vielka 
ich część zawdzięcza swe i5tnienie stanowi 
włościańskiemu, ale tylko mało jest takich gazet, 
z którychby włościanie mogli być zadowoleni. 
Czy się to nazwie niewdzięcznością, czy lekko· 
myślnością, prawdf\ jest, że i wieJu ksjężom 
niemieckim bardzo mało zależy na dobrobycie 
chłopów. Wiemy dobrze, że niektórzy księża 
położyli wielkie zasługi około t:tanu włościań· 
skiego, ale bardzo wielu księży nie troszczy się 
wcale o byt materyalny "łościan. Ci księża, 
zdaje się, zapomnieli o walce kulturnej, kiedy 
to zachowanje się włośc:an niemiecko katolickich 
było tak zaszczytne, że w historyi można je 

~zapisać złotemi głoskami". 
Pisma centrowe rozpisują śię o tym no

wym ruchu włościańskim z pewną obawą. 

Socyaliści 
niemieccy są hakatystami nie gorszymi od 
hakatystów, kroczących pod chorągwią narodo· 
wo·liberalną lub kons~· rwatywną. Ten ich ha· 
katyzm stał Eię też powodem rozdwojenia po 
między socyalistami niemieckimi a polskimi. 
O rozdwojeniu tem pisze „Orędownik'' pomię
dzy innemi co następuje: 

W Bydgoszczy odbył się zeszłej nit: dzieli 
zjazd socyalistów niemieckich z Księs1 wa. Przy· 
było 21 delegatów, razem było ~O towarzyszów. 
Była także pani dr. Róża Luxem burg. która 
głównie parła na to, żeby zerwł!Ć z Polską P. 
S. Pani dr. Luxemburg jest żydówką, zna pol· . 
skie stosunki dobrze. Otóż uważa ona za utopię 
stawianie niepodległości Polski w programie 
socyalistycznym. Podług niej jest takte norn~en· 
sem opierać socyalizm na podstawie narodo· 
wej; może on tylko rozwijać się na gruncie 
kosmopolitycznym. Wypowiadała ona to już 
kilka razy. 

W Bydgoszczy potępiono zachowanie się 
polskich . socyalistów podczas ostatnich wy bo
rów w Poznaniu za to, że występowali przeciw 
p. Kasprzakowi. Przyjęto rezolucyę zrywającą 
z Polską P. S. Za to wybrano osobny ko nitet, 
który zajmie się Polakami w całej Rzeszy nie· 
mieckiej, a mianowicie na G. Slązku i w W est
falii, żeby między innemi szerzyć kosmopolity· 
czny socyalizm. • 

Do komitetu wy brani zostali pp. GogoV11
-

ski, Kinzelmann i Sremski; pierwsi dwaj sa, 
Niemcy z Poznania, trzeci Polak, z zawodu 

Jerzy Jaszczur ·Bażeński. 
POWIEŚĆ Z XV WIEKU. 

(Cilłg dalszy). 

Wszyscy wyglądają· tego pokoju ·- ozwał 
się Oatroróg - trzeba jednak pomyśleć o jak 
najkorzystniejszem onego zawarciu. 

- Ziemie, przez Krzs żaków zajmowane, 
które bierzecie pod swoje berło, najmiłościwszy 
monarcho - rzekł Jan Bażeński - są, jake· 
ście sami· widzieli., tak wyniszczone, że nietylko 
pomc cy dać nie mogą, ale.„ 

Trzeba je jeszcze żywić - przerwał 
król. 

- Chleba jednak .dla nich nie zbraknie..:. 
dodał - bo dzięki umi~jętnemu przemówieniu 
miłego nam kanonika krakowskiego, zsypy· 
wano od lat kilku zboże do śpi<.:hrzów. Mamy 
więc zapasy, mamy! Dostarczy Małopohka, 
lecz po części i dobrze zagospodarowane Ma· 
zowsze. Wyżywimy więc zgłodniałych, byleby 
tylko jak najprędzej zawrzeć ten pokój -
mówił Kazimierz ze zwykłą sobie żywością. 

- Na jutro też, według waszej woli, mi
łościwy królu, obrady mają być zwoływane -
rzekł Długosz. 

- Jutro w ratuszowej izbie ma się stawić 
i starszyzna krzyżacka - dodał Oatroróg. 

- Do jutra więc! - rzekł król. 
I skinąwszy ręką, dal znak, że posłuchanie 

skończone. 
. Gdy już mieli wychodzić, zawołał: 

- Mości wojewodo gdański, syn wasz 
niech się stawi w ratuszu; jeżeliby Krzyżacy 
swoją mową się porozumiewali, to mi zaraz 
wszystko wytłómaczy. 

WIARUS POLSKI. 

drukarz, na obczyźnie nasiąkły za::1adami socya
listycznrmi i w końcu, jak to pokazuje, agita· 
tor socyali3tyczny. 

vV. Księstwo podzielono na trzy obwody 
agitacyjne, 1 Bydgoszcz z powiatami obwodu 
bydgoskiego, 2 Poznań z wszystkiemi sąsie· 
dniemi powiatami aż za Pleszew, 3 Hawicz z 
południowemi powiatami obwodu poznańskiego. 

Uchwalono także rezolucyę potępiającą roz· 
porządzenie pruskie przeciw polokiemu języko · 
wi w szkole i przeciw szykanom ~.ładz pru· 
skich prze ci w żywiołowi polskiemu. 

W końcu uchwalono rezolucyę pr~eciw 
cłom na zbc że. 

Zieznie polskie. 
0 Z Prus Zaeh.. Warmii I Bazar. 

Pelplin. Dnia 11 bm. otrzymali instytu· 
cyę kanoniczną: ks. Lic. Wojciech Ziemann 
na probostwo w Pogódkach a ks. dr. Feliks 
Thokarski na probostwo w Subkowach. Ka. 
administrator Albin Kistowski z Rumi otrzy
mał od naczelnego prezesa Pomeranii prezent~ 
na pr„ bostwo w Rozłazinie. 

Przeniesieni są k~ięża wikaryusze: ks. Al
fons Sobierajczyk z Starogardu do Przodkowa, 
ks. Jan Szturmowski z Przodkowa do Nowej· 
cerkwi pod Pelplinem a ks. Paweł Czaplewski 
z Now~jcerkwi do Starogardu. 

Zlot „Sokołów". Program zlotu nad
wiślańskiego „Sokołów" w Toruniu dnia 7 go 
lipca 1901. 

W sobotę wieczo1·em dnia G i w niedzielę 
7: Przyjmowanie gości przyjeżdżLjących, na 
dworcu przez komisyą kwaterunkową (odznaka: 
biała przepaska na rękawie) 

W niedzielę dnia 7 o godzinie 7 z rana: 
msza św. w kościele św. Jakóba, o godzinie 8 
z rana: próba ćwiczeń na boisku, o godzinie 
wpół do 11 : powitanie gości i otwarcie zlotu 
oraz dowolne śniadanie na sali ogrodu „Wi· 
ktoryi'\ o godzinie wpół do 12: zwiedzenie 
miasta, o godzinie wpół do 1 w południe : ze· 
branie w muzeum, zkąd nastąpi wymarsz z mu· 
zyką do ogrodu Wiktoryi, o godzinie 4 po poł.: 
koncert w ogrodzie. 

Cwiczenia zlotowe (na przyległym boisku). 
a) ćwiczenia wolne (wspólne), b) ćwiczenia z 
laskami, c) na przyr2ądach, d) ćwiczenia za
wodowe, e) ćwiczenia trójek, piramidki związ· 
kowe, g) piramidy wspólne. 

Ceny miejsc: W stęp do ogrodu na kon 
cert: 25 fen. Wstęp na boisko: krzesło 1 

Krzyżacy byli, niż zwykle, i przyciszonym 
tylko gwarzyli głosem. 

Na ławach, na uboczu, zasiadł burmistrz 
miasta Torunia, Piotr Wypcz i czterej raj· 
co wie. 

Przyb) ł wreszcie Kazimierz w z' elonej, 
suknem krytej, powłóczystej szacie, a na jego 
widok wszyscy powstali. 

Król skinął głową na powitanie i zasiadł 
na przygotowanem dla niego wzniesieniu. 

Po prawej jego ręce zajął miejsce Rudolf, 
legat papieża Pawła II-go, umyślnie dla uregu· 
lowania stosunków pomiędzy Krzyżakami a Pol· 
ską z Rzymu przysłany, oraz Jan Bażeński -
po lewej Amor Tarnowski i Jan Ootroróg, 
wojewoda poznański, a poniżej Jan Długosz, 
kanonik krakowski. Dalej wielu innych dostoj
ników, z królem przybyłych. 

Za plecami zaś Kazimierza Jagiellończyka 
stanął Jerzy Bażeński, gotowy na wszelkie ski
nienie monarchy. 

Na widok młodzieńca powstał gniewny 
szmer między krzyżactwem; poznali swego 
wychowańca, i mimo powagi, jaką chcieli utrzy
mać, podniosły się nienawistne głosy. 

Pierwszy- Ludwik Erlichhausen żachnął 
się niecierpliwie i pięść zacisnął, jakby chciał 
nią zgnie8ć rzekomego odstępcę, którego uwa
żano w zakonie za swego. 

Wilhelm z Kolnitz, który tak wielkie w Je
rzym pckładał nadzieje, nie ~ógł się powstrzy· 
mać i pogroził mu wprost pięścią i na cały 
głoa zawołał: 

C• - Zdrajco, nie ujdziesz ty mojej dłoni! 

Nazajutrz, t. j. ID-go wrneśnia, zebrała się 
starszyzna krzyżacka z mistrzem Ludwikiem 
Erlichhausenem na C7.ele. Pokorniejsi jednak 1 

I wogóle z pomiędzy krzyżactwa, poczęły 
się wznosić obelżywe wyrazy, a gwar się 
w.zmagał. 

Aż podniósł się Oatroróg i donośnym za
wołał głosem : 

- l\Iajestat królewski domaga się 87.a· 
1 

markę, ławka. 50 fon., miejsce do stania 25 f. 
\Vieczorem tańce na wielkiej sali. 

Frombork. W niedzielę U-go bm. udzi~4 

lił najprzewieJ. k:;. Bi~kup w kaplicy Szembe
kowej tumu frombor~kiego subdyakonom : Fer
dynandowi Austen, Hermanowi Schulz i Artu. 
rowi Ziegler święcenie dyakonatu a klerykowi 
Albertowi Dannelautzki'emu tonzurę i n:żs.ze 
święcenia. 

Olsztyn. i· W niedzielę !.l bm. umarło aż 
dwóch kaięży dyecezyi warmińskiej, opatrzeni 
Sakramentami iwiętemi: o 9 i pół godz. przed 
poł. wysłużony proboszcz Józef Kuhn w Or
necie, w 59 roku życia t\ 31 roku kapłaństwa; 
po południu zaś ks. Leon Reiter, proboszcz w 
Ra una u. 

• Z Wiei. K1. Poznańaliłe1oc 
Gniezno„ Najprzew. ks. biskup Andrze. · 

jewicz wyświęcił dnia 1-go bm. w kaplicy św. 
Walentego ks. dyakona Aleksandra Łabujew. 
skiego ną kapłans. Nowowyświęcony odprawił 
dnia następnego prymicye w kaplicy błogosła
wionej Jolenty. Jest on synem profesora. w 
Lubawie. Ks. Ł. powołany na ,,·ikarego przy 
farze w Gnieźnie. 

Nekla. Dnia 20 bm. dokona najprzew. 
ks. biskup Likowski poświęcenia no wowysta. 
wionego kościoła, kosztem rodziny hrn.b. Zół
towskich. Kościół ten miał kosztować prze
szło trzysta tysięcy marek. Proboszcz Zół· 
towski1 w Nekli, syn dziedzica, po poświęceniu 
kościoła ma wstąpić do kla~ztoru, a w jego 
miejsce ma być proboszczem ks. Manicki z 
Giecza, który już poprzednio był duszpasterzem 
w Nekli. 

Gniezno. Na śmierć i 10 lat domu kar· 
nego skazał gnieźnieński sąd przys1ęgłych ro· 
botnika Ermera za morderstwo połączone z ra· 
bunkiem. 

Szykany pocztowe. Jeżeli istnieje je· 
szcze wątpliwość co do ~zykanowania ludności 
polskiej ze strony poczty, mamy na to dwa 
nowe dowody. List z Podola adresowany: 
"Wielmożna pani Wanda Gajewicz, Poznań, z 
ulica Strzelecka nr. 9" - nadszedł "czoraj do 
Poznania i bez żadnych uwag ze strony poczty 
został doręczony. Natomiast list. z \V ągrówca ' 
z takimże adresem poprzekreślano w hi'~ : 
tłomaczeń i doręczono go w cztery dni po na· t. 
dejściu do Poznania. Czyż to nie charaktery· 
styczne i oburzające? 

Bydgoszcz. Na straszliwą naganę od 
kr. rejencyi zasłużył sobie ks. wikaryusz No· 
wacki w Ostrowie, który przygotowywał dzieci 

cunku! Nakazujemy w jego imieniu spokój 
i zachowanie się godne! Nie dla kłótni wszak· 
żeśmy przybyli! - dodał. 

Powaga wojewody poznai1skiego i pogar· 
dliwy spokój, z jakim się król zachował, uci· 

w szyły wzburzoną rzeszę. 
Tymczasem za oknami ratusza podniosły dl 

się krzyki zebranego ludu: . ję 
- Precz Krzyżaki! - nif chaj nam rządzi 

ten, który na~ głodnych nakarmił. 
Chwila upłynęła, nim uciszono t~ wrzawę. 
Na odgłos jej jeszcze bardziej spochrour· 

niały lica Krzyżaków, za to twarz Kazimierza w 
Jagiellończyka. zajaśniała niekłamaną radością. 

Zaczęły się wreszcie obrady. 
Krzyżacy nader t\1\ ardymi się w takowy.eh 

okazali; utrzymywali, że ziemie, oddane un 
jeszcze w roku 122U, prawem choćby samegc 
przedawnienia, należą do nich. 

- Mamy przecież akt nadania, spisany 
przez Konrada, księcia na Mazowszu ! - utrz);; 
mywał Wilhelm z Kolnitz, który prowadZll 
głównie obrady w imieniu wielkiego mistrza, :ino 

CÓ\ 
jako jego sekretarz. na 

- Akt przedawnienia wtedy byłby ważn~·, T 
gdyby się korona polska nigdy o te ziemie Ill~ p 0 

upominała! - odezwał się Ostroróg, któr)i k oz 
jako prawnik znał się na tych rzeczach. P~a 

- Nie do korony, ale do Mazowsza ~alei 
żało upominanie się o te ziemie, które Je~ 
były własnością! - odparł \Vilhelm. ~ 

- I na to mamy dowody ! - odrie 
Ostroróg, rozwijając pożółkłe pergaminy, które cze 
wziąwszy, Jan Długosz dobitnym głoseni ~o sarz 
czął odczytywać. . ska 

Najpierw czytał po łacinie, a pote1n tł \Vie 
maczył dosłownie ich znaczenie po polsk znaj 
ażeby . dla otoczenia królewskiego, jako . \ Moi 
ws,r,y&tkich zebranych, zarówno były zrozunna: któr 

( Ci\g dal~zy nast,pi). 
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Sakramentów -św. Otrzymawszy wiadomość, 
•
0 

nauczyciel protestancki Drange przy szkole 
:. yrnultannej w Za.char?-ewie, zabraniał dzieciom 
,. ówienia w czasi~ pauz szkólnych . po polsku 
~- .-- ośwfa.dczył dzieciom, że jako dzieci polskie 
~- ają po polsku rozmawiać. Szczególniej obu-
'i zyło k~. N?wacki~go, że r~łopi~c Ludwik Pie-
~ zak oskarzył d• iewczę l\I1chahnę Owczarek, 

ż podczas pauzy mówiła po polsku. Podobno 
ż .6, wikaryusz ze spokojem oczekuje tej nagany 
li d król. rejencyi ! 
d • Ze Slązka ez;yll Starej Polaki. 
i; I J{atowiee. Chory syn górnika W. Zyg· 

111u.nta byłby się o mało co spalił, gdy w nie
obecności swoich najbliższych krewnych wstał „ łóżka i obalił świecę, która zapaliła pierzynę. 
Jest tak niebezpiecznie poparzony, że się oba
wiają o jego życie. 

· .Królewska Huta. Teatr germaniza· 
torski zostanie wskutek zabiegów nadburmistrza 

· $tollego z Królewskiej Huty i przychylności 
rządu i prezydenta rejencyi od 1 października 

• b. r. urządzony. Pieniądze na ten teatr mają 
~awać rząd, miasta i gminy i wielcy praco· 
-Oawcy. Teatr będzie miał swą siedzibę w Kró
lewskiej Huiie i będzie według uchwały prze 

· znaczony dla ludności robotniczej. Tak wy· 
raźnie pisze „Katowicerka". 

Według naszego zdania rząd, miasta i gminy 
· lepiej by zrobiły, gdyby zaeszczędziły pieniądze 
· i zmniejszyły podatki dla robotników. Praco· 
u dawcy zaś niechaj owe tysiące włożą do kas 
0 inwalidzkich, aby starzy robotnicy mieli wystar
z czającą rentę. Na. stare lata teatr germaniza-

torski nikomu ani fenyga renty nie przysporzy. 
Choćby tam nawet jak najpiękniej grywali -

• lnic to robotnikowi nie pomoże. 
Wroeław. Obecnie jest 1770 studentów 

zapisanych na studyach uniwerayteckicb. Jeszcze 
. nigdy tyle słuchaczy nie było. Z Slązka jest 
1366, z Poznańskiego 182. Uniwersytet ma 
173 nauczycieli. 

Chrzumczyee. Dnia 3 ~ rześnja 18f)9 r. 
zmarł w Rosyi ślusarz Józef Czernik (Feist) 
z Chrzumczyc. Sąd w Opolu ustanowił za
rządcę spadku, którym jest Henryk Ossig 

a w Opolu,. plac ·wrocławski (Breslauerplatz) 
- ·nr. 11. W przeciĄgu trzech miesięcy mają się 

zgłosić do niego spadkobiercy zmarłego. 
Niemieckie Pieka1•y„ Z powodu 50-le

tniego jubileuszu założenia bractwa wstrzemię· 
iliwości, założonego tu przez śp. ks. kanonika. 
1

1

iecka odbędzie w naszej parafii ks. prob. 
Kapica z Tychów kilka kazań i to w pierw
-szych dnia lipca. Dnia 7 lipca odbędzie się 
z okazyi tego jubileuszu wiellia uroczystość, 
w ~tórej weźmie podobno udział ks. biskup· 
-sufragan Marx. 

* Z innych dziehtic Polski. 
W a1.·sza wa. Przed tygodniem otworzono 

w ·warszawie nowo wykończony Dom pracy 
ły ~la. chłopców, pozostających bez opieki i za· 

Jęcia, fundac) i panów Mańkowskich. 
zi, , .Na początku zamierzane było przyjęcie 

60-cm chłopców, w obec jednakże l.cznego 
~· napływu kandydatów, przyjęto 70 ciu chłopców, 

przychodnich, we ·wieku od 8 do 14 lat, którzy 
w zakładzie tym filantropijno praktycznym tym 
czasow~ uczyć się będą: szewctwa i krawiectwa, 
następnie w miarę rozwijania się tego zakładu, 
otwa~te będą warsztaty: introligatorskie i sto-

Jll larsk1e: Przy domu pracy f'undacyi pp . .Mań. 
k?wslnch otwartą również została pod kierun
kiem nauczyciela, wyznaczonego przez władzę 

y na.ukową, początkowa szkoła dwuldasowa, w któ-
y• reJ chłopcy w porze wolnej od zajęć pobierać 
il będą nauki początkowe - ale nadto' w miarę 
a1 m_ożności - otwarty ma być internat dla chłop 

cow • I 

~ s1er?t. - N owo otworzony dom pracy 
ł' Ta NoweJ Pradze, chociaż należy do zakładów 
e 0warzystwa przeciwżebraczego - jednakże 

Y1 f0z~stawać będzie pod kierunkiem osobn,•go 
~m1tetu, na czele z dożywotnim opiekunem ks. 

~ prałatem Dudrewiczem, proboszczem praskim. 

~ Wtadomośeł ze świata. 
re Berlin. O zjeździe monarchów w Niem
o· ~zeah obiegają znowu pogłoski. Podobno ce· 

„arz· za "ł sk prosi cara na manewry w okolicy Gdań· 
\V~ ;e ~rześniu, a car .zaproszenie przyjął. 
zn 

1~ zą J~ż nawet, że w towarzystwie cara 
M: a~dowac się będzie wielki książę Aleksy. 
kt~~e to .Pobożne życzenie gazet niemieckich, 

1e chciałyby koniecznie widzieć cara Miko~ 

:WIARUS POLSKI. 

łaja w gościnie u cesarza \iVilhelma. - Inna 
znów pogłoska zapowiada w sierpniu wizytę 
króla angielskiego w Moguncyi. Król Edward 
ma b ć uczestnikiem przeglądu wojsk. - Są 
to jednak tylko pogłoski. 

zastraszające; z liczby 1202, którzy na dżum~ 
zapadli, umarło 1131. Kontrola statystyczna 
jest n~emożliwą, wielu Chińczyków z miasta 
uchodzi. Pomoc lekarska jest niedostateczna. 
Zaraza odbija się na handlu niekorzystnie. 

Z różnych stron. 
AustI•J·a. „Witaj nam królu!" i „Bądź 

nam pozdrowiony na ziemi czeskiej!" temi sło· 
wy witają gazety czeskie „Politik" i „Hlas Na
rada" władzcę monarchii habskursk,iej z powo- W Bochum znów pewna niewiasta uźy
du jego przyjazdu do pięknej nadwełtawskiej wała petroleum do wzniecenia ognia, przyczem 
8tolicy królestwa czeskiego - do Pragi. Jakie nastąpił wybuch i kobieta znacznie została po· 
Czesi żywią uczucia dla swego władzcy i jaki parzona. 
jest stosunek ich do niego, określa to artykuł .Altenboehum. 'V kopalni „Dannen· 
powitalny staroczeskiej „Politik", z którego baum Il" wpadł sztygar Herberhold do szybu 
wyjmujemy najcharakterystyczne ustępy: i zabił się. 

„Jesteśmy narodem twardej pracy, nie· Baukau. Załamało się rusztowanie przy 
zmordowanej czynności; szorstka ręka nie jest nowym budynku, a robotnik Fechner spadł i 
zdolną do miękkiego gfaskania, oblicze, oblane zabił się. 
potem trudu i mozołu nie umie się uśmiechać. W Bergebo1.·beck spadł woźnica Koch 
Surowym jest dla tego nas~ obyczaj, cz~sto pod koła i został przejechany. Smierć nieba· 
chłopski, niezgrabny, młodem jest nasze spo„ wem nastąpiła. 
łeczeństwo, brak mu p< niekąd światowego ko- W Hiillea spadł mularz Franciszek Ro· 
loru, delikatnych nerwów skut1 iem elementar bal z rusztowania i zabif się. 
nego parcia naprzód. Nie potrafiliśmy dla tego W Liichtringen nad Wezerą uderzył 
zrobić się miłymi i przyjemnymi. 'fo nam za· grom w kościół, który spłonął do szczętu. 
szkodziło szczególnie w tych kołach, które ty- Schonnebeek. W domu przy ul. Anto· 
le zważają na ze~ nętrzną formę. Kto jednak niusstr. pękła lampa, z powodu czego powstar 
zadał sobie trud. przeniknąć twardą skorupę, pożar, który jednak zdołano przytłumić. 
ten musiał się przekonać i widział, jak tkliwe Holzwickede. Hamownik Hostmann do
i niezep-ute w niej bije uczucie, jak szczególnie stał się pomiędzy 2 wagony, które mu piersi 
silrą jest w niej miłość i V'tierność do domu pogniotły. 

· St. \Vendel. W mieJ·sce zmarłego wro.cra panuJącego... o 
~,Nic nie mogło mmnąć dynastycznych robotników Stumrna został wybrany po.iłem 

uczuć w społeczeństwie czeskiem. Jakżeby to liberał narodowy radzca górniczy Prietze, któ· · 
mogło też być inaczej pod łagodnemi nądami ry uzyskał 15, 724 głosów. Jego przeciwnik 
monarchy, z którym współczesne pokolenie ra- centrowiec Fuchs otrzymał 14,952 głosów. 
zem wzrosło, którego w młodości nauczyło się Naukowy i artystyczny majątek narodo 
kochać, w późniejszych latach szanować, a w wy Włoch oceniony został, według statystyki 
sędziwym wieku uwielbiać. Inni władzcy szu- z dnia 30 C7<erwca lUOO ~~ku na 226,617 ,431 
kali sławy na krwią zroszonych polach bitwy, 'l liró ~; z. tych ?koł?. 61 m1honów przypad~ . na 
cesarz Franciszek nigdy nie pragnął cudzego b1bl~ote~i, .a 153 mi!wny na obrazy, posągi, :tp . 
dobra, nie wyciągał ręki po obce kraje, starał \ ZdaJ~ się Jednak,. ze. t~ suma szacu~ko.wa.Jest 
się tylko zdobyć serca swoich własnych ludów I' za mska; wszsk. ·1. stm~Ją we Fr~ncy1 . ~-ie~~1czo. • 
i lepszą. tern obra~ cząstkę,, gdyż ~ s~rcu ka~- ne !ycy~ny, Rafa~~~_,1_t_d.,. z ktor~cJ: .o.tt~ttr (}; 
dego wiernego dziecka kraJU wznosi się pommk ~~n~ony Jest n3'. ~~~~Y"J'' Jak np. t>NiiłoM fiie
jego trwalszy od śpiżu i kamienia ... ; ( 01anska i ziemska." A gdzie antyki, gdzie skar· 

„Przyby~a teraz do nt1is nie jako najwyż- - by pomp,.jańskie? 
szy. wó~z wo~ska, „aby wziąć udział w gr.ze ~rczerpanie wodospadów Niagary. Po~ 
WOJ.enneJ sweJ armn, ale przybywa do swego dobme Jak w Londynie niejednokrotnie wyra„ 
kraJU czeskiego, aby osobiście odwiedzić oba żano obawę, że Tamiza wyschnie skutkiem nad. 
narody, zamieszkujące go i osobiście się prze- miernego zużytkowania jej wód · tak obecnie 
konać o ich rozwoju i postępach... powstała w Ameryce ta sama 'obawa co do 
. „\'V_ ~~łości. do tego. w~adzcy, nie mogły wodo~padów Nia~ary: Wynikł~ ona nietylko 

~uc . zm1e~w meporozurr.1~ma, ktore czasa,mi skut~iem wyzyski~a.ma . siły wody dla wytwa-
1stmał~ między dorad_zcam1 korony a reprez~n- I rz.ama elektryc~nosc1, lecz i z powodu zamiaru 
t:1:ntami narod~ czeskiego. ~y -0d. da~na u~ne: l budowy rozm~1tych kanałów. Utworzyła się już 
hs~y. wal.czyc z u~~zedzemem .1 mechęc1ą. i 1 n~wet „Kom1sya dl~ zachowąnią wodof.lpad6~ 
dz1s ich me pokonahsmy. Ale silną w zramo· 1 Niagary," która ogłosiła raport domagajac się 
nem sercu pozostała miłość do władzy w nie- aby państwo zapobiegło dal 5z~mu zu~ytko·"'I a~ 
zamą?o.nej . czystości. ~Viedzieliśmy, że nnjszla- I niu wody z wodospadów. ' 
chetmeJszy z monarchow znowu ku nam skłoni 
s~rce, .że łagod.ną ręk.ą rozproszy cienie, które 1

1 się wcisnęły między Jego tron a wierny naród. 
I dziś możemy z radością i wdzięcznością po
wtórzyć za -psalmistą: „Nasz pan zwrócił zno
wu na nas swoje jaśniejące oblicze." Przycho· 
dzi pokazać nam, że nam daje swoją łaskę oj
cowską, przychodzi, aby znowu się o tern prze· 
~onać~ że. nasza .dziecięca uległość dla niego 
Jest mezmienną 1 że pozostaliśmy tem, czem 
zawsze byliśmy: „surowym luS.em, ale wiernym 
narodem.'' 

Oto serdeczna mowa społeczeństwa do 
·monarchy, który z miłością w sercu zbliża się 
do jednego r:e swoich narodów i który osobi· 
ście pragnie wpłynąć na sprzeczności narodowe 
jakie dzielą Czechów i Niemców na jednej: 
wspólnie przez nich za.nieszkiwanej ziemi. 

ll7 oj na angielsko-t1•answalska. W 
Kolonii Przylądkowej powiodło się oddziałowi 
angielskiemu najść niespodzianie mniejszy od. 
dział burów i wziąć wszystkich do niewoli. 

Wykaz dzienny strat angielskich przynosi 
wiadomość o 1 poległym Angliku, 15 rannych, 
25 którzy umarli na różne choroby i o 1 zbiegu. 

Pani Botha przybyła do Brukseli z Lon· 
dynu. Podróż jej ma na celu według gazet an
gielskich przyprowadzenie do skutku pokoju. 
Ma więc propozycyę od swego męża i do Kit
chenera. 

Sp1•awa cltińska. Ambasadorzy mo· 
carstw nie zgodzili się na projekt posła amery· 
kańskiego, aby sprawę kosztów wojennych 
przedłożyć sądowi rozjemczemu do rozstrzy
gnięcia. 

Dżuma w Hongkong przybiera rozmiary 

Nadesłano. 
Zwracamy uwagę na dzisiejeze 0głoszen:e 

Tow~rzyst~8: ~1 'lkały" w Kolonii n. R., zu jdUJl\Ce się nit 
strome 4 mme1s1ego numern. 

N'cwe ksiC\żki. 
. Historya i Geografia dawnej Polski w kxó-

cmch.nym za.~ysie . dla dzieci polekich. Opracował Józef 
Choc1~zewsk1. Dziełko ozdobione 30 obrazkami i mapką. 
~ol~k1 z 3H herba.mi w_ojewództw O„na. 10 fen, z oprawił. 
20 t nlł- [Jrze11yłkę fr. dopłaca się 5 fen. 

Na. tę kdillżec kę kt6~a jest już w druku, zwracamy 
uwa~ę Rod:i.!rów doh:eJ woli. Nazwisko aut )fa będzie od
poww.da~o swerr.:1 celowi Obrazki tlf\ liczne, pięknie wy
konane 1 _rouczuJ~Ce Okładka jest ozdobiona rycin~ Wa
~El·ego El.Ja~;:~, j~~ B~leaław 'Yielki uderza w bramv Ki
~owa. Z kd1fłZeczK1 teJ mogłł a1ę uc~yć dzieci pohkie dz,e
JÓW naszego narodu, chociaż nie umiej!\ czyta.ć gdyż obok 
obrazkó:V. s4 da dune krótkie i łatwe wiersz~ki o naszej 
przeszłosc1 Zaznaczyć wypadu. niezwykłą, ta.dość tego wv
~a.:"n :ct;va, mianowicie, jeżeli s:ę zamawia w więks;ej 
ilosci. Oprawoy egzEmplarz kosztuje z przesyłkfłi 25 fen., 
10 egz.. 2 mr. franko, 25 egz. 4 mr., 50 egz. 7 mr. . s. 
100 egz O.Jr. 12 marek z przesyłk~ franko. Zama?iiać 
pod adresem: J. Vłtuciszear·ski. Gniezno (Gnesen.) 

.l, - . '' ' . ,., - ·, ' . . 

Bractwo Różańca świętego Polek z Uecker.
dorfu donosi wszystkim Siootrom iż zasnęła w 
Panu po dług eh i ei~źkich cier~ieniach siostra. 

Maryanna Ulatowska 
urodzona Przybyl13ka. 5 lutego 1878 roku umarła. 
15 czerwca o godz. 10 wieczorem b. r. w domu 
c~oryc~ w Gelsenkirchen. Pogrzeb odbędzie 
~1ę w srodę dnia 19 b m. I.1iczny udział po. 
Zt\dany. 



Towarzystwo sw. Ignacego w Oberhausen 
~o:ioBi wsl':ystkim Rodakom i Rodaczkom w Oberhausen, 
S:,ymm, Ooeretyrum, Alatadeu, Duisburg, Osterfeld itd. o 
rie1grzymee polskiej tegf rocznej, która się ed będzie w 
d:ruglł lub t.rzeci~ niedzieli w lipcu, jako pierwsza polska 
pielgrzymko, którfł polski kapłan poprowadzi do Kevelaer. 
Podczas pielgrzymki polskie pif ś 1i śpiewane będfł, więc 
zapra.szamy wszystkich Rodaków i Rodaczki na ni~. -
Karty do pielgrzym~i s4 do nabycia u prv.ewodn. T0w. św. 
Ignacego J. Szulca w Diimpten, Sect. III. nr. 19 ; u ka
syera F. Dziuby, koło nowych koszar; u sekretarza Tom. 
Staszewskie~o, ul. Lipperbeideratr, 80. koło cmentarza ; u 
przewodn. Tow, sw. Barbary w Oberhausen M. Juskowia
ka, ul. Schloaserstr. 20; u przewodn Tow. św. Stanisła
wa w Styrum Sz. Linki, Eintracbtstr. 53 ; u rast. przew. 
"'N. Grzelaka, Klerenatr. 44 i u przewodn. Tow. św . .Je
rzego w Alstaden nr. 236/I. - Zwracamy uwagę Roda
łom i Rodacz:icom, ażeby przynieśli te sob!\ „Ksi!łżki dla 
pielgrzymów" na polskie nabożeń~two, bo będ/ł podczas 
nabożeżs~wa te pieśni śpiewane, które będl\ podczas piel
grzymki śpiewane. Kto jeszcze nie posiada „Ksiflżki dla 
pielgrtymów" moie otrzymać od towarzystwa - Odjazd 
pielgrzymki z OberhauJen będzie w sobotę po połuduiu o 
godz 1, po~rót do Oberhausen w niedzielę o god~. 7 na 
wieczór. Kolej koaztuje z p:iwrotem 2 70 mr - Rodzi
ców prosimy, ażeby dzieci ze sobą zabrali. które już 7 
:at skcńczyły, ażeby chorągiew naszfł polsk!ł upiększyć. 

Tomasz Staszewski. 

'rowarzystwo św. Jacka w Bottropie. 
W niedzielę dnia 23 czerwca po Nieszporach odb.-

dzie się g~neralne zgromadzenie, na którem Opl:ÓCZ zała
twienia ważay~h spraw towarzystwa będ.zia także płace~ 
nie składek miesięczny(}h i przyjmowMie nowych człon
ków. O jak najliczniejsze przybycie szanownych członków 
upraoza Z ar z ~ d. 

Tow. św. Jana Obrze. w Altenessen 
donosi swym członkom i Redakom zamieszlrałym w Alten
esssen i okolicy, oraz szan. Towarzystwom, które zapro~ 
szenia. odebrały, iż dni& 23 czerwca obchodzimy 9 ro• 
cznieę istnienia naszego tow., na kt6rq, "(J;szystkich Ro
daków mile zapraezamy . . O 4 godz. po poł. polakie na'.. 
bożeńst.wo, a po nabożeństwie dalsza zabawa u pll.na. Ko
persa, zupełnie prly naszym kościele. Bcdq, śpiewy~ de
klamacye i t,eatr. Upraszamy szan. Towarzystwa, ażeby 
przybyły z rhor~gwi:imi. Wstę_!>ne dla członków 30 ten., 
d)a J:ieczłonków przed czasEm 50 fen., przy kasie 7 5 fen. 
O liczny tidział pros\ Z a r z ~ d. 

Towarzystwo św. \Vacława w Linden. 
\V niedzieię dnia 23 czerwca o godz. 11 przed poł. 

odbędzie się zebranie. Po południu o godi. 2 zechCfł !się 
członkowie zebrać przed kościołem katolickim, zk"d poje
dziemy do Hamme na rocznicę. O liczny udział prosi 

Z ar z ą, d. 

To,varzystwo św. Alojzego w Weitmar 
donosi członkom, iż w niedsielę 23 czerwca po połulniu 
o godz. 4 odbędzie się kwartalne walne zebra~ 
nie O liczny udział prosi 'Z a r z Ił d. 

Uwaga: Kto z członków na wolne zebranie przybvć 
nie może, powiuien się uniewionM, kto bez uniewinnie~ia 
się nie prz~będzie, podpada karze 25 fen. 

'.fowarzystwo św. Józefa w Witten. 
W niedzielę dnia 23 czerwca obchodzimy 4-tą, ro. 

eznicę swego istnienia na eali p. Tebarta, naprzeciwko 
kościoła katolickiego. Szanowne Towarzystwa rnchcą, s'ę ' 
zebrsć o godz. 3 po południu. O godz. 31/2 pó,jdziem:v do 
kościoła na nabożeństwo polskie z kazaniem Szan. Tow. 
upraszamy, aby przyb;yły z cborlłgwiami, ale be.~ pałaszy. 
Po nabożeństwie powrót na salę, gdzie będzie powitanie 
towarzystw i gości, potem nastf\pif\ śpiewy, przemówienia 
koncert i deklam:J.cye. O godz. 7 b, dzie odf'grany teat: 
pod tytułem: ,,Trifiła kosa na kamień". Po teatrze dal
azy ciąg zabawy. Członkowie towarzy~tw płaCfł wstęp· 
nego 30 fen., niecdonkowie 1 mal'kę, niewiasty ma.ifł wstęp 
wolny. O liczny udział szan. Towarzystw, oraz Rodaków 
i Rodaer.ek z Witten i o;wlicy uprasza JJię. Spodziewają,c 
się licznego przybycia, zasyłamy serdeczne pozdrowienie. 

Zarzą,d. 

'fowarzystwo św. Szczepana w Railxel 
urz{\dvi z ab a w ę w dniu 23 czerwca o godz. 4 po 
południu na sali p. Kettlinga w Habingborst. Zabawa bę
dzie połącrnna z koncertem, śpiewem, deklamacyami i te
atrem: "Nowożeńcy". Pot.em nastf!ipi taniec. Ktoby pra.
gnął brać udział w zabawie, wir.ien się postarać o kartę 
przed zabaw&, ponieważ podczas zabawy nie mofomy miec 
kasy otwarte.i Karty dia członków po 30 fen, dle go'Ści 
po 60 fen, które można otr iy:nać u CBOnków tow., w skła
dzie kolonialnym p Pel'likowskiego, w oberzy p. Kettlioga 
w HG.blnghorst i w Ra.uxel w golarni p. Talarczyk<t. ora.z 
w <'kładzie cygar p. Kaczmarkiewicza. O liczny udział w 
zabawie się uprasza Z ar z ą, d. 

D Jno:;i się zarazem, iż Tow. św. Szczepana zamiern 
urz~dzić rMznicę swego iatnienia w dniu 22 wr?.eśnia. 

Zebr:mia odbywajt} się co pierwazit i !rzeci~ niedzie,ę 
każdego miesiącg,, 

Tow. polskie „Skała" w Kolonii 
obchodti w niedzielę dnia 23 ezerwca br. o godz 6 . 
czorem na sali p. Overstolza, przy ul. Eigels1ein, Ut 
cznieę swego założenia Nie szczędziliśmy ani trud' 
ani kosztów, by tegoroczny nasa program urozmaicić. 
najbardziej, i przekonani jesteśmy, że chwile przy tej 0 
zyi w naszem gronie spędzone pozostan~ każdemu w 
łej pa.mięci. Prosimy więc o jak najliczniejszy udzial 
strony wszystkich Rodnków na o bezy źoie i życzliwych n 
szemu st0warzy~z., a w szczególności też wszystkich t 
Towarzystw, do których na3ze s2ecyalne zaproszenie y 

dejśćby miało zapóżno. 
Kolonia, w czerwcu 1901. Z a r ,; ~ d. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Ham111 
obchodzi w niedzielę dnia 23 czerwca 6 rocznic~ J 
pr~edzom~ nabożeństwem i kazaniem polskiem. Prz;j~il 
wanje towa.rzyotw od godz. 1 do 4 u pani Gossmann p 
ewang. kościele. Z tamtlłd pochód do kościoła, a ~ 
ścioła pocl ód na. salę p. Hucke, gdzie się odbędzie dal 
zabawa i teatr pod tyt.: „Stary piechur i syn iego huz1, 

Upraaza się szan. Towarzystwa, aby przybyły z cho; 
gwiami, ale bez pałaszy. O liczny udział prosi 

Zarz~d. 

Baczność Rodacy z parafii doma. 
chowskiej I 

Zebranie odbędzie s'ę dnia 23 czerwca o godz. 1 

po poł. na sali p. Balkenholla w Bochum, p:rzy kla~z: 
OO. Redemptorys•ów. Zapraszamy parafian domacho 
skich, ażeby się stawili na iiebranle i innych ofiarodawc 
ze sobą, przyprowadz:ili, bo jest jeszczo dużo takich, co 
swój gro1z chętnie ofiarowali, i coby chętnie przybyli 
nie we.zyscy „ Wiarusa Polskiego cz;vtajfł, albo dla zm

1
i 

pracy go utrzymywać nie mogą,. Zaprasz;amy jeai: 
raz wszyatkic~ parafian domachowskich o punktualne al 
wienie się. W imieniu komitetu: J. Jesink 

KSIĘGARNIA „ WIARUSA POLSKIEG011 

w Bochum 
ma na składzie wielki wybór ksilłżek do ns bo!eństw 

książek powieściowych, śpiewników, ksi!łzek treści relig~ 

nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisa 
polskimi itd. Dalej : wielki wybór figur Świętych, ku" 
fiksów, róża:ćcy i innych dewocyonaliJ. 

Adres: „,11iaros Pialski", Bochum. 

By osięgnąć obrót wielki ł ~:;;:5~~~...::;~~;.J~"-'o~~~Nł~~~Nlt:;~~""-' 
ł ws t 

Wazystkie moje zegarki s~ starannie obcij\gnięte i na minutę ~ 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 

1 
.. 
1 Qu;~lo~ane. Z.a kaźd,J>- egarek daję . 5 lat pismienntt gwarancyę. Oba- ~-

Kto wyprawia wesele lub chrzciny nif ch kupuje 

wy niema za~:~:- bo to zo_by slę podoba.ć nie .miało przyjmuję z poD I ~ r B 
wrotem i zwracam pieni,eaze. r;_1:-:~::~ ~!~ komeczme przekonać, a kto I I ~ I tanie polskie wina 

u Kwaśniewskiego w Bochum, ....,te kupi. t.oć trudno, ten sam sobie ri.zk<'d.ei. Zamówie:niA i p@dzięko~ ~. 
'Wł\nfa oodzie1mie. na.uchodzą.. ___ J . 

Kai.ser-Friedrithplatz 2. ~ ~ ~~ >-* zaraz przy klasztorze, 

. . .. ~ h:-%'/L,~·r';·:I·.~ w .1· lę,~ .• I:' 
. ·:ff '"'i~~ . I 
~! ,;~<{t,i/,~ !'.' '< \ 

cd 10 do 15 litrów 70 fen. za litr, od 15 jeszcze taniej. 

Wielki wybór 

cygar, papierosów, win zagranicznych i wszelkich napoi 
z fabryki B. Kasprowicza z Gniezna. 

~~~Wszelkie towary sprzedsję po bardzo niskich cenach.*~~ ~ l . li ~ 

I t 
ł~ J 

Ignacy K'W"aśnieVl's i, 
generalny zastępca firmy B. Kasprowicza w Gnieźnie, na \Vestfalię 

i Nadrenię. li ' ~ 
mmll!!EriieillBRiEEf§llllEBP@ +@@@fri ,.4€QSRMi;; Si 

Ctye.:o złnte 

kolczyki 8 ka
ret (333) stę

p.l6w, tylko 9 

marek 

Nr. 900. 131/ 
ktuat. złota., 1 

złoc. spodem 
ba.rdzo trwab 

1>25 m:r. 

Zegarek niklowy1 kl1rnzykowycyl. na 6 kamieni 3~50 mr 
~e;arek posrebrzany cyl. na. 6 kam. z 2 ztocnoe brzeg. S,1.0 mr. 
ze; arek ten aam z na.jlepen~ym werkfom f ,'fil ó mr 
<Jzysto s1·ebrny zefiarek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9,00 m1 
T_,n sam zegarek z prima werkiem 1.0~00 m; 
Vzy§to srebrny ze~arek cylyndrowy remont. na 6 

kamieni z złotym bi"zegiem z dobrym werkiem :10,26 mr 
Ten ~arn z najlepszym prima werkiem J.2,00 m; 
z Jła-tką Boską nejpiękniejsze, czysto srebrne tegarki z 2 złoco- I 
nymi brzegami i z najlepsiymi Ia prima. werkami na 10 kamieni po 10 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 25 marek. Na,jwspaniałszy z Matką 
Boską. ze;arck złocone litery, i najozdobniejez,ymi złosonymi brze· 
gami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 10 kamieni prima prima wer~ 
lciem tylko 28 m. Zegarka tego z pe"'1nością, nikt ~eszcze nie widział 
Bogate cenniki blisko 500 ilustracyj na zegarki~ łańcust!iki, biżuterye 
takie skrzypce, flety, klarnety i ha.rmiki wysyłam darmo i franko. 

lłl~ Daneekl, Miejska Górka, 
(Gihcbn1 Bez. Posen.) 

Baczność! 
Wszelkie ptace piemienne np. podania w sprawach sądowych, re

klama~yaeh podi>tkowych, wniol:'ki o umorzenie podatków, w sprawach 
knapszaftu i renty pt4ńetwoweJ. w fi prawach gruntowych i opiekuńczych 
wykonywane zostają dobrze i ta~io Se;ąganie pretensyi komornego i 
dzierżawy . - Agentura zabPzpiec · f:nia na i.yc;e bez rewlzyi lekarakiej 
pod nadzcrem władz rzc~dow~· ch, zabi:'iplr c:zeuia od pożaru, zawieranie 
różnych kontraktów kupna, od by~ anie aukcyi, pro wa ozenie ksi"żek han
dlowych i udzi'lanie rsdy w SfH'awac:h konkurai:wych. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ktoby wiedział, gdzie przebywa 

Stanisław Pawłowski 
rodem ze Starej J uni1 powiat Pr . 
.Starogard (Pr. Zach) zechce łli
skawie podvć jego adres do Eks
pedycyi „ Wiarusa Polskiego" w 
Bochum. 

ffłłodzieniec ! 
Polak, umie,iący po niemiecku j po 
polaku, szuka jakie,ibf\dŻ pracy za 
skromnem wynagrodzeni€m. 

\V. MJcbałowski, 
Bccbum. Unter den Lindenstr. 47. 

W pobliżu W a n n e jest na 
sprzedaż 

DO l'łl 
z dobrze rnprowadzon~m 

składem kolonialnym. 
Skbd bardzo dla Polaka od· 

powiedni, bo ma dużo polskich od- I 
biorców. Bliż~ze sz~zegóły poda. I 

ff, Wilmes, Wanne. 

.. Dziewczęta 
do pracy w kucbni, domu i gospo· 
d arstwie rólniczem znajdą miejsce 
przy zasługach 50, 60 1 70 talarów 
za bez~·łatnem pośrednictwem 

Józefa Hasselberg. 
Eiekel, Herzogstr. 19. 

·~ Powidła śliwkowe 

-~~~+~+~+~~~„~·+~~ł 

i Tomasza a Kempis 
~O naśladowaniu Chrystusa. 
4> Cena 1 mr., z przes. 1,20 mr. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. • • e+~++~ +•++~~~+~~~~ł 
1f zupełna ~ 

yprzedaż I 

wszelkich 
towarów emaliowanych oraz 

~ognisk= 
(maszyn do gotowania) i . , 

:..:p1eeow= 
po nadzwyczaj zniżonych cenach. 

tlerne, Meustr. 37. 
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Spr11.wy :i:ałatwia sję vve ws2y;;tk1e dui tygoJnia od godz. 8 rano 
do godz. 8 wieczorem. - Zo.mówieoi.a zamiej3cowe proszę uskuteczniaó 
listownie lub ustnie„ - Mem sta raniem b~d~·e, aby każdemu służyć 
najlepsz.fł rad!ł, dla tego pr0:n•ę o popv.re.ie 

Ludwik "Winter w Rohlinghausen, 
10 funtów za 3:50 mr., franko wy
avła za rrnl1czka. ~'-

•,Il 19 J1 
przy uHey GehenkirchP-ner Str. I. ~A. Janczyk, Wanne. 1 ·------~----------------------

Za dnk, nskła.d t redakoy~ oilpowieddaln1: Antoni Buj1kl w ~ocntttr.1.. .::: ~1!..ii~ó.' m I ozolon.k»mJ Wyunwxilotwa ,;Whruu Pohkiego1
' w Dr,cbUlll· . 
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W;r~hod~ł '.N\ wi:-0!t'e.~ ®Wl-l'tęt I sobotv I dodatkiem 
tmlipjnym p. t.: 11!1l~~b lu;);.:)llok&", !l dwutygodm
.iiitm. ~półecłinyrn p. t. ~ 1,Głos górntków ł hutników", 
@'JM p!~e:tl11dem ' lit~t~ulrlem p. t.: „Zwfarcladfo". Przed ... 
iJłai:l. kwmsln~ m. :p~cfo I n Heto~"'Ycll wynosi l mr. 
~O &n., A ~ oonoiw.smem do ~lo:mu. 1 mr. 74 fen. t,Wta
li~ P9lłlki" .tiapł!lil-.ny jei'Jt w otun.tllrn l~oozt-0wym pod 

ur. 183, r,a. str.Jnie 408. 

MÓDL_ SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty pła.ei sio za. miejsce rzfłdka drobnego druku 
15 fen., a za ogłoazęnia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
ezyli rabat. ·za tłómaczenia z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukar.11.1 
ł Księgarni należy opłacić i poda<' w nich dokładny 
adres piszl\cego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia. nie vrykazuje się. 

Rok 11. 
d, 

a. 
== Redałrnya, D:rnk.a:mia i K.sięgaJ:nitl Yinajdnje się przy Maltheserstrassa 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać ·PO polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

Najwyższy czas 
oclno~ić przedplatę 

na trzeci kwartał. 

Polacy. na obczvinie. 
Przeciw germanizacyi 

jeat najlepszą obroną gazeta pohka, dla tego 
też wszyscy Polacy na obczyźnie, którym dobro 

r naszej sprawy narodowej nie jest obojętne, 
\ winni koniecznie nie tylko sami cz:y-tywać 
J „ Wiarusa Polskiego": lecz rozszerzać go także 
\ w kołach swych znajomj eh i przyjacjół. Rodacy 
1 mają ' teraz najlepszą sposobnośC do pobzania 
r swego patryotyzmu czynem, bo tylko taki pa
' tryotyzm jest coś wart. Nasi dotycbczaso~i 

tz~yd~ ... cy du6i:> --w tf;j r:;pni:-.\.:J:e·"'Zuziałać mogą, 
gdy mając trochę wolnego czasu, odVt iedzą 
ewych sąsiadów i nakłonią ich do zapisania „ Wiarusa Polskiego" na. trze.ci kwartał. 

Bochum. Tutejsze Tow. św. Andrzeja 
obchodziło w ubiegłą niedzjelę rlziesiątą rocznicę 
lmłożenia, przy licznym uflzialf' Rodaków. Naj 
przód udali się wszyscy do kościoła, a następnie 
odbyła . się uroczystość na sali, dokł\d przybył 
też ks. prob. Schilp oraz ks. wikary Ludmann 
od kościoła św. Józefa. Spodziewa< się należy, 
iż Tow. św. Andrzeja i nadal pomyślnie będzie 
się rozwijało, jak w ostatnim czasie. 

A Z Essen otrzymujemy z prośbą o zamie. „ szczenie następujące 
Oświadczenie: 

Ktoś napisał do gazet po:rnańskich, jakoby 
górnik Franciszek Frąckowiak zmienił swe na· 

i. zwisko na Helmann. Pon eważ jestem górnikiem 
i nazywam się Franciszek Frąckowiak, przeto 
znajomi sądzą, że ·się to do mnie odnosi, więc 
I pogardą odemnie ~1ę odwracają. Nawet ojcu 
memu z E~sen doniesie no, jakoby to ja zmie· 

~ł nił me nazwit5ko, z powodu czego ojciec mi 
napisał, że nie chce mnie uważać za swego 

~ 
8\ na, gdybym rzeczywiście miał się takiej zdra

j~, dy dopuścić. W obec tego oświadczam, że ja 
mego nazwiska ,.Frąckowiak'• na ~,Heh1 ann'' 

I 
ni~ zmieniłem. Ponieważ za gazetami pozn„ń · 
sk1emi, także ,JW. P." wiadomość tę powtórzył, 

I P~zeto proszę uprzejmie o łaskawe zamieszcze· 
nie tego oświadczer1 ia, aby mnie Rodacy nie· 
słu~znie nie u wltżali z.a: zdrajcę sprawy narodo · 
""eJ, a słusznie za takiego trzebaby u ażać, 
kto by ,swe polskie nazwisko zenie.nil na niemie· 

· ekie. · 

rodem 

Z szacunkiem 
Franciszek Frąckowiak, górnik, 

z Kębłowa pod Miłosławiem, obecnie 
w Essen w Nadrenii. 

\Vanne. Sprawozdanie z czynności Tow. św. Walente
~~ 'W Wanne za czas od 1 kwietni1,1 1900 do in marca 
z 01 r. W roku 1900 składało si~ tow. z 844 c2lłonkó ~ . 
'1V ~owodu zmiany pracy, odjechania w strony rodzmne, 

0 
°Jskow(;ś.:i i nieregularnego płaceuia. skła lek mie:!.i~-

r~:ych, ubyło 42 członków i dwó~h umarło. Na bieŻfłCY 
190lozostaje 300 człon ów. Całoroczny doohód wy11os1ł 

106 lO mr.. ro!t'.ehód 1795 46 mr, pozostaje w kMie 
,64 mr. Wsparcia dla <;horych członków ~ 12a przy-

paduc;h za 2117 dni wypła~ono 1058,50 mr. Reszta roz· 
chodu przy u1.da na rozmaite potrzeby tow. Biblioteka. 
składa. się z 98 ks'.ążek, które Sf\ własności!\ tow. Oprócz 
miesi~cznych posiedzeń odbyły si~ cztery jeneralne i clwa· 
naście posied~fń zarzlłdu. Na rocznica.eh Bł\3iednich tow. 
bra.ło udział tow. z chorągwi~ 5 razy, prócz tego w plel
grzymce do Kevelaer, w procesyi Bożego Ciała w Eicklu 
i w przyjmowaniu ks. Biskupa Wspólnie do Komunii św. 
przy-.tęµowało tow. 2 razy. Cały ma.jj\tek tow. wynosi 
1396,02 mr. Do zani\du na rok bieżt}cy wybrani zostali: 
prezesem ks. kapd~n Keiter, przew• dn. · M. Piotrowski, 
zast. Walenty Wacho Niak, sekretarzem J. Krystkowiak, 
ust. K. Po3piech, kaayerem JM.ef Kopeć, zast. M Konie
czny, rewizorami kasy J. Adamski i St Antkowiak, bi
bliotek&rzami J. W acbowhk i J. Tomaszewski, chort\Żym 
W. Nowaeki, zast K~Nl Gruazczka, asyste1tami J. Gajek 
i Antoni Marciniak, zast . Fr. Wachowiak i P. Karulewicz. 
Wszelkie listy tyczące się tow. prosimy ntid3yb.ć pod 

.adresem prze Nodniczl\cego lub . sekretarza. 
Micha' Piotrowski, Jakób Krystkow1ak, 

przewodniCZf\ ~y. sekretarz. 

Uczciwy głos. 
Już kilka razy „Deutsches Adelsblatt" 

w sprawach polskich zajął stanowisko zupełnie 
sprawiedliwe, szh chetne i s.dacheckie w najle· 

I pszym tego słowa znaczeniu, odmienne od smu· 
, tnego stanowiska, jakie zajmuje szlachta jun· 
; kierska, która sądzi, że szlachcic pruski i kon
i serwatysta musi być koniecznie polakożerce,. 
l „De"'-.tschcs AdelsbiaW', w Iliczem nie uchybia 0 

! jąc swojej.nieniieckości, stale potępia szowinizm, 

l
i który dziś panoszy się w szeregach konserwa
tywn~j szlachty pruski· j i nawołuje ją do na· 

l rodowego umiarkowania. W tym duchu utrzy
~ many jest także artykuł tego pisma, poświęco
„ ny „rewolucyi" wrzesińskiej, z którego powta· 

rzamy następujący ustęp: 
„Pisma donoszą o przykrych zajściach 

szkólnych w Wrześni w Poznań~kiem. Dzieci 
stawiły · opór niemieckiemu wykładowi nauki 
religii i zostały za to w obecności powiatowego 
in6pektora szkólnego cieleśnie ukarane. Skut. 
kiem tego ma~a ludu tamtejszego usiłowała 
wśród przekleństw wtargnąć do budynku szkól 
nego, a głosy takie jak „zabijcie go ! powieście 
na sucbej gałęzi tego kata . naszych dzieci!" 
świadczą dostatecznie, że rozgoryczenie tłumu 
doszło do punktu osiatecznego. Z polskich źró
deł zaprzeczają, jakoby postawa ludności była 
tak groźną. 

„Ze policya i żandarmerya przywróciły 
znowll pokój, o czem pisma donoszą z zado
woleniem, jest rzeczą zupełnie naturalną. Ale 
o czem nie donoszą, to o tern, jak w sercach 
ludu wyglądało. Niewątpliwie tak samo dzieje 
się w tyle z nami zaprzyjaźnionem państwie 
sąsiedniem, gdzie kozacy zrozpaczonych także 
doprowadzają do spokoju. Dziwnem jest tylko, 
jak nasze liberalne (i konserwatywne !) pisma 
te tak podobne zajścia tutejsze i tamtejsze ró
żną mierzą miarą. Co u nas jest dozwolone, 
nie powinno się potępiać po drugiej stronie 
granicy. , 

„Nie wahamy się oświadczyć, że nam fał
szywą wydaje się droga, na której się pozwa· 
lamy dalej pędzić przez prasę szowinistyczną. 
Czyż rzeczywiście chce się dzieciom szkolnym 
biciem im po 6 łap, tak że aż ręce puchną, 
wpoić miłość do niemieckiej ojczyzny ? 

,~My uznajemy także skasowanie nauki re· 
ligii w języku ojczystym dzieci za środek nad
zwyczaj surowy w państwie kulturnem, który 
nigdy nie doprl)wadzi do celu. Ale nie ma siQ 
odwagi podnieść głosu w interesie żądań spo·· 
kojnej rozwagi, ponieważ żyje się w letargu 
fałszywie. zrozumianej polityki narodowej." 

„Deutsches Adelsblatt" cieszy się, że prze· 
cież znalazł się szlachcic pruski w osobie pana 

Treskowa z Radojewa, który miał odwagę ot· 
warcie wypowiedzieć prawdę sz<?winizmowi i 
hakatyzmowi niemieckiemu i powtarza cały 
szereg jego odnośnych odezw, pomieszczonych 
w r6znych pismach niemieckich. 

Niestdy głosy takie, jak „Deutsche Adela· 
blattu' i odezwy p. Treskowa są tylko poje· 
dyńcze objawy budzącego się sumjenia niemie· 
ckiego; ogół szlachty pruskiej w fałszywem 
zrozumieniu istoty polityki narodowej nie prze
staje - nawoływać instancye rządzące, żeby z 
pomocą choćby najsroższych środków wpoić 
Polakom miłość do "nie:nieckfoj ojczyzny", 
~hoćby one taki osięgały skutek jak owe „łapy" 
wrzesińskie. Widzieliśmy znowu tych reprezen
tantów szlachty pruskiej przy. robocie antypol-

. skiej w Jarocinie, którzy z skóry naszej chcą 
I sobie wykroić wawrzyny · i wieńce zasługi, I owych panów v Raschdau, v. St~udy, v. Tie· 
I demann, v. Bernuth, v. Flottwell ltd. 
I Ci patentowani rycerze „narodowej spra· 
i ·wy" niemieckiej gotowi uczciwy „Deutsches I Adelsblatt" okrzyknąć zdrajcą niemczyzny, jak 

to już prawie uczynili względem psującego im 
szyki, własnemi drogami chodzącego i sumie· 
niem się kierującego p. A. Tre ;;ko wa. 

Kłamstwa hakatystycznych gazet 
zbija katolicka „Kolniache Volksztg.", w dłuż„ . 
szym artykule zatytułowanym "Bałtowie a Po.~-
lacy". 

Wychodźca niemiecki z prowincyi nadbał. 
tyckich, nitijaki Bergengriin, potępiając rusyfi
kacyą Niemców w owych prowincyach, wzy· 
wał rząd pruski do jaknajgwałtowniejszej po· 
lityki germanizacyjnej odnośnie do Polaków, 
wychodząc z tej racyi, że Niemcy nadbałtyccy 
byli lojalnymi poddannymi państwa, Polacy 
zaś nielojalnymi, bo robili powstania. „Kolni„ 
sche Volksze.itung", omawiając jego artykuł, 
pomieszczony w „Berl. Neue.ste Nachr.", słu· 
sznie zapytała go, czy potępia także µowstanie 
niemieckich szlezwiczan przeciw Danii w roku 
1848, bo chciałaby się dowiedzieć, czy on 
Niemcom przyznaje przywilej do urządzania 
powstań? 

Skutkiem tego napadają na uczciwy organ 
ka.tolicki nad Renem pisma hakatystyczne, jak 
"Berliner Borsen-Ztg.", Magdeburger Ztg.~, 
„Hannov. Courier" i „Leipziger Tagebl.", wy· 
wodząc za pomocą karkołomnego rozumowania, 
że szlezwiczan'ie mieli prawo urządzić rewolu· 
cyą, bo rząd duński dopuścił się wobec nich 
„złamania prawa" (Recl:tt'3~ruch), przekręcają 
zamiary wywodó w ,, Koi , ··_~he Volsztg", i twier
dz'\, że onr. .. r„,, „aj_, Polakom to samo prawo 
do rewolue~ 1, 1nK''-\ szlezwiczanie mieli w r. 
1848." 

Słusznie bardzo odpowiada, na to organ 
koloński, że tak samo jak rząd -duński ,,złamał 
prawo" wobec niemieckich mieszkańców Szlez
wigu i Holsztynu, tak sarno Rosya, Austrya i 
Prusy „złamały prawo" przez rozbiór Polski, 
który co więcej był „naruszeniem prawa mię
dzynarodowegoH. 

Wykazując dalej ! ro.zmyślne przekręcanie 
sensu artykułu swego o bałtach i Polahch i: 
podsuwanie mu intencyi przyznania Polakom 
prawa do rewclucyi, powiada „Kolnische V olks„ 
Ztg'' d~słownie o kłamliwości prasy hakaty
styczneJ: 

„Oto owa stara lJ -~Lic.Lwa broń, którą 
walczą hakatyści i ktt . .:>j też zawsze używali 
przeciw Polakom. Prawie ,-- ·--~-':l?;~ doniesie· 
nia o „polskich wy brykach· JL„ .twiające si~ 



WIARUS POLSKI. 

w prasie hakaty.stycznej, okazały się później • Z Wiei. Ks. Poz:nai•kłeae.o · 
fałszy~emi. 'Viększa ich część jest wrę~z ZI;1Y· Zakazany wiec. Zapowiedziany n~ ju· 
śloną, a odrobjna, która z nich pozostaJe, Je~t l tro wiec w Duku został zakazany! Oto pismo, 
zwykle pr~esadzoną albo prz~kręconą. Kt? s~ę j jakie przewodniczący komitetu wiecowego, . ~· 

. raz do takiego sp oso bu walki przyzwyczaił me Koschmieder z Wielkiej wsi, otrzymał od mieJ· 
może, zdaje się go zaniechać. „Kolnidche Volk~- ł scowej policyi: 
Ztg." drświadczyła tego tysiąc r;.zy, a powyz- ł „Buk, 14 czerwca. 
szy przykład nowym jest t~go dowodem .. ~a- Na pismo z dnia 12 odnośnie 13 bm., 
katyzm operuje na podstawte st.arego do~wiad· odpowiadam Wielmożnemu Panu, że pomi · 
czenia, że zawsze coś pozostame, byle BH~ tył· nąwszy to, iż stodoła nie nadaje się w ogó-
ko dobrze oczerniało, ile że na tyle może zau· le na zebrania dla ludzi (!), - na odbycie 
fać nielojalności ulegającej mu prasy, .iż nie wieca w dniu 16 bm. w sprawie nauki ję-
potrzebuje się obawiać, żeby sprostowame fał· zyka poh1kiego i religii, - „w interesie pu-
sz6w podała do wiadomości swoich czytelni· blicznego bezpieczeństwa" (l!) - nie można 
ków." . . . udzielić pozwolenia. 

To jest trafne spostrzezeme,- potwierdzone (Podois nieczytelny.)" 
setnemi przykładami niecofnięc:a kłamstw? ~g~o· Spodziewać. się należy, że komitet sprawy 
szonych ~~z~z prasę hakat~stycz~ą. J~zeh Je· tej nie popuści, lecz zażąda od bukowskiej 
dnak „Ko~msche V. olk~ ~~it~ng~ . powiada w policyi wyjaśnienia, na jakiej podstawie rości 
końcu: „Nieco ~cz.ciwo~c~ 1 m!łosci prawdy mo· sobie prawo oo zakazu wieca. Nie uprawnia 
ż?aby ostate~zme ~ądac 1 od hak~tystów, po- jej do tego to, f.e wiec odbyć się miał w sto
meważ przecie ma.Ją pretensyę, ze ~al~zą za dole gdyż w stodołach już wide wieców od
„wi~lką n~r?dową sprawę~·, ~0• oddaJe się =łu· byto', codopiero w Riegocinie. Nie ma też po• 
dneJ nadziei co do uczciwosci prasy hak ty- · licya prawa zakazać wieca w interesie bez· 
stycznej .. Ona stal~ i ~ystematycznie kł~ms~w I pieczeństwa publicznego", ch;ba w razie za.
swych .me odwołuJe, ze tylko ~rzypommam~ kłócenia spokoju może wiec rozwiązać. Kłucie 
niegodziwe kła~stw.a, które ~łosi~a pr~ed pro- szpilkami odbywa się na całej linii, ale my 
cesem Carnapa 1 Rittnera. Nic z tego me spro : powinniśmy wszędzie z energia i konsekwencyą 
stowały a~i „Geselliger", ani !,Deuts~he z,tf· bronić swego dobrego prawa i" 
ani Taaliche Rundschau" am ),Btrhner Ia 4 

• 

bi"tt ,? ' I Uiędzychod. Zabawa hakatystyczna po· 
ge a · ·1 łączona z jarmarkiem, ma się odbywać co rok 

Z .;e..-.ie pole'tl-ie. w Mi.ędzychodzie u stóp słupa wystawionego • „.... iiitA tam :na cześć Bismarka i to zawsze w dniach 
6 z .Prus Zach., wa~mi.i I JlazUF o. I w których się rozpoczyna lato, tego roku 22 i 

Pelplin. Ks. wikary Anastazy Sadowski 2~ czerwca. ~a jarmarku ~pr~eda.w~ć. bę?Ą 
pozostaje na swej posadzie w Chmielnie, ks. wmo, kawę, ciastka, karmelki, k1szk1, JaJa, p1e
wikary P. Czap~ewski przeniesiony ·z Luzina do czenie, cyg~ry,, kwiaty,. likiery, sprzęty domo· 
Bzowa a ks. wikary Franc. Spors z Bzowa do we itd. panie i panny, Jak landratowa, super· 
Luzina. intendantowa, burmistrzowa, pastorowa, rekto-

Diłomłyu. W nocy na 13-go skradzio?o rowa, na~c~ycielowa. it_d .. Te. zabawy mają się 
posiedzicielowi Wiśniewskiemu z planu dwa przyczymac do podmesiema mtmczyzny. Wstęp 
piękne konie. Złodziei dotychczas nie wyśle· kosztuje 20 fen., Dochód przeznaczony na scho· 
dzono. dy, które mają prowadzić na szczyt słupa Bi· 

Gdańsk. „Pielgrzym" pisze: Niedobór smarka, na urządzenie placu zabawy u stóp 
zbankrutowanego banku drezdeńskiego obliczają słupa, oraz na pokrycie reszty kosztów tegoż 
na 50 milionów marek. vV związku z tym ban· . budowy. 
kiem pozostaje także „Nordische Elektrid.tat l Nekla. Ze środy z lazaretu wypuszdono 
und Stahlwerke" w Gdań~ku, jedno z tych ubogiego miejscowego Kubiaka. Przed laty był 
dzieł, które miały przyczynić ~ię do zniemcze· on jednym z majęt~iejszych gospodarzy w ~
nia ziem polskich. vVobec nieustających ban- kolicy, ale przez p1Jaństwo zubożał zupełnie, 
kructw najpoważniejszych banków niemieckich tak, że gmina była zniewoloną go utrzymywać. 
ostrzegąmy przed składaniem dypozytó~ w ró· Dłuższy czas. .był w laza:ecie ~redz~im, ale 
żnych instytucyach o szumnych firmach i wspa· nakazano gm1me go .zabrac, pom~waz wpadał 
niałych urządzeniach. Nasze polskie banki są ~ szał i staw~ł się niebe~piecznyµi. Pn:~:wie
dziś najpewniejsze. z10ny do N ekh, w napadzie tego szału opilcze· 

Je rz y. · J as z cz u r B aż e ń s ki. 
" „POWIEŚĆ Z XV WIEKU. 

„ r 

(Oi!łg da.lszy). 

I oto jedtm pergamin opiewał: 
„ vVładysław, książę Da Łęczycy i na Ku

jawach, roku 1286 dopominał się u Krzyżaków 
ziem, wydartych na.d "'Wisłą; nie mogąc zaś 
znaleźć dostatecznych p0siłków, ułagodzony 
oddaniem Torunia i przyrzeczeniem wolnego 
handlu, walki orężnej na pewien czas zaniechał". 

W drugim zaś było napisane~ 
„ 'Władysław, pan dziedziczny Kuja~, Łę· 

czycy i większej części Mazowsza, roku 1300 
obrany królem polskim i uroczyście w roku 
1319 w Krakowie na króla koronowany, pro
wadzi o swe ziemię wojnę w roku 1328, a po I 
zjeździe panów polskich w Chęcinach w r. 1331 
i po ogłoszeniu pospolitego ruszenia, zadaje 
im porażkę tegoż roku 27 września". 

- Mamy tutaj jeszcze dokument, jako 
roku 1402, na zjeździe w Raciążu, wielki mistrz 
zwrócił Władysławowi Jagielle ziemię Dobrzyń· 
ską„. "he zaś potem najechał ziemie oddane -
czytał coraz wolniej i wyraźniej Długosz -
Władysław Jagiełło, król polski a wielki książę 
litewski, pokonał i w niwecz obrócił zastępy 
krzyżackie roku 1410 pod ... ". 

- Dosyć 1 dosyć mamy tych wywodów! -
zawołał Ludw)k Erlichbausen. ~ Wszak nie 
dla sporów i urągowiska zeszliśmy się tutaj, 
ja.koście sami wyrzekli - dodał, cały .zaczer~ 
wieniony ze złości. 

Potem zaś rzekł łagodniej, z min~ uprze}· 
mą i układną. 

- Chętni jesteśmy do ugody; owszem 
pragniemy rzecz całą, jako przystało, zakoń„ 
czyć, czego n!echaj będzie świadkiem jego 

ekscelencya legat Ojca świętego. Przygotowa
liśmy też wcześniej ku temu skrypt właściwy. 

I spojrzał na swego sekretarza. 
- Prosimy o odczytanie -- rzekł Kazi

mierz. 
Wilhelm wstał i z wielkiego pergaminu 

zaczął czytać. 
Król i panowie prz)i boczni spojrzeli po 

sobie, na wielu twarzach znać było pewne 
zniecierpliwienie, skrypt bowiem był po nie· 
miecku napisany, mało kto więc go rozumiał, 
a tt'm mniej król, który mimo wielkiego umysłu 
i dyplomacyi w sprawach, dotyczących kraju, 
nie mówił żadnym obcym językiem, a w rze· 
czach nauki wcale nie był b:egły. 

Mimo to jednak przysłuchiwał się bardzo 
uważnie, przechylając głowę na jedną, to na 
drugą stronę, jakby go rzecz cała bardzo zaj· 
mowała, czem powstrzyrrał niec~erpliwość swego 
otoczenia. 

Gdy Wilhelm skończył, Kazimierz rzekł, 
jakby się namyślając: 

- Tak, tak!„. 
I wyciągnął n~ce po pergamin. 
Do8tojnicy królewscy spojrzeli po sobie 

i o mało nie wykrzyknęli z protestem. 
Wilhelm zaś uradowany podstqpił do króla 

z całĄ pewnością siebie i pr:zyklękając na jedno 
kolano, rzekł, podając układnie przeczytany co 
tylko dokument: · · · 

- Brakuje tylko podpisu waszego, naj
jaśniejszy panie! 

- rrak, tak 1 ale pierwej waszą ugodę 
przetł6maczyć nam muszą. 

I skinął na J erze'go. . 
W.ilhelm zagryzł wargi aż.,do krwi, i o mało 

nie rzucił się na młodego Bażeńskiego chcąc 
wyrwać mu z rąk pergamin. 

Lecz król zmierzył sekretarza krzyżackiego 

ge rozerżnął sobie brzuch, wyciągnął wnętrzno„ 
ści i kawałkami je sobie urzynał; potem prze. 
rżnął sobie gardło i umarł w okropn~ eh bo e· 
ściach. 

• Ze Slapka czyli Starej Pol•ki. 
Z parafii Rybnickiej. „ Katolikowi" 

piszą : W krótkich rysach chcę szanownym 
czytelnikom przedstawić ob_chodzei:ie uroc~y
sfi.9ści Bożego Ciała w naszeJ parafo. Jak JUi 
każdy naprzód przeczuwał, objął sławny „Cae„ 
cilien-Verein" kierownictwo śpiewem podczas 
uroczystości. Rozumie się, nie śpiewali po po „ 
sku, ale w łacińskim języku. A ty polski ludu 
się przyglł\daj, jak tam sobie rektor owego 
„Vereinu" taktówką wywija. Kilka tys:ęcy lu. 
du musi milczec dla owych paru śpiewaków 
polskiego języka, czy można to nazwać równo. 
uprawnieniem? 

Jakby to było pięknie wyglądało, gdyby 
był lud polski przy takiej wzniosłej uroczysta· 
ści śpiewał w polskim pięknym języku swoje 
śliczne pieśni. Przy ołtarzu kapłan zaintonował 
„Te Deum", wtedy wszystek lud z pełnej pier
si zaśpiewał: .,Ciebie Boże chwalimy'\ aż miła 
było posłuchać. 

W :Vąbrowie bytomskiej wybuchnął w 
czwartek na karczowisku pożar, który na szcz~· 
ście wiele szkody nis wyrządził. Pożar ogarnął 
około 20 morgów wyciętego zupełnie lasu. Nie. 
bezpieczeństwo grożące sąsiedDiej części la'du 
odwrócono. 

Godula. Ks. administrator Adamczyk 
otrzymał prezentę na tutejsze probostwo. 

Na Smolnej pod R~ bnikiem w czwartek 
około godz. 12 i pół powstał ogień. W jak: 
sposób jeszcze nie wiadomo. Spaliła się cha· 
łupa Marcola. 

Poniszowice. -w niedzielę przy pro· 
cesyi B0:żego Ciała h)· ł pożar u Koziołka. 
Ogień powstał od świec w oknie, od których 
zajęły się bukiety i firanki. 'V okamgnieniu 
cała chałupa stanęła w płomieniach i mało co 
wyniesiono. 

Niewiesza. W poniedziałek w Xiewieszy 
uderzjł piorun w gromadkę ludzi i zabił na 
miejscu :Franciszka Kaduka i ubranie na nim 
spalił. ,r 

Wiadomości ze świata. 
Berlin. "Koln. Ztg." donosi, że w Chi· 

nach w rozmaitych potyczkach ponioBły wojska 
pruskie stratę : 13 oficerów, 27 podoficerów, 
165 . szeregowców; z tych jest zabityc~ l ofi· 
cer, 1 podoficer, 31 szeregowców; ciężko ran· 

surowym wzrokiem od stóp do głowy, czem 
ten onieśmielony cofnął się na swoje miejsce, 
przeszywając tylko Jerzego wrogiemi oczyma. 

Jerzy tymcztsem, przebiegając wzrokiem 
pismo niemiecltie, czytał po polsku: 

- „My, niżej f odpisany, Ludwik von 
parl 

Erlichhausen, wielki mistrz krzyżacki, w przy· w
8
z 

tomności całej starszyzny, przyznajemy, że mię 
miasto i ,zamek Malborg, zmuszone głodem W 
i wzięte podst~pern, poddało się Kazimierzowi 
Jagiellończykowi, najjaśniejszemu królowi po· 
skiemu, ziemię więc malborską pod jego rządy 
oddajerr.y i submissą powinną składamy i na 
mocy poddania rzeczonego zamku ZM\ieramy 
pokój w mieście handlowem To · uniu". 

- - Wszystko'( - zapytał król. aię 
- Nic więcej już nie napisano, nu~ja· W 

śniejszy panie! - odrzekł Jerzy, schylając 
kornie głowę. . 

- Nie mieliście nas po co trudzić, wielki 
mistrzu krzyżackiego zakc nu - rzekł monar· 
cha. - Zamiast podpisu na pergaminie, mo· 
żemy wa~ t~ lko rozpoczęciem walki odpo· 
wiedzięć. 

I odwrócił głowę, skinąwszy ręką, iż to, w z 
co rzekł, jest nieodwołalne. Po twarzach pan6\f niu 
radnych przebiegło radosne zadowolenie z ~a brc'ń 
okien ratusza dały się znowu słyszeć okrzyk1: jene 

· - Królu ! królu 1 nie opuszczaj nas [ cy, · 
- Nie daj nas w moc krzyżacką! . paż~ 
Wielki mistrz syknął gniewnie i spojrzał ~n. I 

błagalnie r a legata papieskiego. bsr~ 
..,.- Moż~byśmy mogli usłyszeć, jakie ;ą l t 

warunki pokoju najjaśniejszego ·króla· polsk1e• .z~a. 
go? ~ zapytał Rudolf i zamilkł. . n· nn 

Nikt · też przez chwilę jaką~ niilczenia 11>6 ~~~~ 
przerywał. ie p 

(Ct,g daJa.zy nast,pi). . 



ych: 4 oficerów, 13 podoficerów, 72 szere• 
owców; -ilekko rannych 8 oficerów, 13 pod· 
ficerów i 62 saeregowców. Prócz tego stra· 

0
•10 życie z powodu choroby lub nieszczęścia 
1 
oficerów, 12 podoficerów, 121 szeregowców. 
ginęło bez śladu 7 szeregowców. A więc 
gółem "Wynoszą straty pruskie w Chinach 18 
fi.cerów, 32 · pądofi_cerów, 250 szeregowców 
yli razem 300 głów. 

We Francyi już jawnie rozpoczynają 
alkę kulturną. Swiadczy o tern następujący 

wypadek. Ks. Arcyb}skup z Cambrai przybył 

0 miasta· Denain w celu udzielania Sakramtn u 
Bierzmowania.. Burmistrz miej3cowy, widocznie 

ason najczystszej wody, wydał rozporządze· 
•0 ·zakazujące ks~ Arcybiskupowi postępować 

procesyi z plebanii do kościoła. Gdy ks. 
rcybiskup nie zastósował się do tego bez· 
rawnego nakazu i na procesyi celebrował, 
przystąpił komisarz policyjny i zakazał dalszej 
orocesyi. Ks. Arcybiskup musiał teraz do tego 
"ę zastósować, ale wysłał na burmistrza zaża· 
lenie. - Otóż takich stosunków doczekała się 
atolicka Francya pod rządDmi socyalistów i 
asonów. 

z Chin. Dziwna istotnie zachodzi sprze
czność pojęć w ministeryum francuzkiem. vV 

• swoim kraju prześladują zakony i religijne sto
warzyszenia a za wschodzie zakonnicom rząd 
rancuzki udziela honorowe odznaczenia. 

u p, Piclon, ambasador francuzki w Pekinif, 
~rzed swoim wyjazdem do Francyi wręczył 
,!ostrze Miłosierdzia Lentier, przełożonej szpi· 
la Pei·Tang w Pekinie, krzyż legii honoro-
ej. Przy tej eposebnośei p. Piclon wypo~ 

wiedział wzruszającą mowę, w której podniósł 
· • wielkie zasługi siostry Lentier, położone w 

czasie oblężenia Pei.Tangu. Cz.!igodna za· 
konnica dowody wielkiego zaparcia się i chrze· 
'ciańskiego miłosierdzia, otaczając opieką fran-
cuzkich .marynarzy i żołnierzy, zwłaszcza ra.tu· 
'ąc życie oficerowi Henry. Dość powiedzieć, 

0 iż 4000 miejscowych chrześcian zawdzięczają 
·ycie siostrze Lentier. 

W oj na angielslrn-t1•am~wałska po
imo wys łków Anglików, chcących zdusić 

burów, trwa dalej, narażając Anglię na olbrzy-
~· , +1 . 
,;P, wy9~„K'. 

z rożnych stroni! 
W U eckendorfie zderzyła się kolej 

elektryczna z powozem. Woźnica został znacznie 
pokaleczony. 

Buer. W kopalni „Hugo" znale.źli śmierć 
Piotr Jansen i Fr. Formann. 

Duisburg. Centrowcy postawili już l an 
dydata na posła do parlamentu, i to tutejszego 
radcę p. Rintelen z Szarlottenburga. Wolno· 

a. myślni po :tawili fabrykanta RencHhoff z Mtil
em heimu. 

W Be1·1inie odsłonięto przed gmachem 
parlamentu pomnik starego Bismarka. 

on Gryfia. vV r. 1888 rozwiązał minister zy· 
że W8zystkie uniwersyteckie towarzystwa polskie, 

między temi i tutejsze towarzyst\·rn „ Polonia". 
em W r. 1892 założyli tutejsi akademicy towa· 

rzystwo „Adelphia" eelem kształcenia . się 
w wszelkich naukach. Otóż i to towarzystwo 

na obecnie rozwiązał senat akademicki, a minister 
potwierdził, ponieważ one miały mieć antynie-

my miec:kie te ndencve. 
. Paryż. vVielkie nieszczęście wydarzyło 
a1ę w fabryce naLojów w Issy pod Paryżem. 

' ac W .(!hwili, gdy pracownicy wychodzili na śnia
J · danie zapad się 10 metrów wysoki i 25 me
lki irów głęboki budynek. Z pod gruzów wydobyto 

ear· 15 zabitych i 18 rannych, p?zeważnie kobiet. 
n . Królewiec. Uwolniony, ale z więzienia 

nie wypuazczony. Wiadomo, że w procesie o 
zastrzelenie rotmistrza Krosigha uwolniony zo· 

to, stał sierżant Hickel od zarzutu współudziału 
ÓVi '~ zbrodni. · Mimo to zatrzymane go w w: ęzie
za niu,, a wszelkie odnośne u~iłowania obr~ńcy 

~ki: ?rcncy okazały się płonnem1. Komendet'UJący 
f" ]enerałporucznik v. Alten powiedział do obroń· 

cy, że wyrok sądu wojennf'go (złożonego prze· 
, ~ażni~ z oficerów!!) wprawił go w osłupienie. 
Jrz~ł ~n. Jenerał , poddał "'yrok surowej krytyce, 
· bsw1adczając, że Stld :wojenny nie powinien 
a ~~ l uwalniać .Hickla i :Martena. Hickel dowie
sk1e• ~u~~szy się, · że nadal trzymany b~dzie w wię-

.z:en1u, zawołał: "Jakto, przecież zostałem uwol„ 
l niB ni-0dny I" . Na to odpowiedział jeden z radzców 

~u WOJennego: "Pr.zecież i sąd wojenny mo
ie popełniać .. glą.pstwa.-" Słusznie zauważają 

WIARUS POLSKI. 

dzienniki niemieckie, że taka kryty ka wyroku 
sądu wojennego musi podkopać · powagQ władz 
i przyczynić się do rozluźnienia karności. 

Okrutny ojciec. W Marburgu przed 
sądem przysięgłych rozpoczął się proces prze· I 
ciwko 40-letniemu Bratuschke, który swoją 12· ! 
letnią córkę udusH, poćwiartkował, ugotował i 

1 zjadł. W spół oskarżoną jest też żona okrutnika. 1 
Morderstwo w lesie. W majątku ziem

skim Końskie Wielkie w Królestwie Polskiem, 
należącym do hr. Tarnowskiego, gajowy Fran· 
ciszek Dziurdż~ chodząc po lesie około godziny 
3 nad ranem, usłyszał, iż ktoś wycina drzewo 
prży użyciu piły, skierował więc swe kroki do 
miejsca, z którego zgrzyt piły dolatywa.ł. Uszedł~ 
szy kilkadziesiąt kroków zauważył trzech wło· 
ścian, z których dwaj zajęci byli piłowaniem 
sosny, trzeci zaś stał oparty o drzewo, d.zier· 
żąc siekierę w ręku. Gdy gajowy Dziurdź :zbli· 
żył się do nich, wszyscy trzej rzucili się na 
niego i w okrutny sposób zamordowali topo· 
rami. Wrzuc1wszy trnpa do mrowiska, najspo· 
kojniej wrócili do dal;:;zej roboty wycinania pi· 
łą drzewa. Zaledwie stoli zaczęli piłować su· 
snę, ze zdziwieniem i przestrachem spostrzegli 
stojącego o kilka hroków dalej tak zw. „Anto
sia", który postradawszy jedną rękę w tartaku, 
obecnie jest na łaskawym chlebie u hr. Tar
nowskiego. "Antoś", wyszedłszy do lasa zbie
rać grzyby, był mimowolnym Ś'ł iadkiem spd · 
nionej .zbrodni. Złoczyńcy, ochłonąwszy z pier 
wszego wrażenia, wywołanego widokie!ll „Anto
sia", poczęli biedz ku niemu i zapewne byłby 
go spotkał los gajowego, gdyby nie był rato· 
wał się ucieczką. Gonili go dość długo, lecz 
„Antoś", będąc młodszym od zbrodniarzy, zdo· 
łał dobiedz do dworu i tu ze.alarmował służbę 
folwarczną. Morderców natychmiast aresztowa · 
no. Gajowy Dziurdż był bardzo gorliwy w 
służbie, za co od dawna grozili mi.i śmierciBt 
włościanie. Pozostawił żonę i czvrnro dzieci .. 
Hr. Tarnowski wyznaczył wdowie i sierotom 
stałą emeryturę. 

Ameryka nie przyjmuje suchotników. 
Przybywający do Stanów Zjednoczonych Ame
ryki północnej suchotnicy bez różnicy stanu 
na rozkaz rządu Unii zostaną odesłani z po· 
wrotem w danym razie na koszt towarzystwa, 
którego statek ich przywiózł. vV ogóle każdego 
cudzoziemca jeszcze przed wylądowaniem leka· 
rze zbadają, gdyż władze amerykańskie, zajmu. 
jące się przybyszami, otrzymały polecenie, aby 
traktowały suchoty na równi z chorobami za· 
raźliwemi. , 

-Bozmałtośel. 
Oszczędni monarchowie. Jednym 

z najoszczędniejszych monarchów europejskich 
jest sułtan, który nadto z wielką ostroźnością 
umieszcza swoje kapitały. Bankom tureckim 
nie dowie.rza i całą zao~zczędzoną gotówkę 
składa zĄ granicą. Osobni posłowie wysyłani 
są od czasu do czasu dla umieszczonych kapi· 
talów. Ma też padyszach szczególny zwyczaj 
ukrywania w rozmaitych miejscr. ch w pałacu i 
woli raczej narazić się na to, że go okradną, 
niż powierz) ć fundusze swoje jecne1~u z ban· 
ków otomańskich. Dochody sułtana nie są · za
leżµe jedynie od· jego staa.owiska monarszego. 
Jest on właścicielem jednej z najgłówniejszych 
ulic Carogrodu, posiada plantacyą cukru w In· 
dyach zachodnich i pobiera pokdną dywi
dendę od towarzystwa parowcowego na Bos· 
forze. Z-lrówno król belgijski jak i król grecki 
są zawołan~ mi spekulantami : nie zada walają 
się oni ~ałym procentem, jaki dają banki. 
Mikado japoński jest niewątpliwie jedy!lym 
monarchą, ·który zbiera swoje skarby w oso
bnym .banku prywatnym. Wierzyciele jego 
otrzymują weksle na· bank cesarski w Tokio, 
utrzymywany do wyłącznego użytku cesarza: 
nikomo innemu nie wolno w tym banku umie
szczać pieniędzy. 

Nabożeństwo polskie. 
W Bismarck spowiedź św. w pi~tek 21 czer

wca po pół i w sobotę rano, katanie wp il\tek na wie
czór o godz. 6. 

W Gelsenkircben •ll.ltstadt spow. św. w 
sobot~ 22 czerwca. po poł w nied~ielę i w poniedziałek 
rauo, kazanie w niedzielę o godz. 4 po poł. 

w 8cllalke spowiedź. ew. w poniedziałek 24. 
czerwca po poł. i w wtorek rano, kazanie w poniedziałek 
na wiectór o godz. 6. · 

ł W Botthausen spow; św. we wtorek 25 czer
wca. po pól. i w środę rano: kazanie we ·wtorek na wie

j · C!Ór O 6 g)dZ. 
! Ks. Meissner. 

Tow. polskie św. \Vo.jciecha 
w Schonnebeck. 

W poniedziałek 17 czerwca zaen~ł Vi Bogu 
nasz gorliwy członek 

śp. .Paweł Przybysz. 
Członkowie towarzystw& powinni się zebra~ 

w lokalu towarzystwa w pi4tek rano o _godz. 
3/4.8 w c21apkach i oznakach, aby wZi!\~ udział 
w pogrzebie, który się odbędzie z koś ~ioła ka
tolickiego w Rottbausen na cmentarz . taroże. 
Po pogrzebie msza. św .za duszę zmarłego w 
parafislaym kościele w Rottbausen. 

Aby odd!lć ostatnił\ usługę jemu jako wier
nemu członkowi naszego tow. i prawemu Pola.
kowi-katol1kowi, uprasza o liczny udział człon
ków jo.ko '"lsz~stkieh Rodak&w w jf'go pogrzebie 

Z a rzą· d. 

'l'owarzystwo · św. Barbary w Bocham. 
·w niedzielę 23 crnrwca zccbe" się członkowie zebrać 

o godz. 2 w lokalu poaiedzeń, zk~d nastąpi wymuaz dv 
Hamme na rocznicę O liczny udział prosi 

Z a~ z' d. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
uwiadamia swych czło::ik6w, iż w ni edzielę 21 bm. bierze 
ud21iał z chorągwią ·w u~oczystości Tow. Seroa. Jerusow1ego 
w Ham~e. Ozłonk ri wie winni ai ę zebrać o godz. '. 2 po 
południu. O liczny ud~iał u prasra Z ar_ z f\ d. 

Koło śpiewu ,,Dzwon<' w Stee · ę. -
Przyszłe zebr:u::;ie w ni edzielę 23 bm . o gódz. 11 

przed r· ołudniem, potem lekCJ a Ś ;Jfowu . Członkowie' 
którzy nie uczęszczaj!\ na lelrnye śpiewu, nie mog~ brać 
u<liiiałt1 · w z,ieźd~ie ,1 Kół" w Vl a.n" e. Z: a. T ,z ~d. 

·. Uottrop. -" . ; 
Zap·owie:iziane zob.ranie Tolv. św. Jaek:a nf.e 

odbędzie się · po . 1nab)zeńs• ·,1de polskiem lecz· o 3 godzi11!a 
po pofoddu prze1i naboż·eństwem Z a r z ą, d. 

Tow. św. l\facteja w Holsterhausen 
odbędzie swoje czternastodniowe posiedzenie w przyszł!\ 
niedzklę 23 czerwca o 4 godz. po południu, n.a. które sit 
wazystkicb ci'jłonków mile zapras21a. Z u· z~ d. 

Towarzystwo św. lJózefa w Wattenscheid 
·donosi s2an. członkom, iż w niedzielę dnia. 23 czuwca br. 
bierze tow. nasze ud!ia.ł z cnor\gWilłi w obchodiie roeznie:y 
Tow. Se1·ca Jezusowego w Hamme. Uprasza. się s.eano
wnycb członków, z.::brać się jak najliczniej w czapkach i 
ol'.no.kn.ch tow. o g}dz. 2 po połu.duiu ne. ea'.i posiedzen. 
0·1jaŁd . elektryczv·ą , kolejll.i;> - · Przyszłe zebra.niti 'Q.~będzia 
się w nicdzietę dnfo. 30 bm. o godz. 111/ 2 w południ~. 
Uprasza. się ~ych członków, którzy zalegajt\ ze skład~'\ 
·miesięcznfł, aby na tem zebraniu swe zaległ4'l składk,i m::e ... 
sięcznł>. zapłn.cili. ~Z a r . 7.. ą d. 

Komitet wycieczek latow. w ·Bochum. 
W nied~ielę dni~ 23 m;ęr" ' CPt zti.raz po poJs1i!em na·-· 

boż e.ń "twie l1ędzie posle~zeq i e w lokalu pana. · Scht•manna. 
orzy klaoztoue. Ponieważ chodzi o urz~dzenie prz:• aiłei 
wycieczki: przet ~. w.:;Żystkic}i c :łonków oraz innyd1 : R oda
ków, któr;1yby na członków <'hcieli się zapisać. ,~~; liczny 
udział się up · a sza. W y d z i a ł. 

Baczność R.odacy z Essen i oko}lcy. 
W nie iziel~ EO czerw :·a urządz11my (do piękni~ p o1'.l

żonl'go miej~ca. w Rell!r-gbausen .. Zum grUuen ·wa.id' ' 
~ -wyeieczl.:ę ~ 

na -wtór nas~ych majówek polsakh. Tam urządzo t·e będą, 
różne za ba wy dla niewiast, męiozszn i dziec~L . ~odczM 
zaba.wy koncert. Wyjazd z E~seo o godz . . 2:1/,1 i 3 po 
poł. z głównego dworca.. O in.k ru jliczniejszy .tidzilił Ro
clak6 .v i Rodaczek z dz"ećmi prosi 

' Komitet wycieczek, łatówych 
dla Eo:iaen i okolic:-" 

Essen ! Rellinghausenf 
S~nnownej Publiczności z Essen i ckolicy don\)\\Zę1 iż 

dnia 30 t.'.zerwca um\dzam w moim pi~knie położ')n5•m boru. 
„Zuril grilnen Wald•' w Re 11 i n g ha. ti s .J 'n · 

wielki koncert„ 
na który szanoWDf\ pub ic;:mnśó uprzejmie zapus.zam. 'Vie-
czorem puszczony będzie balon. . 

Wdowa Kayenbe1•g_, 
reetauriicya ,,Zum g1linen Wald'; w Relllne;b ausen , 

Baczność parafianie z Wałkowa. 
. pod Koźminem. . 

Wszystkich Rodaków z parh.fii wa~kowsldęj w We
stfalii i Nadrenii znajdujf\cych się Z!l. pr$sza.my na. dzień 23 
cznwca o godz 12, zaraz po naboŻ( ń , twie do Altenba
chum do gościń ~a p. St1 iitling, w celu . porozumien~a s1~ 
w sprawie bardlo wsżnej Z Bochum z · ul. Bongardstr. 
można zajechać kolejfł uliczn~ za 10 fen. przed sam r;o
ściniec p. Stratlinga, gdzie je~t przystsnek kolfi uUezn>ej . 
O jak najliczniej<lze przybycie proaz~ · · · 
Wojciech Grzegorski, Walenty Wosiek; Antoni Kuberal"d. 

Baeznoie! 
Nadsyłając ,kortispomleneye~ ocloH;eni~ 

zamówie11ia książek i t. d. tnebaka,W.1 r•'C.-, 
podać swój dokładny adres. 



I Spodobało się Panu Bogu zabrać 
.·· do siebie w sobotę 15 bm. o 1/ 212 z 

lJOłudnia najukocbań3zt>go syna, brata 
~ . i szwagra naszE' go 

śp, Franc, Orszuloka, 

I buchaltera w Paderbornie. 
Donosz\c o tem krewnym i znajo

mym Rodakom, prosimy o pobożne 
westchnienie za. duszę zmarłego. 

W smutku pogr!łżona. Ili H RODZINA. 
••rne i Wrocł•w. 16 cz.rwc• 190 l. 

K< ło śpiewaków „Dzwon'; w Essen. 
Przyszła lekr:ya. śpiewu od będzie s'.ę w sobotę 22 b. 

m. o god1, 1/28 wieczorem na małej sali p. Paaenrnanna, 
przy Alfrediplatz O Hemy udział uprasza się. - Goście 
n ile widziani. - Cześć pif' Śni polskiej. 

P. Burlaga, przewodniC?flCV. 
Uwag a: Już teru zwracamy ezan Rodbkom w 

E:isen i okolicy uwagę na nasz!\ latow!ł 11:abawę, która. się 
· odbę:izie 14 lipce. Da wielkie.i sali Alfredushaus. Bliżsie 
szczegóły będ~ w ,,Wiarusie Polskim" później ogłoszone . 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
donosi swym cdonkom, lż w niedzielę 2 ~ czerwca o godz. 
4 po rołudniu odbędzie się zwyczajne posiedzenie. Po
n'E:waż już jest ostatnia niedziela. przed. poświęceniem na.
s.r.:ej chorj\gwi, więc ważne sprawy e~ do za}atwienia Bę
dzie teikże chorflgiew pn.edłc żona. U praaza się przeto o 
liczny ud,:;iLł o:łoukó..v. - Goscie mile widziani. 

M Roszak, se kreta.rz. 

Tow. św. Kazimierza w Liitgendortmund 
donosi swym członkom oraz wszystkim Rodakom z Ltit
gendortmund i okolicy, it w sobotę 22 bm. aż do ponie
działku ieet w tu~e.is2ym kosmele sposobność do spowiedzi 
i Komuuii św. jubileuszowf'j. Zwracam też uwagę Czci
godnych Ojców, aż1::by się Rvdacy licznie zebrali do spo
wiedzi jubileuszowej i wypełnili warunki jubileuszowe przez 
Ojca sw. dla dostl\pienia odpustu · jubileuszowego przepi
sane. Proszę także, aby nie"'iasty i panny w so'>otę po 
południu z2'raz jak Wiel. Ojciec przybędzie, jak najlicz 1iej 
się Etawiły. Ksi11.źki jubileuszorve El\ u mnie do nabycia 
lub, lub wproat z księgarni „ Wh1.rllsa Polsk ego". 

Jan Pietr~ak, prez~s. 

Mam do sprzedania! 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Hamme 
obchodzi w niedzielę dnia 23 czerwca ~ rocznic~, po
przedzon~ nabożeń'3twem i kazaniem polakiem. Przyjmo
wanie towarzystw od godz. 1 do 4 u pani Gossmanr, przy 
ewang. kościele. Z tamtf\d pochód do kościoła, a z ko
ścioła pocl ód ne. salę p. Hucke, gdzie się odbędzie dalsza 
zabawa i teatr pod tyt.: 11Stary piechur i syn jego huzar"'. 
Uprasza się szan. Tc,warzystwa, aby przybyły z chor!ł
gwiami, ale bez pałaszy. O liczny udział prosiZ ar z" d. 

Tow. św. Jana Obrze. w Ueckendorfie 
don >Bi wszystkim członkom, s by z powodu nieporozumienia 
w jedaej sprawie, chcąc najprędzej tę sprawę zełatwić, 
odbędzie się nadzwyczajne zebranie w niedzielę tj 23 o 
godz. 4 po poł. Posiedzenie zarzl\du godzinę prędzej. O 
jak najliczniejszy udział prosi 

Jan Trzeciakowski, prezes. 

Towarzystwo św. Jerzego w Alstaden 
obchodzi w niedzielę dnia 23 czerwca 10-t2' rocznicę 
swego istnienia, na którj\ szan. Towarzystwa św. Barbary 
i św. Igm.cego z Oberhausen, oraz Tow. św. Staniała.wa 
B. z Styrum serdecznie zapraszamy. Prosimy je ażeby 
raczJły przybyć z chorągwiami i pałas~ami. Program jest 
następ11jfłCY: Od godz. 21/ 2 do godz. 31fti. przyjmowanie 
sąsiednich Towarzydtw, potem wymarsz do kcścioła na 
pohkic nabożeństwo. Po r.abożeństwie, jeżeli będzie pię
kne powietrze, to nast~pi pochód przez Alstaden znowu na. 
salę p. de Pod, gdzie się odbędzie dalsza 2abawa i kon
cert, przemowy i dcklamac;ye, a w końcu 2 sztuki teatralne: 
„Zyd ~ beczce" ortl z ,1Mosiek spekulant1

'. O liczny udział 
w naszej zabawie uprasza Z a r z~ d. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 
urz11idz~ z ab a w ę w dniu 23 czerwca o godz. 4 po 
południu na sali p. Kettlinga w Habioghorst. Zabawa bę
dzie poł~cwna z koncertem, śpiewem, deklamacyami i te
atrem: 11Nowcżeńcy4'. Potem nast!łpi taniec. Ktoby pra.· 
gnl\ł brać udział w zabawie, winien się postarać o kartę 
przed zabawfł, poni~w&ż podczas zabawy nie mo.żemy mieć 
kasy otwartf>j Karty dla członków po 30 fen., dle gosci 
po 60 fen, które można otr~ymnć u czonków tow., w skła
dzie kolonialnym p Perlikowskiego, w oberzy p. Kettlir>ga 
w li'lbinghorst i w Rauxel w golarni p. Talarczyk11. OrdZ 
w składzie cygar p. Kaczmarkiewicza. O liczny udział w 
zabawie się uprasza Z ar z I\ d. 

D , noai eię .a11razem, iż Tow. św. S:.iczepat a zamiern 
urzl\dzić rocznicę swfgo istnienia w dniu 22 września. 

Zebrania odbyv. aj~ się co pierwazl\ i trzeci~ nitdzie~ę 
każdego mieFillca. 

Wanne, 
Uprasza się szanowne Koła śpiewu w Westfalii i Nad,.. 

renił, które będą brały udział w śpiewie o nagrodę w 
'Vanne, aby zechci ały nadesłać owe 10 marek gwara.ncyi, 
jeżeli jeszcze nie nadeds.ły, to jest dla pewności, że Koła 
przybędl\. Podług tego musimy się zastó~!Owac z nagro-
dami. W i.mieniu zariądu 
St Rowiński, SP.hetarz Koła Śpievcu „Ha1 fa." w Wanne 

Kto oy w1'!d;!; 1at, gdzie pn:eb,yw<.1. 

Stanisław Pawłowski 
rodem ze Starej Jaai, powiat Pr. 
Starogard (Pr. Zuch.) zechce ła
skawie podać jego a.dres do Eks
pedycyi „ Wiarusa Polskiego" w 
Bochum. 

.Baczność! 

Towarzystwo ~hv. Wojciecha w Dortmun · 
donosi swym członkom, ił zebranie odbędzie się w n 
dzielę 23 czerwca o godz. 3 po :połtidniu na. sali p 
Eberta, przy ul. Bleichmerstr. 19 . . - Po posiedzeniu j 
z ab a w a. z tańcem. O liczny udział prosi , 

Z arza.d. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen. 
W niedziel~ dnia ~3 cierwca, rano o godz. Wpół ~ 

8 przystępuje towarzystwo wspólnie do Komunii ' 
Chor~żai winni się stawić na,jpóżnl.ej o god~. ćwierć poj~ 
u p. Helten. Ta.ksamo członkowie winni się stawić o ty, 
samym czasie w c&apkach i oznakach tow. Sposobno 
do spowiedzi św. jest w sobotę rano i po południu. 
Dalej donosi się szanownym członkom, iż w tę sam" llle 
dzielę towarzystwo nasze bierze udział w uroczystości 1 
rocznicy Tow. św. Jerzego w Alstaden. Członkowie ze 
chcą, aię zgromadzić punktualnie o godz. 2 po południu 
Silli posiedzeń, a ztf\d wyruszymy do Alsta.den. O j 
najliczniejszy udział członków uprzejmie prosi 

Zarz"d. 

Baczność Rodacy z parafii doma„ 
chowskiej I 

Zebranie odbędzie s; ę dnia 23 czerwca o godz. I/ 
po poł . na sali p. Balkenholla w Bochum, przy klasz l 
OO. Redemptorya•ów. Zapras~amy parafia.a domachow 
skich, ażeby się stawili na :t.ebranie i innych ofiarodawcó 
ze .sobą, przyprowadzili, bo jest jeszcze dużo takich, coby 
swój gro3z chętnie ofiarowali. i coby chętnie przybyli, al 
nie wszyscy „ Wiarusa Polskiego czytaj!\, albo dla zmiany 
pracy go utrzymywać nie mogą, Zapraszamy jesz~ie 
raz wszystkich parafian domachowskich o punktualne sta. 
wienie się. W imieniu komitetu : J . Jesiak. 

tut~~~D~~ttt~~m~* 
~ Stanownemu cdonkowi 

~panu Pawłowi Lakom emu 

I, pani M;ł~b):~~~r;;czP~stusiak ! 
_ urodzona SchUnknecht ID 

zasyłamy w dzień ślubu 20 czerwca jak naj- ~ 
~ szczerd.ze łyczenill zdrowia szczęścia i bł „'gosła-1 
~ wieństwa Bożego, a po śmierci królestv. a nie
~ biesideg '· Nowożeńcy niech żyją! 
~ 'l'ow. św Kazimierza w Liitgf' ndortmund. ' 

m~m~~~~~~~*~~~~~~ 
KSIĘGARNIA „ WIARUSA POLSKIEGO" 

w Boelaum 
ma. na składzie wielki wybór ksil\Żek do na boteństw~ 
ksiflżek powieściowych, śpiewników, ksil\Żek treści religij· 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisami 
polskimi itd. Dalej : wielki wybór figur Świętych, krucy• 
fiks(lw, róża.My J innych dewocyonalij 

00000000000000000 

fr. Gawrońs 
golarz polak\ 

w Boehum, 
róg ul Maltheserstr. 

i Bliicherstr. nr. 16, 
niedaleko 

1. W 8zydlo1ł ie pow. mogilnicki 80 mórg, budynki, inwentarz 
i znsiewy. - 2. W JUja11on•ie pnd Wilatowem, 60 mórg, obsiane, 
e; budynl!ami i inwentarzem· - 3. Tamłe 80 mórg, obsiane, z budyn 
kami i in \~ entarzem. - 4. W 1Vilatowfr, dobry dom mie~zkalny z 
budynkami g i.lspodarczyrnf, ogrodem przy domu, osobni\ bi,czklł;. Wi· 
latowo wielka wieś kościelna. dawnif'j miasto. - IS. W dastrzębo• 
wie pod Trzemesznem, okrło 40 mórg z łf\kami, budynki i inwentarz; 
wszystk • obsiane. - 6. Tamże cegieln•a, około 12 mórg z łf\kami. -
7. W Miąży pod Damasławkiem, I owiat Wfłgrowiecki, 75 mórg, ob· 
siane z ł(\ktimi. budynko.mi i inwentarzem - 8. W Parlinku pod 
Mngilnem (Restgut) 46 mórg z łl\kami, inwentarz i bardzo dobre bu 
dynki. pięlm v i elki ogród owocowy i warzywny ze stawikiem. - 9 
W Pal~dziu Dolnem -pod Mog•lnem, jedno gospodarstwo 120 mótg 
eałe oba:a.ne łl\ki, dobre budynki gospodarcze z inwentarzea ; drugie 
gospodarstwo około 60 mórg ob:iane z ł~ka.mi, budynkami i inwenta
rzem. - 10. Tamże pojedyńcze parcele od 5 d'.> 20 mórg bez budyn
ków. - 11. W Bud.ach Pal~dzkich pod MC'gilnem, około 58 
mór~ z ł~kami, obsiane, inwentarz, dobre budynki. - 12. W Dem• 
bnie pod Mogilnem, wiatrak, dobre budynki J około 20 mórg obsiane. 
- 13 W Gościeszynku powiat Zninski, 18 mórg obsiane i dobre 
budJnki - 14. W Drewnie pod Gflaa.w!ł, około 60 mórg z ł~kllmi, 
zasiewy, bez budynków, n ieszkanie i budynki gospodarcze do użytku 
na 3 lata. - 15. W Kaczkowie pod Znlnem, około 16 mórg zasiane z 
budynkami - 16 W 8adlo;osZ4'EU pod Barcinem, posiadłość 7 
mórg z łf\kami, dobre budynki gospodarcze i zaaiewy. - 17. W \Vie• 
rzbiczanaclt pod Gniezn~m, około 100 mórg z budynkami, łs.kami i 
zasiewy - 18. W 8\'dowku pod Mogilnem, parcefa 14 mórg, cała 
obsiana. bez budynków 

Rodakom na. obczyźnie oznaj
miam, iż przyjmuję zamówienia na 
oryginalne prawdziwe Singer a 

maszyny do szycia, ln1i~gar•1i "Wiaru„a Polskiego~ 
'-'--'-__,_.~_.__,_~_.,....___,~.__.~000000000000000000~ 

Rdlektanci mog~ sobie posiadłości kaidego czasu obejrzeć. Kto 
ma chęó kupi<', niech najlepiej przybędzie do mnie i to w każdy wto
rek i pf!łtek . W niedzielę i święta proszę nie przybywać. 

damskie i rzemieślnicze wszelkiego 
rodzaju. Stu.re przyjmuję w zu.
mlanę. 
Bezpłatna nauka szycia. 

Do;odne warunki spłaty. 

o Za gotówkę rabat. o 

Wacław Funtowicz, 
Essen, Engelbertstr. 14. 
Baczność! Kto potrzebuje 

maszynę do szycia, niech mi do· 
niesie na karcie p0cztowej, a przy
będę do niego. 

Dostarczam tak~e st~ple rę
czne, kieszonkowe j do zawieszania 
w łańcuszki do zegarka, oraz me• 
ble wszelkiego rodzaju. 

Józef Stark, Mogilno. 

•-~-~-~-~-~-~-·-••• f• B i~ ru ludowe w Herne 

Baczność! 
-Ważne dla sprzedających ! 

• papierosy 

w hotelu WUnnenberg. przy ulicy 
Bahnhofstr. II piętro 

udziela porady w sprawach kar · 
nych, proc~owych, spadkowych 
gruntowych, okaleczenia i podat
kowycll, wykonuje odnośne prace 
piśmiente i obejmuje całkowite 
przeprowł.l.dzenie spraw. 

Wykonywa się te! wszelkie po
dania. piśmienne, stara si~ w sprar 
wach reklamacyj podatkowych, woj
skowych, w uzyskaniu konsensu 
i t. d. Dostarcza kapitałów, pośre· 
dniczy w nabywaniu i sprzedlliy 
roli, domów i restauracyj, odby
waniu aukcyi itd. 

z fabryki Jest zawsze polski komi• 
sarz aukl'v.i •1y. 

„Vanadi" w Dortmund, Lułgenbruckslr. 2. (< a·:· J \A 6~~z~t~a~e rz;~ ~~::~ 
Są one robione ręcznie z tytuni ruskich i tureckich „' ~ u od 3 do 7 godz.W niedzielę 

pr!ed poł. od 8 do 91/a i od ll1/2 najnowszego zbioru. do 2 godz 

Za inseraty reklamy redakcya wobet: publiczności nie 
odpowiada. 

Kwit do zapisania „ Wiarusa Polskiego ' na po , ~zcie. 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit be1 dem Kaiserl. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung „ Wiarus Polski" mit 
den Grat1sbe1lagen „N a uk a Kar. o licka" . „Głos 
górnikó w i htHników" ond .Zwierrtarlło" 
a.us Bochum fiir das III. Quartal l 9 O l ( Ze1tungs· 
Preisliste (Polnisco) 133, S. 408) nnd zahłe &n 
Al:onnement 1,50 .Mk. (u. 24 Pt. ~estellgełcł) . 

-„----·--···-----·„-----------------------···--·-----------·---------·----·----------„---------·--„--

.„ ... „ ... „-.... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ...... „„„„„„„„„„„ „„„„„„„„ ... „„„„ ... „„ ... „ ... „.„„ ... „„„ ... „„„ ... „„„„ ... __ „„„„ ... „„„-------

.„„„-„„„„„ ... . „„.„ ... „„„ ... „ ... „„„ ... „„„„„„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„ ... „„„~„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ... „„-„.„.„„„-„---..,,.-

Obige 1, 7 4 Mk. erhalten zu haben, bescheinigt. 

-············································'den ···························--····· 1901~ 

S:aiserl. Post ........... _________ _ 

-=-..;;;;--~~-~·--~~~--~~-~~--~~---·---~---~~--~---A~--~_O_De_k_a_m._p_.~~~~---~~~~~----~ Z. druk, nakła.d I redabyo odpowiedBlalny: Antoni Buj1kl w Boehum. - :Nakkdf!JT- : c.zclonkaml Wydawntcmwa ·~)Wie.run Polskiego" w Bochum. 
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razem i zwykłym zajęciom _ się oddawały: 
dziewczęta szyły dla biednych ubrania, pa
ni Noiret przesuwała na różańcu paciorki 
i szeptała pacierże. 

: Gustaw cały dzień nie pojawił się w 
domu, wyglądały go niecierpliwie. Gdy 
zmrok zapadł, pozasłaniały okna i nie prze
rywając roboty, czekały go dalej; nareszcie 
usłyszały ·jego kroki. ~ ·w szedł do pokoju 
blady i sinutriy; pośpieszyły go powitać, 
lecz ·nie_ śmiały zapytae, co słychać w mie~ 
ście. - On : -też _ nie spieszył udzielić im wia-· 
do mości, , siadł do stołu i zwrócił się do 
sióstr. 

- - Każcie podać wieczerzę - rzekł 
--· _ cały dzień nic nie jadłem, głodny . je-
stem wściekle. 

Elżbieta pośpieszyła spełnić jego ży
czenie, była jednak zakłopotaną : . Babeta 
wysłana po zapasy żywności na miasto, 
jeszcze w południe prócz kopy jajek nic 
nie dostała. 

Stara piastunka pocieszyła ją jednakże. 
- Jest trochę wędliny w domu, kilka 

pudełek sardynek, Gucio lubi jajka na mięk
ko, ot i koiacya - rzekła, siląc się na 

kaftanach, w zniszczonych spodniach i bu
tach, z czapkami czerwonemi na głowie ; 
wszyscy byli uzbrojeni. 

- Czego żądacie panowie ? - zapytał 
Gustaw. 

- Mów obywatelu - mruknęli wszy
scy, poczem jeden z nich wystąpił naprzód. 

· - Gustawie Delaroche! zapadł wyrok 
na ciebie, iź masz być aresztowany - · 
odezwał się ponurym głosem - z rozkazu 
konwentu przyszliśmy tutaj, mamy zabrać 
ciebie i siostrę twoją Antoninę. 

- Toż dziecko jeszcze! - wykrzy
knął Gustaw - jam gotów, mnie bierzcie, 
lecz ją zostawcie. 

8"W't~tojózafaele 

ozyll składka na ubo~ch student6w katolłclto-po\U:l~il.. 

W kasie (zob. nr. 24) 24>88 „ 
Na weselu u la.na Zielińskiego w Bismark: 

· wesołość. 

Młoda para a mr. St. Zieliński z żoną '2 mr. 
A. Zieliński z żoną, 1 mr., M. Jakubiak l 
mr., J. Mastaelrz 1 markę, St Przychodny 
50 fen, J. Machowski 1 mr., A Stężycki z 
ŻODfł 1 mr., St Janicki 1 mr, J. Maókowiak 
1 mr., Fr. Msćlt()WBki 2 mr., W. Przychoina 
1 ml', Fr. Kamińska 60 fen., St Zielińska 
25 fen., K. Zielińska 2ó fen., Zofia Zielińska 
10 fen , {nad. i porb za;,>ł&c\ł A. St~życkl) 

-, -

I nakryła niedługo stół, wszyscy go 
otoczyli i milcząc spożywać poczęli skro
mny posiłek. Naraz zdało się im, że sły
szą czyjeś kroki na wschodach, kroki cięż
kie, powolne - że jakieś g:mbe głosy im 
towarzyszą. Serca bić im mocniej poczęły, 

Karol Figasiewicz, Wattenscheid . • . . • 
Przy sposobności polskieg'l nabożenstwa w 

Bochum w kościele klasztornym (wręczyli W. 
. Maty ·iak, St Sw1erczyk i St Duszsński) 
Przy sposnbaości polo-kiego nasoźeństwa w 

llochum w .koŚciele św . Józefa. (wręczyli St. 
Swierct1yk i Leonard Cieśniewski) . . 

Razem 

Pobledli wszyscy, chociaż nie wiedzieli kto R 0 z c h 6 d: 

16,65" 
a,o·o „ 

8,90" 

3,06 „ 
Ol,49 m. 

h J. K. w E~ szkólne na I- szy 
idzie ; lecz w owych czasach najlżejszy a- kwartał . • . . . • • . 30.00 mr. 30W „ 
łas trwogą - przenikał. Jednakże Gustaw - P\lz .staje w kasie: 21,49 m. 

podniósł się z krzesła i na pozór spokojny, Bóg zapłać 1 św. Józafacie, módl si~ za muni I 

podążył dó sieni; za nim Elźbieta. ~ Ba be- t
9 6

. 1901• pro : Ks. L 
1 8 

s. 

ta. Właśnie stanęli na progu wielkiej wspa- Jan Bieliński, Bochum Maltheserstr. l 7a. 

niałej sieni, gdy kroki na wschodach ucic~ły: 1Jwa;;a& Pokwitowan„ w nr. 21 „Ni.uki Ka-
natomiast ktoś ujął za klamkę drzwi 1 toi." składkę (nadesłał W Sosiński w 
wstfZ!ISll~ł niemi silnie. Laar) zbżyli na chrzcinach u Jana Stanger-

"'1 "f skiegow Laar : Jan Stangeraki z żoną, 60 f., 
- Otwórzcie - ozwał się po za drzwia- A. Krawczyński 60 ' fen J Jan . Maćko-

tk. · k · c wiak 20 fen, T. Jebaeiński 20 fen., St M.ł-mi głos szors l 1 roz aZUJą Y· kołajczak 50 fen., Walenty Jakubowski 60 

Gustaw wyprzedził towarzyszące mu I fen' Marta Pawełka 30 fen' Fr. Pawełka 
d · · z żon„ 25 fen., Anna. Pawełka 15 fen., Ant. kobiety i . otworzył ·podwoje : o siem we- Nowaczyk z żoDą óO fen., w. Sosińs.ki bO 

Szło Czterech ludzi, W grubych .sukiennych · fenygó N, razem 4,20 mr. 

Red.Ś.ttor odpowled.tdalny: ke, Franciuek Lisa w Ru.mhmle. --- Nakładem •czcionkami W~~ctwa „ ":larusa Polskiego~ 
i .. ___ _ 

(POSŁANIEC.) 

---::; allka Katolicka" wychodzi "° .:::-r 
t,ek w Bochum w W estfalli jako bezpła-
tny dodatek do „Wiarusa. Polskiego". 
Osobno „Nauki Katolickiej" prenumero
waó nie mołna. Kto więc chce jfł otr.ey· 
mywaó, niech sobie zapisze na poo.zcle 
"Wiarusa Polskiego". 

O Wiar~ Polski", pJam=-~l!tyame i 
wye'b.odzt trzy razy tygodniowo z Nao'q 
Katolick'ł", jako bezpłatnym dola.tldem. 
Prenum6'...rata na ponzcie wynosi 1 mark9 
60 fenygów kwart.alnie, a • odnoszeniem 

b 
do domu przez listowego 1 mark9 '16 
fenyg6w. 

·~----------~--o 

Módl eit i pracuj I 

Bezpłatny dodatek tygodniowy do „Wiarusa Polskiego". 

Nrll 25„ Boehmn, dnia 20 czerwca 1901. Rok 10. 

Na Niedzielę IV. po Swiątkach. I n~ połów. A Symon odpowiedziawsz.y, rze!d ?1u: 
. Nauczycielu, przez całą noc pracuJąc, mcesmy 
I nie ułowili; wszakże na słowo Twe zapuszczę 

Lekcya. Rzym. VIII. 18-23. ! sieć. A gdy to uczynili, .zagarnęli ryb mnóstwo 
Bracia 1 Mniemam, iż utrapienie tego czasu ł wielkie i rwała się sieć ich. I skinęli na towa

niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która I rzyaze,' co byli w drugiej łodzi, aby l?rzybyl~, 
się w nas objawi. Albowiem oczekiwanie stwo-

1 

i ratowali je. I przybyli, i napełnili obie łódki, 
rzenia oczekiwa. objawienja Synów Bożych; tak, iż się o mało nie zanurzyły. Co widz~c 
bo próżności poddane jest stwor~enie, nie do- 1 Symon Piotr, upadł u kolan Jezu~owych, ~o
browolnie, ale dla, tego, który Je P?ddał pod wiąc: Wynijdź odemnie, -bom .1est czło~~k 
nadzieją; bo i samo stworzenie będzi~, wyswo„ , grzeszny, Panie. Albowiem go ?yło z~um1eme 
bodzone z niewoli, skażenia, na wolnosc chwały ! . ogarnęło, i wszystkie co przy mm byh, z po· 
synów Bożych. Wiemy bowiem, iż wsz;rstk~ I łowu ryb, który pojmali; tak~e też ~akóba 
stworzenie wzdycha, i jako ~odząca ~oleJ~ az i Jana, syny Zebedeuszowe, ktorzy byh towa~ 
dotąd. A nie tylko ono, ale I my sami maJący rzysze Symonowi. I rzekł Jezus ?o Sym?na: 
pierwiastki Ducha, i sami sobie wzdychamy, Nie bój się, odtąd już ludzi łowić będziesz. 
oczekiwając przywłaszczenia synó~ Boży~h, A wyciągnąwsgy łodzie na ziemię, wszystko 
odkupienia ciała naszego w Chrystusie Jezusie, opuściwszy, szli za nim. 
Panie naszym. 

Ewangielia. Łuk. V. 1-11. 
Onego czasu: Gdy rzesze nalegały na Je

zusa, aby słuchały słowa B?żego; ~ on st~ł 
podle jeziora ':1e~ezaret. I UJ;za~ dwie !odz1~ 
stojące przy Jeziorze; a ryb1tw1 ~yszh by!1 
i płókali sieci. A wszedłszy w Jednę łódz, 
która była Symonowa, prosił go, ·aby maluczko 
odjechał od ziemi; a usi~dłsz.~, uczył rzesze 
z łodzi. A gdy prze~tał mów1c, rzekł do Sy
mona: za.jedź na głębią, a zapuśćcie sieci wasze 

j' 

Kazanie. 
Słyszałeś w Ewangielii, chrześcianie 

miły, jako się rzesze garnęły a jako się 
cisnęły po Pana, aby słuchały słowa Bo
żego. Nie mówi Ewangielista, że się scho
dziły, albo g·romadził, ale że się cisnęły, 
że się prawie gwałtem darły, a bieżały do 
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Niego. Słowem tern wielką ich żądzę, chęć 
i pilność ku słuchaniu słowa Bożego wy
raża. Nie szukali Go jako inni atel1scy 
mężowie, o których w dziejach apostolskich 
napisano, że się nipzem innem nie bawił, 
jedno aby zawdy powiedzieli lub słyszeli 
coś nowego. Nie szukali Go jak oni ka
farnałowie, do których Pan mówił: „Za
prawdę wam mówię: Szukacie mię nie 
przeto, żeście cuda widzieli, ale iźeście się . 
najedli chleba". Nie szukali Go jak fary
zeuszowie, aby Go w czem pochwycili, ale 
aby słuchali słowa .Bożego, aby się nau
czyli woli Bożej od Niego, aby się spra
wowali wedle rozkazania i nauki Jego. 
Toć było wszystko ich staranie i kochanie, 
że słusznie z Dawidem mówić mogli: „O 
jak słodkie są, miły Panie, wargom moim 
wymowy Twoje, wdzięczniejsze nad miód, 
są ustom moim". Bo obacz, co to za chęć 
była: żony dzieci, domy i sprawy swoje 
opuściwszy, Pana naśladować, za nim cho
dzić, nie zważając ani na miejsce, ani 
czas, ani potrzeby swoje. Nie dosyć im 
było słuchać Go w kościele, w bóżnicach, 
w miastach, po ulicach, ale gdzie si~ kol-

. wiek obrócił, tam chodzili za Nim. Nad
chodziła noc, a przecież Go nie opuszczali. 
Nie stało im chleba podczas i przez trzy 
dni, a Go nie odstąpili. Nakoniec ani mo
rze, ani góry, ani puszcza, ani drogi da
lekie nie odstręczały go od Niego, tak że 
dla wielkiego natłoku rzeszy w łódkę · 
wstąpić musiał i z łodzi im kazanie pra
wić. A toć jest, co sam Pan powiedzieć 
raczył, że od Jana Chrzciciela królestwo 
niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy po
rywają je. Trzeba się koniecznie cisnąć do 
Pana Boga - na kazanie, do konfesyo
nału, bo ciasna jest droga i wązka jest 
furtka do królestwa niebieskiego. 

Porównajmyż teraz maluczko pilność 
a nabożeństwo onych ludzi, z tą dzisiejszą 
oziębłością i niedbałością naszą, a obaczy
my, jakośmy od Boga daleko. Oni po gó
rach, po morzach, po pustyniach, cisnęli 
się do nauki zbawiennej, a nam trudno 
iść do bliskiego kościoła. Oni z wielką 

chęcią pragnęli słuchać słowa Bożego, a my, 
jeźli się zejdziemy, · tedy Go, jako 1>rzystoi, 
})O wielkiej części nie słuchamy, bo aJbo 
nierychło przychodzimy, albo do końca uie 
czekamy, albo jeśli słuchamy, tedy nie 
czynimy tego, czegośmy się nauczyli. Oni 
się cisnęli i nalegali na Jezusa, a my ry
chlej bieżymy na zabawy, tańce, do karcz
my, bo tych, którzy nam zdrową a zba
wienną naukę przepowiadają, a którzy nas 
do uznania samych siebie, do i10kuty, do 
spowiedzi i do dobrego a cnotliwego źycia 
wiodą, ścierpieć nie możemy. Oni się spie
szyli do Pana, aby słuchali słowa Bożego 
i przetoż byli błogosławieni, bo błogosła
wieni są, którzy słuchają słowa Bożego, 
i strzegą go, a my pospolicie słuchamy 
słowa Bożego nie jako Bożeg·o, lecz ludz
kiego i przeto ono nam się nie podoba, 
nie strzeżymy go i żadnego błogosławień
stwa nie dostępujemy. 

A toć jest pierwsza nauka z tej Ewan
gielii świętej, z jaką się chęcią do rzeczy 
zbawiennych cisnąć, z jaką pilnością słowa 
Bożego od kapłanów słuchać mamy, abyś
my go za słowo ludzkie nie przyjmowali, 
ale tak, jako jest prawdziwie, za słowo 
Boże. 

Nie masz tu, bracie miły, żadnej wy
mówki, jeśli nie słuchasz słowa Bożego . 
i do niego się nie ciśniesz. Bo jeśli rze
czesz: Nie dziw, że rzesze nalegały, bo 
ldoby się nie cisnął do kaznodziei takiego, 
który był szczerą mądrością i możnością 
Boską, w którego ustach rozpływała się 
wszelka łaska i wdzięczność, którego głos 
był słodki, a oblicze wdzięczne? Odpowia
dam: Pan Chrystus, który na on czas 
uczył w łódce wierne swoje, tenże i po 
dziś dzień w powszechnym Kościele uczy 
i będzie uczył aż do skończenia świata 
naśladowców swoich. Jedna jest tylko ró
żność, iż co onczas widomie uczył w czło
wieczei1stwie, to teraz duchownie spr a wuje, 
przez sługi i kapłany swoje, do których 
tak mówi: „Kto was słucha, mnie słucha, 
a kto wami gardzi, mną gardzi". Bo gdyby 
sam P. Jezus przez Ducha św. tak kazno-

„ . 
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- · A wjęc pójdę - cicho odpowie
działa Antonina i wródla <10 pokoju; uści
snęła Elźbietę lla pożegnanjc, potem Babctę. 

- U całuj Elzo babunię - rzekła -
pożegnałam się z nią. wczoraj, teraz nie 
chcę jej budzić. 

I oddalili się oboje. Głucho i pusto by
ło jeszcze na ulicach. Nie spotkawszy pra
wie nikogo, dotarli do przedmieścia, za to 
tutaj ujrzeli tłum ludzi; samych kobiet by
ło około trzysta. .Jedne z nich tuliły nie
mowlęta w ramionach, inne małe dzieci 
trzymały za ręce, jnne jeszcze wiodły nie
dołężnych starców, żadna nie szła sama, 
każda nie siebie, lecz kogoś drogiego sercu 
swemu uprowadzała przed grożącem nie
bezpieczeństwem... Na lica Antoniny wy
biegły żywe rumiei1ce; ona babkę, siostrę, 
brata zostawiła, o sobie tylko myślała. By
ło i wiele młodych dziewcząt w tym tlumie 
lecz . miały bro{1 w ręku i stały w 
szeregach tych, którzy w razie niebezpie
czeństwa, starców i dzieci bronić mieli. 
Za ich przykładem nie poszłaby za nic, 
sam widok broni ją przestraszał.„ Gustaw 
poszedł poszukać hrabiego Precy, ona sta
nęła zdała od innych i zamyśliła się smu
tnie. Po niejakiej chwili Gustaw powrócił. 

- Już mówiłem hrabiemu o tobie -
rzekł - bierze cię pod swoją opiekę; ja 
na miejscu zostaję, hrabia temu rad wielce. 

- Wrócę z tobą do domu - rzekła 
Antonina tonem stanowczym. 

- Zkądże zmiana taka w twem po
stanowieniu? - zdziwiony zapytał Gustaw. 

Dziewczynka się zarumieniła. 

- W czo raj serce we mnie umarlo -
rzekła - ·o sobie tylko myślałam, dziś 
obudziło się. Co mnie po życiu, jeśli sama 
zostanę. Wolę już zginąć razem. 

- Czyń jak chcesz - rzekł Gustaw 
- lecz ostrzegam cię, że kto tutaj zosta-
nie, teg·o Śfil:ierć czeka nier;hybna. 

- Może Bóg cud uczyni! 
- A czyśmy godni cudu? 

Antonina westchnęła ciężko ; tym ra
zem nie odpowiedziała nic bratu. 

Cóż, zostajesz tutaj, czy powroc1sz 
ze mną'? - zapytał ją po chwili Gustaw. 

- Chodźmy ~piesznie do domu -- od
parła - chciałabym powrócić zanim babunia 
się obudzi; byłam wczoraj szkaradną ego
istką; chcę, gdy oczy otworzy, by mnie 
obok siebie zobaczyła. 

To powiedziawszy, nie czekając na bra
ta zwróciła się ku ulicy, którą tutaj przy
szli. Gustaw pobiegł do hrabiego, by go 
przeprosić za postępowanie siostry, poczem 
dogonił ją. 

Elźbieta, która oczekiwała samego Gu
stawa, zdziwiła się wielce, ujrzawszy sio
strę. 

Nie czekając na jej pytanie, Antonina 
objęła ją ramieniem za szyję i ucałowała. 

:;__ Nie łaj mnie siostruniu, nie mów 
żem dziwaczka - odezwała się wzruszóna 
- ot powiem ci dla czego wróciłam: tam 
na miejscu w chwili ostatniej serce mi po
wiedziało, że cię kocham lepiej niż własne 
życie; że bez ciebie źle, bardzo źle byłoby 
nu na ziemi ! 

Elźbieta uściskała ją czule. 
- Chodźmy do jadalni, babunia przyj

dzie tam zaraz na śniadanie - rzekła. 

Zastały wszakże panią N oiret już przy 
stole. Staruszka ujrzawszy obie wnuczki 
zdziwiła się widocznie, nie zapytała wszak
że o nic, tylko gdy Antonina zbliżyła się 
do niej z pocałunkiem na dzień dobry, 
przycisnęła ją do serca o wiele czulej, niż 
wczoraj, kiedy ją żeg·nała. 

- Ufajmy Bogu, a nie opuści nas -
rzekła. 

Poczem kazała Elźbiecie przynieść Bi
blię, wyszukała rozdział o „młodzieńcach 
w piecu" i zwróciwszy się do Antoniny 
powiedziała, by g·łośno tę powieść przeczy
tała. 

Zaraz po śniadaniu Gustaw wyszedł 
na miasto, kobiety zostały same, gdyż służ
ba męzka dawno porzuciła pałac Delaroche; 
zostały mu wierne tylko trzy stare kobie
ty : Ba beta, Józefa, pomocnica kucharza i 
Gertruda, garderobiana pani l. Toiret. Cichy, 
boży spokój wstąpił w ich serca, siedziały 
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- \V szak uciekniemy z miasta - ode
zwała się pierwsza Antonina. 

- Mam czyste sumienie, uciekać nie 
myślę -- odezwała się surowo p. N" oir0t. 

.Antonina zwróciła pełne rozpaczy spoj
rzenie na siostrę. 

.A. ty Elźbieto co uczynisz? - spy-
tała. 

Ja babki nie odstąpię - odparła 
stanowczo dziewczynka. 

- Wy się nie lękacie o siebie, więc 
zostać chcecie - wybuchła płaczem Anto
nina - macie przyjaciół wśród naszych 
wrogów, liązycie, że obronią was, o mnie 
nie myślicie - mówiła łkając. 

Elźbieta objęła ją ramieniem. 
- Uspokój się - rzekła - odprowa

dzę cię sama na przedmieście i pod opiekę 
Gustawa odd.am. 

- On sam po was śpieszy - · odezwał 
się za progiem głos dobrze im znany. 

- Gustaw! - krzyknęły obie siostry 
radośnie i · z wyciągniętemi ramionami po
biegły naprzeciw brata,. który właśnie wszedł 
do pokoju. On uścisnął je, poczem zwrócił 
się do babki; był bardzo blady, i smu
tnym był głos jego ; mimo to p. Noiret 
spojrzała na niego chłodno. 

- ·więc uciekacie ? - spytała suro
wym tonem. 
1. - Ucieczką tego właściwie nazwać nie 
można - odparł Gustaw spokojnie - hr. 
Precy zmienia tylko pole 1valki; oświadczył 
nam, iż choć miasto opuści, bić się będzie 
do upadłego z nieprzyjacielem. W mieście 
dalsza obrona niemożliwa, braknie nam a
municyi i żywności. Hrabia chce zabrać 
ze sobą tych, co. tutaj żyć obecnie nie ma
ją z czego i są bez opieki; każdy, kto się 
lęka tutaj zostać, może jutro połączyć się 
z nami, a wódz albo zajęcie wyznaczy mu 
w szeregach, albo odjechać dalej za gra
nicę Francyi pozwoli. 

- Dokądże udać się zamierzacie ? -
spytała łagodniej p. N oiret. 

- Do Szwajcaryi ~ odparł - Gu 
staw - tam rozpoczniemy na nowo dzia
łanie; zabierzecie się z nami także: ty ba-

bunin, siostry i Babeta. Weźmiemy pewną 
8Umę pieniędzy ze sobą i w jakiej cichej 
wiosce Szwajcaryi was umieszczę ; pozo
staniecie tam, póki we Francyi pokój nie 
wróci. 

Pani ~oiret wstrząsnęła przecząco 
głową. 

- Niewinni dnia sądu nie lękają się 
- odparła stanowczym tonem ~ zostanę 
w Lyonie. 

.Antonina załamała ręce i szlochać po
częła na nowo. 

- Czyż i o nią się nie lękasz babko ? 
- spyta.1 Gustaw wskazując na. płaczącą. 

- Nie b:i;onię jej iść z tobą i Elżbieta 
niech idzie z wami ; zabierzcie ;Babetę ze 
sobą. Pod jej opieką z.ostawisz siostry w 
Szwajcaryi - rzekła pani Noiret. - Ja 
nie wyjadę; śmierci się nie lękam, przy
g·otowana jestem do niej, lada dzień czeka 
mnie ona. 

- Więc i ja zostanę - rzekł Gusta w 
- hr~bia potrzebuje takich, którzy zechcą 
w Lyonie mu służyć. Powiem mu, że za
miast walczyć, ten obowiązek wybieram„. 
Co ilo sióstr, odprowadzę je sam jutro do 
hrabiego i oddam pod jego opiekę; przy
gotujcie węzełki podróżne - dodał zwró
ciwszy się do dziewczynek. 

Aneta otarła łzy i oddaliła się pocie
szona. 

- A.le ja Gustawie zostanę razem z 
tobą i babką - odez1vała się po jej wyjściu 
Elźbieta. 

- I ja również - dodała Babeta. 
- Jestem spokojny, iż Aneta znajdzie 

wśród orszaku hrabieg·o znajomych - rzekł 
Gustaw. 

Nazajutrz rano o świcie prawie zapu
kał on do pokoju sióstr. 

- Czyś gotowa? - zapytał. 

Drzwi się rozwarły i na progu ukazała 
si Antonina ; była zapłakaną. 

- Jam gotowa - rzekła - lecz 
Elźbieta nie chce iść ze mną. 

__:___ Postano.wiła z babką zostać, nie 
można jej tego mieć za zle. Bądź spokojną, 
znajomych znajdziemy ~ odparł Gustaw. 
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dziejów i jak i słuchaczów myśli nie roz
palał, próżne , byłyby wszystkie prace i ka
zania nasze. A. nie tylko uczy P. Jezus 
w Kościele syny swoje, ale im też rozdawa 
Sakramenta, grzechy im odpuszcza. Słudzy 
kościelni bowiem tylko zwierzchnią posługę 
sprawują, a sam Chrystus P. wewnętrznie 
z nimi pracuje, aby oni próżno nie praco
wali. A. pró.żnoby pracowali, gdyby On im 
pomagać nie raczył. Tak, jako i Piotr bez 
Pana nic poimać nie mógł, ale na słowo jego 
za pomocą i za sprawą jego zagarnął ryb 
mnóstwo wielkie - tak też i na pierwsze 
Jego kazanie na wróciło się trzy tysiące 
ludzi. Albowiem który szczepi i ten co 
polewa nic nie jest, jedno ten sam, który 
daje pomnożenie, P. Bóg wszechmogący. 

A jeśli powiesz, że słowa Pańskie miały 
cos osobliwego, że prawie człowieka cią
gnęły do siebie. Toć jest prawda, ale roz
waż, że jako one pobożnym a bogobojnym 
ludziom wdzięczne były, tak zasię złym 
a niezbożnym ludziom niewdzięczne i stra
szliwe, że ich żadną miarą ścierpieć nie 
mogli i przeto też rozmaicie znieważali 
i potwarzali świętą naukę Jego. N ad to jeśli 
mniemasz, że P. Jezus nadzwyczajnie i wy
twornie mówił, to bardzo się mylisz. Pro
sta była Jego mowa w przykładach i po
dobieństwach. Przetoż i Paweł św. jawnie 
oświadcza, iż się nie okazał z wspania
łością mowy, albo w umiejętności jakiej, 
ale w okazaniu ducha i siły, aby wiara 
nie wspierała się na mądrości ludzkiej, 
lecz na mocy Bożej. 

Tacy iście mają być . chrześcianie, aby 
nie wymysłów ludzkich, lecz słowa Bożego 
chętnie i pilnie słuchali i mu prędko bez 
odwłoki ' posłuszni byli i statecznie aż do 
końca trwali. Jako i oto ten lud czynił 
w ·Ewangielii dzisiejszej. Cisnęli się do Pa
na, w cz em się chęć i pilność okazuje; 
naśladowali Chry~tusa aż do morza, w czem 
ich posłuszeństwo poznać możesz; słuchali 
-aż do końca kazania Jego, po czem się 
okazuje ich stałość i stateczność. Takich 
chce mieć słuchaczów słowo Boże, jeśli 
jaki pożytek ma w nas uczynic. Bo ina-

czej próżne i słuchanie wasze. I trzeba 
. nam się będzie bać, aby się . na nas Pan 
także nie żalił, jako kiedyś na Korozaim, 
na Betsaidę i Kafarnaum, w których mia
stach acz najwięcej uczył i cuda czynił, 
to nigdzie nie znalazł większej niewdzię
czności jako w nich. Aby i dziś do nas 
także nie mówił: Biada wam, niewdzięczni 
chrześcianie, boby się były w Tyrze i w Sy
donie te nauki i te cuda działy, dawnoby 
oni byli w popiele i we włosiennicy pokutę 
czynili. Przeciw tym, co słowa Bożego 
słuchać nie chcą, można słusznie powie
dzieć, co Chrystus powiedział przeciw ży
dom: Niniwici powstaną na sądzie przeciw 
temu narodewi i potępią go, bo oni czy
nili pokutę na słowa Jo nasza, a oto ten 
większy niźli Jonasz. Królowa Saba po
wstanie na sąd z tym narodem i potępi 
go, albowiem przyszła z ostatecznych g-ra
nic ziem słuchać mądrości Salamonowej, 
a toż tu większy niż Salomon. 

Słuchajmy chętnie , słowa Bożeg·o, bo 
inaczej kara nas nie minie. A.m~n. 

Podania i legendy krakowskie 
zebrał Dr. Klemens Bąkowski. 

Setki lat istniały narody i miasta, nim 
znalazł się ktoś, coby ich dzieje spisał, 

a biorąc się do tej pracy, znajdował dzie
jopis jedyne źródło wiadomości o przeszłości 
w śladach dawnych mieszkańców, budowli, 
grobów, w kilku do nich przyczepionych 
nazwiskach, a do tych zagadek szukał 
Klucza w opowiadaniu ludzkiem. Ztąd hi
storya wszystkich narodów i starych miast 
tonie co do swych początków w niepewnych 
podaniach, zanim współczesne zapiski lub 
budowle nie odgraniczą prawdy od legend 
i przypuszczeń. 

Kraje Słowiańskie nie były zupełnie 
nieznane starożytnym. Grecy i Rzymianie 
odbywali podróże aż do Bałtyku po bur
sztyn. Wykopaliska ich monet, urn, wyro
bów i grobów wskazują, że już od V wieku 
przed Chrystusem zapuszczali się na Bałtyk, 
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że .drogi wiodły ich przez Alpy, Morawy, 
Szląsk i Wielkopolskę, lub nad Dnieprem, 
Dniestrem ku północy. Okolice więc, w któ
rych Kraków położony, leżały poza temi 
drogami, może i tu kiedy jednak jaki ku
piec się zapuścił, bo znajdywano monety 

i rzymskie także z czasów Rzeczypospolitej 
rzymskiej, a więc z czasów przed Chry
stusem, bo po zdobyciu Dacyi przez Tra
jana, przybyła · później trzecia dróga na 
północ przez Stary Sącz i Kraków, wska
zana także wykopaliskami (r. 117 po 
Chryst.). 

Grecki geograf Ptolomeusż (w II wieku 
po Chr.), podaje dość dokładnie bieg Wisły, 
Dniestru i Dniepru, wymienia nazwiska 
siedzib, których jednak dziś po tylu zmia
nach języka, przekręceniach przez kupców, 
którzy podawali te nazwiska pisarzom sta
rożytnym, trudno odgadnąć; prócz "Ca
lissia", Kalisza, a geograficzne oznaczenia 
Ptolomeusza, z powodu niedokładnych infor
macyj, są niedokładne. Niektórzy domyślają 
się, że „Asanka" oznacza Sącz, „Karro
dunon" Kraków. 

Polacy oddzieleni byli od Niemców pa
sem ludów słowiańskich na północ od Czech 
aż do Danii się ciągnącym, kilkadziesiąt 
mil szerokim, od Włoch i Grecyi innymi 
ludami, wiadomości więc o Polakach, jądrze 
Słowiańszczyzny, dostały się do wiadomości 
dopiero w późnych stosunkowo czasach, 
gdy Mieczysław. I, wprowadzając chrześci
aństwo, wstąpił do szeregu państw chrze
ściańskich; to co wiemy z czasów przed 
Mieczysławo wskich, może być tylko wnio
skiem ze stanu późniejszego i porównania 
z innymi ludami: ludność z początku ło
wiecka, potem rolnicza, zajmowała ogromną 
przestrzeń w stosunku do swej ilości, ztąd 
związek pojedynczych osad był tak luźny, 
że pojedyncze dzielnice osobnemi nazwami 
ludów oznaczono i .zapewne tylko chwila 
wyjątkowej potrzeby łączyła je razem. Ca
łym majątkiem było bydło, zwierzyna leśna 
i ryby. Gospodarstwo oczywiście w tych 
warunkach musiało być wspólne. Nad dziel
nicami, osadami przewodniczyli ojcowie ro-

dzin, z nich zapewn~ wytastały małe ksią-
. żątka. Jeszcze długo później Polacy nie 
nosili nazwisk, tylko imiona z dodatkiem 
pochodzenia ojcowskieg·o lub miejscowości, 
zapewne więc każda osada zwoływała się 
wspólnem hasłem, proklamacyą, z czego 
powstały nazwy herbów, tj. znaków, któ
rych osady . używały na chorągiewkach, 
oszczepach, a widoczny ślad run w niektó
rych herbach wskazuje na stykanie się 
z Normanami. Jeńcy brani w niewoli na 
wojnie, musieli stanowić część ludności osad, 
a gdy z czasem jednostki zasługami wojen
nemi wzniosły się nad inne, uzyskały sta
nowisko wyższe nad zwykłych ludzi i nie
wolników, powstał stan wyższy szlachecki, 
o którym dopiero wtedy można mówić, gdy 
Mieczysław I i Bolesław Chrobry stworzyli 
państwo, gdyż pierwej stanowiła Polska 
zbiór rodzin, osad, dzielnic, związanych 
wspólnym językiem, a nie społeczność sta
nową, nie organizm państwowy. Dopiero 
koło wieku VII. stają plemiona polSkie na 
tym stopniu rozwoju społecznego, że zaczy
nają tworzyć większe związki, zanim ko
nieczność o brony przed Niemcami, nie do
prowadziła do połączenia tych związków 
w jednę całość państwa piastowskiego. 

Po Ptolomeuszu znajdujemy wiadomości 
o krajach słowiańskich dopiero po przerwie 
kilkuset lat. 

Najprzód dowiadujemy się o Państwie, 
założonem przez Samona około r. 600 po 
Chr. w okolicach Czech i Karyntyi, zaję
tem walką z Frankami i Awarami. W r. 
789 stoi Dragowit na czele Lutyków, 
w r. 805, jest Bech wodzem Czechów, 
w r. 822. Lude'Vit na czele Słowian Pa
nońskich, w tym czasie powstaje państwo 
Wielkomorawskie. Koło r. 830 panuje tu 
Mojmir, który w r. -822 przyjął chrzest. 
Niemcy za. owych czasów, jak i dzisiaj, 
pchający się na wschód, trapili ciągle · to 
państwo napaściami. Ludwik Niemiecki po
zbawia w r. 844 Mojmira tronu, a księ
ciem stanowi jego synowca Rościsława czyli 
Rastica pod warunkiem opłacania haracżu 
Niemcom, czego Rościsław nie dotrzymał, 

'I 

a po długich wojnach, zdradzony przez 
synowca Swiętopełka, jak on sam niegdyś 
zdradził Mojmira, dostał się do niewoli, 
a Niemcy kazali mu wykluć oczy i osadzić 

· w klasztorze. Swiętopełk służył Niemcom 
póki w nich znajdował podporę do objęcia 
rżądów. Gdy zasiadł na tronie, nie myślał 
im dalej ulegać, a napadnięty nie uległ, 
i Niemcy musieli zawrzeć z nim pokój 
(w Foraheim, 87 4 r.), między rokiem 876 
a 879 przyłączył Swiętopełk, jak się zdaje, 
kraje nad górną Wisłą do państwa Wiel
komorawskiego. Koło Oświęcima znaleziono 
wykopalisko monet prawdopodobnie Rości
sława, co przemawia także za przypuszcze
niem, że państwo Wielkomorawskie obej-
mowało i część Małopolski. C. d. n. 

Ku hojnemu Bogu w odpłacie, hojnym być 
potrzeba w zasługach. 

1. Rzucamy ziarno w ziemię na nie
pewno, jeźli wznijdzie i owoc · przyniesie, 
w nadziei jednak jakiejkolwiek. Uczynki 
nasze dla Boga mają grunt pewny i nie
zawodny, że nietylko stokrotny, · ale ty
siączny zawsze owoc nam przyniosą. Cze
muż skąpo siejemy? „Kto skąpo sieje, mówi 
Apostół, skąpo też żąć będzie; a kto sieje 
w błogosławieństwach, z błogosławieństw 
też żąć będzie" Za obfitość i pewność 
żniwa tego, sam Bóg reczy, możeszże Bogu 
nie wierzyć, albo nie dbać o tak wielki 
pożytek? · 

2. Bóg chće, abyśmy jak najwięcej dla 
Boga du brego czynili, iż by nam do brze 
było. Nie ma On w tem interesu swego, 
ale nasz własny. Dobroć Jego chce mieć 
jak najwięcej okazyi nam du brze czynienia. 
Nie gardzi nawet i małemi rzeczami; o
wszem za małe oddaje wielkie, za krótkie 
wieczne, za u płynne nigdy nie odmienne; 
słowem, za ciebie oddaje siebie. Nie możesz 
być hojniejszym dla siebie, jako. gdy hoj
nym jesteś dla Boga. 

3. Chociaż Bóg najmniejsze uczynki 
sowicie nagradza, chociaż chęć szczera 
stoi u niego za uczynek, i nie odchodzi 
bez odpłaty; jednakże częścią albo poło-

wicą nie kontentuje się. Wszystkiego, có 
masz, owszem, czem jesteś, domaga się. 
Nic światu, nic ciału i czartu nie zostawuj. 
Daj mu pamięć, rozum i wolą, chcąc 
zawsze i czyniąc to, co Bóg chce. Słowem, 
daj temu wszystko, od którego masz 
wszystko, swego domaga się Bóg. Nie 
iechceszże dla tak dobrego Pana z jegoż 
darów być hojnym? 

OCALI LA. 
Z dziejów Franeyi. 

(Ci~ dAlszy). 

Na długim korytarzu wiodącym do po-: 
koj ustarej piastunki, spotkały ją jednakże; 
szła spiesznym krokiem tak zatopiona_· _ w 
myślach, iż nie spotrzegła ich wcześniej, 
aż zagrodziły jej drogę. 

-- Gdzie idziesz Babeto ? ~ spytała · 
Elżbieta. · 

. - Niosę . list od Gustawa; oddał mi 
go w tej chwili obcy posłaniec - odpar
ła piastunka, podając list dziewczynie. 
Elźbieta zwróciła się szybko w kierunku 
pokojów prababki, za nią podążyły Anto
nin.a i Ba beta. Pani N oiret odma wiała wlia
śnie wieczorne pacierze; dowiedziawszy się 
iż są wiadomości od Gustawa, przerwała 
je i kazała przeczytać list głośno. Elżbieta 
z gorączkowym niepokojem rozerwała ko
pertę i papier rozłożyła, nie wiele oń słów 
zawierał, lecz silne wrażenie wywarł na 
wszystkich. 

„Precy pokonany -· donosił Gustaw 
- jutro opuszczamy z nim razem miasto. 
Naznaczona jest dla wszystkich jego stron
ników schadzka na przedmieściu de Vaise. 
Staw cie się tam jutro o świcie, a pod o
słoną naszych szpad ujdziecie bezpiecznie 
z Lyonu, w którym lada dzień Kellerman 
wyroki śmierci na umiarkowanych wyda
wać poczuie. 

Gustaw." 
List wypadł ~ rąk Elżbiety, na chwilę 

cisza zaległa pokój. Wszyscy spoglądali po.
sobie, wszystkich twarze przerażeni~· wy- . 
rażały. 





się pod szczytną nazwę gościnności, towa
rzyskości, a podkopuj~ce zdrowie fizyczne 
i umysłowe, jako to: tak zwaną pr~ynu_kę 
czy li zmuszanie do picia, wychy lame kie
liszków, duszkiem picie "kolejek", istną 
chorobę wznoszenia. przy wszelkich zebra· 
niach towarzyskich niezliczonych toastów, 
koń~zących się nieodzownie wezwaniem <i.o 
wychylania kieliszków; wreszcie wieco:wnicy 
wzywają aby na weaołach, chrzcmach, 
~typach 'pogrzebow~ch . i zabaw~ch , ~owa
rzyskich baczono w1~CeJ. na. t~zezwosc. 

11. Wiecownicy przypommaJą, ze Jest naukowo 
udowodnionem: 

a) ., iż wódka i podobne napoje alkoholiczne 
nię- mają żadnej siły pożywienia, lecz tylko 

. '~ chwilowe sprawiaj'\ ożywienie, po którem 
tern większy upadek sił następuje; 

b) że nietylko nałogowe pjjaństwo rujnuje 
zdrowie, ale także wszelkie choć mierne 
lecz stałe używanie trunków alkoholicznych 
tak samo jest szkodliwe i przyczynia · się 
do pod~opyw~nia zdrowia fodzkiego. 

. u~ Przeciw karciarstwu. 
I.:.\, I • ·~VJP~ 

• L Wiec potępia wszelką grę hazardową 
,: " 'w karty i inne znaki, jako niemoralny 
. sposób zarobkow~nia i wstrętny . s~osób 

.'. ·zabawy~ · podkopujący nadto apokóJ i byt 
. , ,' całych i·ód.~~n:. · . 

.2 .• ' Wiec potępia także nałogowe grywame 
· ,.,•'"W karty jako zabawę, wyjaławiającą urny· 
'·" ·<sły, niweczącą wyższe życie towarzyskie, 
\ zasadzające się na wymianie myśli i dą· 

żeniu do podniosłych celów narodowych 
i społecznych.: 

3. Wiec zaleca; żeby przynajmniej nie da„ 
,, · wano złego przykładu, a młodzież usu· 
, , .. wa.no od widoku gry w karty, dzieciom 

"zaś nie pozwalano w żadnym razie bawić 
się w karty. · · · 

Zieznie polskie. 
' ·U z Prus Zach., Warmii ł Razur. 

Gerinanizacya nazwy. Wieś Mlewiec 
w P:r.usach Zachodnich otrzymała nazwę „Le· 
bendorf"'. 

Grudziądz. · „KOln. Volksztg," ··· przypo· 
mina zdarzenie, podobne do sprawy Krosigka, 
z dawniejszych czasów. W roku H$60 zdarz:yło 
się w Grudziądzu, , , że wszyscy szeregowcy i 
podoficerow,i.e zbuntowali się przeciwko obłą
kanemu kapitanowi, który się nad nimi znęcał. 
Za bunt otrzymali żołnierze wysokie kary. Nie. 
którzy ska.zani zostali na 20. lat for.tecy lub 
cu~hthaUSlJi• !: . C~y później ich uwolniono, nie 
Wiadomo,. . · . . . . . 
.:;,:. Ols~tylJ. . na Warmii. Przed dwoma laty 
pizejechał. poc~ąg w pobliżu miasta powózkę, 
w: 'iktórej jechali dr. P.rzewoBki i aptekarz Hen· 
~ • . O baj., ~ówc~as ponieśli śmierć na miejscu. 
f onieważ · zajście to stało się z winy kolei, za,· 
sk:"ą.rżyły .• 1rodziny zmarłych o ' odszkodowanie. 
Po'dcz·a.s atoliJ ' gdy rodzinie Henningów P.rzy· 
znano je są~ownie już .przed ·rokiem, uzyskała 
je pani doktorowa Przewoska dopiero teraz. 
Pdszkodowanie o,bejmuje · zwrnt kosztqw po· 
gr~ebu jej ' mał'~ónka, pensyą, odpowiadającą 
dochodom lek.~rzą., oraz pewną kwotę .na wy· 
elfowanie dzi~ci., 

Pelpl~~·· . Dpia 18 bm. otrzymali instytu· 
cyę kanoni~żną: ks. Franciszek .Fischoeder, lo· 
k~ny ~ikary: ·z Kłodawy .na probostwo w Gó„ 
t.~P,ie a ks. Wojeiech Wilm, kur~tus z Susza, 
n~· probostwo w Qatr.owi~em pod rucho_lą. 
· ~! Ols:ltJ~· W medz1elę 16 bm. naJprzew. 
Ui Bifiliup wyświęcił dyakonów: Hermana 
S.c)mBfa, ·Ferdynanda Austen' a i Artura Zegler'a 
na„ kapłanów. · 
0 Ńowowyświęcony ks. F. Austen ustanowio· 

ny~ zóstał ka.f?elanem w Stol~hagen. 
· .: „ O obrazę urzędnikow. W „Gesellige· 
rZ$" (nr.' 141) ·czytamy w korespondencyi z 
Gńiezna: Szewc tutejszy Walenty Kornatowski 
stawał znow'u przed izbą karną. Niedawno za. 
sądzony żostał na karę u to, że nie posyłał 
~yna na nieµiiecką naukę reHgii. Zapozwany 
ff kwietniu P.rzed"' Si\d okręgówy, zachował się 
tai:, że go skaza:no na 24 godziny ares&tu. o. 
gromnie oburzony stanął przed stołem w sali 
są~owej i krzyczał: "Nie ukarano by mnie, gdy
~)7m był hakatystą. Psiekrwie Niemcy, czyż 
myślicie, że . wolno wam z Polakami czynić 
wedle. upodobania? Na dzień do aresztu! Cze~ 
mu nie trzy dni lub tydzień! A może byłoby 

WIARUS POLSKI. 

lepiej uciąć głowę ! Wówczas m~sielibyacie źy- Słowa. powyższe powinni solb:e gł1ęboko 
wić moją żonę i dzieci: Cesar~ Jest _do.b7, tyl- zapisać w pami~ci - w~yscy Polacy. 
ko ci psiekrwie urzędrucy SĄ megodz1w1 ! Kor- Praga. O pobycie cesarza anstryackieg1> 
natowskiemu wytoczono procec o obrazę urzę· w Pradze nadchodzą dalsze szczegóły~ Bur
dników, a izba karna skazała go dziś na 6 mistrz miasta Srb złoiył cesarzowi memoryał~ 
miesięcy wię'zienia. zawierający życzenia mieszkańców Pragi. Mie-

szczaniG.: proezą o zniesienie murów fortecznych, 
'tli Z Wiei. K~:i. Pow.naitudde10, pomoc państwową dla przeprowadzenia kanali. 
Poznań. Utonął podczas kąpania murarz zacyi i dla bódowy sztuk pięknych i odda.nie 

Kobielski ze św. Łazarza. miastu domu balowego cesarza Rudolfa II .z 
Sroda. Budowę kolei z Głó·wny do Sro· 16 stulecia, który używany jest obecnie jab 

dy już rozpoczęto. ruaO'azyn wojskowy. Dalej wyrażona jest prośba, 
Znin. Przechrzc')no znowu przystanek ab; w Hradczynie mieszkał zawsze członek 

kolejowy Dąbrowo w powiecie żnińskim na domu cesurskie~o. · 
„Dernbrunnen". . Berlin. Hr. Waldersee, wracajĄcy z Chiu 

Nie potwierdzony! Rada miejska w do Niemiec, otrzymać ~a wysokie odznaczenie 
Pile wybrała w swoim czasie · lekar~a p •. dr. za swe usługi. Mówią głośno, że cesarz wy . 
Drożyńskiego członkiem rady szkolneJ. ReJen· niesie go do stanu książc:cego. Twierdzą także, 
cya bydgoska wyboru nie z~twi~rdziła. . że Waldersee zostanie namiestnikiem Alzacyi 

W sprawie klęski rolmczeJ. W.c~oraJ ~o i Lotaryngii. Król Wiktor Emanuel zaprosił 
południu zjechali do Bydgoszczy mmBtrow1e W alderoea w powrocie z Gbin na jeden d.zieii 
Rheinbaben, Hamrr.erstein i Podbielski na za- do swej wsi w Neapolu. 
powiedzianą konferencyę. - :Minister rolnictwa, Roguncya. „Frankf. Ztg." donosi, że 
chcąc zaradzić brakowi paszy, polecił wszyst· car napewno 14 sierpnia przybędzie do Mo
kim prezesom rejencyi, .ał:>y ' o ile możności po- guncyi, aby być na manewrach cesarskich . 
zwalali w tym roku pasać byclło na łąkach Równocześnie przybędzie król angielski Ji~d. 
przylegających ~o lasów rządow)ch. W danym ward VII. 
razie mają być łąki wydziei:żawione za szóstą W Bawa1•yi jest także zatarg o szkołę: 
część zwykłej ceny. . Biskupi wystósowali pismo, w którem żądają, 

Poznań. "Goniec Wielkopolski", który by, katolicki rząd uwzględniał stanowisko Ko . 
niedawno nabył na własność p. Dr. Dyonizy ścioła wobec mięszanych małżeństw i uie po.' s 
Karchowski, od 12 bm. nie wychodzi. _ zwa~~~ - ~et~nawiać p~~y szkoła.eh · wyznaniowyc~ 

W Nekli odbyło si~ dnia 20 bm. poswię,; nauczyc1eh ekskomunikowanych. Rząd bawarski 
cenie nowo zbudowanego kośc~oła katoli~kiego, wspólną prośbę biskupów, wystÓf)Owaną clo ko~ 
którego budową kierował architekt p . .M1eczko- rony, odrzucił, oburzając na siebie wielce pras~ 
wski z Poznania. Aktu poświ~cenia, dokonał katolicką. 
ks. biskup Likowski. Koszta budowy wynoszą l z .A.ustryi. W Jabłońcu odbył się zjazd 
300 tysięcy marek, a poniósł je z własnych środ- wszechniemieckich m~żów zaufania w obecności 
ków p. hr. Zółtowski z Nekli. Organy są wspa- około 250 ·uczestników. Przemawiali posł. Her· 
niale. a zb~dowała 'je firma Knauf i synowie zog, Berger i vVolf, bardzo· ostro szczególnie · 
Bleicherode w Harcu za 4 tysiące marek. Ró- w kierunku ruchu "Los von Rom". Ile razy 
wnocze~nie odbyła się instala.J.!ya ks. proboszcza chcieli dotknąć podróży monarazej, kom:sara 
Manickiego, który tą parafią już kilkanaście rządowy odbierał im głOs. . . · 
lat zarządzał, ·a oatatnie dwa lata pasterzował Następnie udali si~ ws.zyscy pod .pomnik, .r 
w Gieczu. cesarza Józefa II, gdzie poseł Berger wygłosił w 

mowę na cześć cesarza Józefa II, nazywaj<\~ w 
go der "Los von Rom" Kaiser. Charaktery· ją 
styczu~m jest, ze całe miasto było przybrane si 
nade:.' uroezyśaie ·na "pq11jęofo lVażechńie.'1M', {niv. , u 

• Ze Slązka czyli Starej . .Polski,, 
Wodzisław; . starodawne polskie miaste· 

czko, doczekał się hakatysty. W mieście -
prócz urzędników - nie ma żadnego, któryby 

· po . polsku nie umiał. Do miasta do parafii .na· 
leżą całkiem polskie wsie: Radlin, vVilchws, a 
tu w „Loslauer Anzeiger" kto~ żałujg i gani, 
iż na procesyi Bożego Ciała po polsku śpiewa· 
no. Toć przecież hańba i wstyd, (pisze), iż te
raz w niemieckim mieście, jak Wo~zisław, po 
polsku się śpiewa. Patryotyczny k~iądz proboszcz 
miałby dopuścić niemiecki śpiew~ 

Jak to takiemu hakatyście rozum w głoe 
wie się mięsza ! Tożby . lud polski miał śpiewać 
niemieckie pieśni w Boże Ciało? Albo miałby 
mllczeć, a kilka panienek i paniczków stroiliby 
się i trele swoje wygrywaliby? Cały lud wie· 
rzy, cały lud wychwala Boga swego utaj( nego, 
cieszy się z jego przytomności i głośno i pu
blicznie wiarę i wdzięczność wyraża w przy· 
rodzonej mowie swojej. Takie jest święto Bo~ 
źego Cfa.ła, w którym to dniu okazać się ma 
katolików wiara i pobożność, a nie \Vidowisko 

popisywanie. 
K1•ól. Huta. „Konigsbiitterka'' donosi, 

iż kowal Cżok, który wskutek biąmarkowskiego 
wydalenia przed 16 laty mu~iał się ztąd wy· 

. prowadzić do Chicago, dorobił się tam wpraw
dzie z całą rodziną, ale wskutek pożaru stracił 
życie wrnz ·z żoną i dwojgiem dzieci. 

Wiadomośeł ze świata. · 
· Berlin. W obecl}.ości ;cesarza· niemieckie

go odsłonięto w Berlinie pomnik pierwszego 
kanclerza niemieckiego. Przy tej okazyi wygło· 
sił kanclerz hr. Billow mowę, w której pod
niósł ~ naciskiem, że można uwielbiać Bismar
ka, ale nie po.trzeba 'wierzyć w. jego nieomyl· 
ność, ani twierdzić, że nigdy nie błądził. "Bi
smark - tak potem mówił hr. Biilow jest 
nam rękojmią, że naród nigdy nie może się 
wyrzec równouprawnienia z innymi narodami, 
ani prawa swego do jedności, samodzielności 
i potęgi. Dał nam przykład, że nie należy tra· 
cić odwagi nawet w ciężkich i zawikłanych 
czasach. N a.uczył nas, jak być wiernymi samym 
sobie. Dał' nam samowiedzę, przedsiębiorczość 
i życie. W nim może · się· naród oglądać, jak 
w zwierciadle, ponieważ był on przec.iewszy
stkiem Niemcem w calem tego słowa .znaczeniu." 

Z Chin. Podczas pożaru w pdacu ca· bi 
sarskim w Pekinie hr. ·w aldersee wydzedł~ jak xid 
wiadomo, ledwie cało z życiem~ Zasługę wyra· 
towania hr. \iV aldersee przypisują teraz pa· 
wnemu rosyjskiemu oficerowi. Dono.si o tem 
wychodząca w porcie Artura gazeta „N owosti 
Kraja", która tak pisze: · · 

„Ogień objął już sześć skrzydeł, w tem 
także salę tronową i sy pial~ią cesarzowej i prze· 

. niósł się następnie na dom asbestowy hr. Wal· 
dersee, który w swej sypialni znajdował się 
tylko z swym żołnierzem do posługi. Na pier·· 
wszy alarm przybiegli najpierw oficerowie nie· 
mieccy, · . a z nimi także rosyjski kap i tan szta· !O 

bowy pułku wybowskiego, Krickmeyer. Tenże : ko 
wskoczył pierwszy do okna feldmarszałka _;_ ' ne 
drzwiami nie moż-na się było dostać - i woiał 
na . hr. Waldersee, żeby wszedł na przystawk~ 
przy oknie. Ale okno było wysokie i sędziwy 
generał nie mógł _ 1się wdrapać na przystawkę., 
Wtedy Krickmeyer sam wskoczył do pokoju 
i przy po'mócy żołnierza do posługi dostali hr. 
W aldersee na okno, zkąd ofi~erowie niemieccy 
w bezpieczne p1·zenieśli go miejace" . 

Gazety niemieckie są uradowane tą wiado· 
mości~ i piszą, ż,e kapitan rosyjski zasługuje 
na wdzięczność i wysokie odznaczenie ze strony 
niemieckiej. ' 

Wojna ang. t1•answalska. Scheeper 
zdobył i złupił dnia 13 b. m. miasto Murrays· plan 
burg. Patrol, wzięty do niewoli pl'Zez Maritza, !~ya. 
liczył 29 Anglików. - Wszystkich jeńców bur· 1czą 
skich jest tera.z HJ,242. w sJ 

rafii, 
stars 
·s. I 
acząr 
łańe 

z :różny.ob. 'stron. 
· Bochum.' Górrucy, ~atrudnieni w kop"· 

ni „Engelsburg" musieli ónegdaj świętować i 
braku popytu na węgle. 

Battingen. Rodak p . . Ratajczak z Hst· 
tingen wygrał proces., jaki miał z powo.du u~ 
rzędu stanu cywilnego. . Więcej napisżemy 0 

tern w przyszłym numerze~ · , 
Gerthę. Kopalnia. „~ottringen". zakup~ł~ 

za. 1 milion marek pókłady .węgla w sąaiediueJ 
gminie Bovingb.au.sen. Tamże budują już ncVVY 
szyb. 



Biemke. Na d·worcu tutejszym został prze
jechany urzędnik kolejowy Winkelmeier. Od· 
stawiono go do domu chorych w Bochum. 

W A.łtenessen umarł ks. prob. Weber. 
!'f. o. w p. 

Ehrenfeld. Firma tutejsza „Klein i 
' MU.Her" zbankrutowała, a dużo ludzi potraci 
pieniądze. 

Balmke. Budowa kościoła katolickiego 
poatępuje raźno naprzód, to też się spodziewłlją, 

1 iż nasz dom Boży na uroczystość Wszyetkich 
Swiętych zostanie wykończony. 

I Derne. W Sf\siedniej kopalni „Scharn· 

WIARUS POLSKI. 

pióra i miał brudne nieledwie czarne ręce, na
pluł skrycie w prawą dłoń i obtarł ją o sur· 
dut. poczem jui nieco śmielej stanął przed 
profesorem i rękę ku niemu wyciągnął. Ten 
spojrzaws:i;y na nią zawołał zgorazony; „Cle· 
vela.nd - ja ci karę, na jaką zasłużyłeś, daruję, 
jeżeli w całej klasie znajdzie się brudniejsza 
ręka od twojej". Na to Cleveland wyciSrgnął ku 
profesorowi lewą rękę, która nie op)uta i o 
surdut nie wytarta jeszcze wiele brudniejsza 
była. - Wszyscy wybuchnęli głośne n śmie· 
chem, od którego i surowy profesor nie mógł 
się poswtrzymac. Rozumie się, że Cleveland 
wyszedł tym razem ze sprawy bezkarnie. 

Baczność! 

horst\' ~aczną za 6 tygodni wydobywać węgle. 
1 Dortmund. W kopalni ~,Kaiser Friedrich" 
' ;ierwała się lina u kosza. Sztygar Oelling znaj

dujf\CY s1ę w koszu spadł w głębię i zabił się. 
Duisburg. Partye naTodowo 11beralne i lJłatwienie pracy w zapisywaniu 

konserwatywna. [postawiły na kandydata do gazet. Aby urzędom pocztowym ułatwić pracę 
Farlamentu dr. Beumera z Diiaseldorfu. przy zapisywaniu gazet, wydano już w zeszłym . 

Lwów. Rektorem uniwersytetu na rok roku ważne przepisy. Oto w czasie od US-go 
I następny wy brano prof. dr. Rydygiera, który aż do 23-go osta.tn\ego miesiąca przed no

pochodzi z Grabowa. w Prusiech Zachodnich. wym kwartałem - a więc c hecnie od 15-go 
Farbowanie kiszek uznali sąd rzeszy do 25·go czerwca - każdy listowy musi przed-

! 
w Lipsku , i kammergericht berliński za fałszo· łożyć temu, który dotąd abonował "Wiarusa 
wanie pokarmów. Niechże to będzie prze- Polskiego", kwit pocztowy na ową gazetę 
strogą dla panów rzeźników. i wezwać owt)go abonenta, e by dał mu pie· 

Hiszpa11ia. Kopalnie .złota odbyto w niąd.ze na gazetę na nowy kwartał. 

\ 

Hisipanii pod miejscowością Becerca w pro. Listowy ma abonenta zawezwac do wrę
wincyi ługańskiej ; pięciu inżynierów angiel- czenia mu pieniędzy na gazetę, ale tylko 
skich przybyło, aby rzecz zbadac na miejscu. ~ czasie od 15:go d~ 25-go. To urzą?zenie 
'~koło 100 robotników już pracuje; wśród lu-

1 

Jest bardzo waznem 2 dogocJnem, bo listowy 
dności okolicznej panuje wielka radość. powinien być w każdym domu. Niechaj przeto 

Rzym. Z powodu narodzenia córki po„ nasi kochani Rodacy koniecznie już teraz 
lecił król rozdać sto wyprawek dla dzieci, mają 1,74 mr. w pogotowiu, aby ja, da.ć 
które tego samego dnia. przyszły na świat, -- listowemu. Najlepiej to odrazu zaraz zrobic, 
28 wyprawek rozdano w Rzymie a 62 w Ne· aby każdy regularnie mógł potem gazet~ od
apolu. Nadto 236 urodzonym dnia 1 czerwca bierać. 

I 
dzieciom wręczono na życzenie królowej He- Rodacy 1 zapisujcie „Wiarusa Polskiego" 
leny książeczkę do kasy oszczędności na 100 na trzeci kwartał i roz~zerzajcie go między 

I
lirów, a król ofiarował 200000 na założenie znajomymi. 
szpitala dla chorych na. suchoty. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Londyn. Wielkie nieszczc;ście wyda- NabożeD.stwo polskie. 
k 1z~ło się pod La...-al w Anglii. Pi~ć wozów W Linden apow. św. w pil\te\t 28 czerwca. po 
ił' !'w których znajdowało się 15 robotników, poł i w sobotę i w 11iedzielę. Pierwsze kazanie w sobotę 
c wprawionych zostało w ruch na torze budu- na. ttroc.zyatc.sć iw. Piotra i Pawła po poł. o 4-tej. Drugi~ 
• J·a.cei się kolei w pobliżu Chailland i stoczyło ka.~ante w ntedllielę (30) r0 poł. 0 4.-tej. 

u Ka. Meisan.er. 
13 się z taką szybkością, że przy zderzeniu się 
, , ua końcu tom z nasypem zostały wozy roz~ 

e· bite, przyczem 7 robotników utraciło życie, 8 
()dniosło ciężkie obrażenia, pomiędzy niemi 3 

a· śmiertelne.[ 
e· Do Alexandrowa na stacyą graniczną 
m przybył pociąg z wagonami do spania - tz. 
-ti D. Zug. Ki~dy miał pociąg w dalszą drogę 

wyruszyć ku Warszawie, zapytała straż gra· 
m ni<:zna szaf.nera wagonu sypialnego, czy ma. 
e· paszport. Odpowiedział, że tego nie potrzebuje, 

al· \bo jest urzędnikiem pruskim i w mundurze. 
si~ Zakazu jednak nie cofnięto i był ów szafner 
er·' ,. zniewolony powrócic innym pociągiem, a nad. 

N a d. e s l a A o. 
Baczność Polacy na obczyźnie ! 

Liczne tysiące Polaków na obczyźnie wiele wydaje 
pieni~dzy na utrzymanie życia., lecz niemal wszystko wpły
wa do kieezeni obcych. Moglibyśmy jednak dużo . to'i'Varów 
na.bywać od swoich Rodaków, bylebyśmy chcieli ponieść 
trochę tru.dti. Zwracamy tylko uwag~ na ogłos~ente apte 
karza polskiego p. Smyczyńskiego we W.rzesru, który 
szczególnie r6.źne towary drogeryjne za tani pienil\dt Ro
dakom na obczyźnte wy3yła. 

Byłoby też pot\danem, a.by niisi Rodacy na obczy
źnie, którzy posie.aają, akła.dy kolonialne, sprowadzali różne 
towary drogoyJne od p. Smyczyńskiego, a mog4 w ten 
sposób duło pieniędzy zarobJć, ich odbiorcy będfł mieli 
wygodę, a prócz tego {>C'prąi Roda.ka. w P.olace. Dalej więc 
Bracia, sprowadzajcie towary od aptekarza 
p. Uieruuiiaa §mJ czyi~ski„,o w„ '" t'"l.t~ni. 

1 szkoła o przedmiot ten się nie troszczy, -pr:ze-r.G 
dzieciom, które już umi~ją po poh;ku czy·:ać i 
pisać, także i gramatykę zrozumiałe . opracowa
ną należy dać do ręki, aby przynajmniej girt:.h:<"•" 
szych błędów językowych unikały i jako tak •: 
choćby listy poprawnie nauczyły .się pisać. . .:'.·. 

Cena „Przewodnika" jest nader przystępna •. " 
·wszystkie cztery działy a więc cały „Pr~eio. ,· 
wodnik" koEztuje tylko 75 fenyg6w. 

Zamówienia przyjmuje księgarnia J. B.· 
Laagego w G iieźnie. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Bochum. ·i 

W niedzielę, dnia 23 bm. odbędzie ~ię o godz. 'J./2 2 : 
zebrani~. Po zebr&niu bierzewv udiiał z chorą.gwi~ . W 1 : 

uroczystości Tow. Serca Jetuso~ego w Hamme. O !iczny1).: 
udział prosi Z & r l • d. 

Tow. św. Wojciecha w Róhlinghausen '~· ":: 
uwiadamia swych członków, iż w niedzielę 23 bm. bieuą·! 1 : 
u<iział z chorągwifł w uroczyst.ości towarzystwa Serc$ l 
Jezuaowego w Han:;cne. Członkowie Vllinni si~ zebra~ ·o · 
godz. 2 po południu, w lokalu p. Petero·a. O ;iczn.r;1 
udział u prnsz:i Z a r z ą, d. 

") "Wielki Strzelcz. I· 

' Donosimy wazyetkim współparafianoxn W~elkiego 
Strzelcza, ze na zebraniu w niedzielę dnia 16 cflerwca u
chwaliliśmy w spt'awie chorągwi kolol'11 niebieskiego I " 
czerwonego 'fa niebieskie; stronie będzie obnv. ~w i vt.eg(), , 
Marcin~ a n~ czerwonej Matki Boskiej Cz~,swohowakfej, , 
PrzewodnicZ!\CY komitetu jest Jan Giernas, Hiillen, a ~a
syerem Jakób Mikołajski w Bismark. Dobrowolne składki · 
maj!ł odbierać: J. Niedziela, W. M:ircikowski w Hillleu1.l(> · 
W. Marcikoweki, \V. l\aran, w Bulmke, J. Ma.tcin~OWf>ki· '\'« · 

Baukau, T. Ciszewicz w Ka:strop, \V. Garwa w Raukae.t:~ 
J. Wyrzekowski w Rellinghauaea. K. RahJc!ak W'~ten~ · 
acheidł J . Wawrzyn;ak w G:nefelcj. 

Prosimy ,v3z5atkich wapółparath.n z Wie k!egG., 
5trzelcza, aby u~abli na te nazv'iiska. Pros:m;y pe.t11-fra11t 
z Wielk~t>g) Strzel cza. którzy I:am se. nieznajl}mi , żeby:· 
byli tak dobrzy i też swoje składki ofhrowa i 5 pr~'3łalL 
na ręce kasy era. pod ad1·esem : : , . 
' Jakób Mikołajski, 

in Bismarck i. w:, Hermannacr. nr. 1.!.. 

Towarzystwo św. Piotra w Steele . 1 

obchodzi w niedziel~ dnia. 30 czerwca. 16 rocznicę swego 
istnienia, na którfł s?.an. Tow., które zaproszenia doat~ł1 
i które dla braku adresów uproszeń nie odebrały 3er .... , 
decznie zapraszamy. Pro:>.im-y j e~ a.by raczyły prz:Jbyć„3 · 
chor4gwiami i pałaszami. Program jest następujl\C1 : 
Od g.1dz. 2 1/~ do 31/'ł prtyjmowanie obcych Tow. a poi 
Rama.n w r~nku. o godz. 4 wymarsz do kościoła .na. nabo.•! 
żeńd!.WO. PJ naoożeństw!e pochód przez ruir.i~to na sal~ 
p . Fieg": gdzie się za be.wa roz:p0c7.nil" z r>ie~nis, i. m~Wfł . 
powital..ą Put~ru by<ll~ ś,.,i~w·y i dt:k11Atna~yti pr~eplłlo~aµe , 
koncertem. O zmroku, zoabnie sztuka. teatralna odegrama, 
potem dalsza zab1n'l;a,, łVat~p dla członków 30 fęn. dl~ 
nieClłOnków óO . fen. przedczagem, a f rZy kasie 75 feo. 
O l c·1.:ny udiia.ł pto~i Z at i I\ d. . ,i • 

Koło śpiewaków Sobieski w Herten. . , 
Przyada. lekc~a ś~ieV'lu odbędzie się w niedzidę; . 

dnia 23 bm, o godz. 4 po poł. Od tera.z każdti !llt!dz;iel~ . 
ł świ~ta będfł się odbywać lekcye śpiewu o godt , 4 po 
południu, · Z ar 2 ~ d. , , 

'· Tow. Serca Jezi1sowego w Hamme · · 1" • 

"bznajmia Wdzystkim Rodakom, iż sposobnosć do spowie1faf, 
swiętei bęazie w Hamme w sonatę 22 czerwcai po· poł .. i 
w n1edaielę do poł, przeto uprasza, się Rodaków, , że.l.Jy • 
f' tej spnR<• bn0ści korzystali. \V imien_iu t •"l WAtZ')'3tf7.>0. 

jHZE:!Wl~duiCLj\C-y Jal\ Jast.t.o• a.k. . 'l 
ie-: zór nad owym wsgonem przyjął t. zw. szafner 
ta~ rosyjski. Oct niedawnego czasu rosyjski puł
że kownik żandarmów zakazał przepuszczać szaf. 

·· nm:ów pruskich przez granicę. · 
J?osaQ.y" r 'pxace„ ~· ·· ' · · ·~·· 1 'i'o1varzystwo św. Barbary w Bertelll 

Robotn\cy - wi~"ksia l>1'i'oa _ znajd;.\ „ pra<;ę pny d.on, si ~w, m członkom iż w niedzielę dnia 23 'c:i..erwcs. ('CJ 

fał . Wiedeń. O~ławiony \V olff~ poseł do rady 
i~ panstwa, austryacki, który uprawia politykę na 
w~ !korzyść Prus, zaprotestował na posiedzeniu 
k~. d~legacyi aust;ryackiej przeciwko zakazowi wy
JU tlanemu przez rząd austryacki, a dotyczącemu 

hr. ~ostawienia Bismarkowi pomnika w Chebie 
ccy Eger), jaki projektowali Wszechniemcy. vVy· 

Wodził on, że pomnik dla Bismarka winien stać 
d?· 0?ok pomnika ar~yksięcia Karolll, ponieważ 
UJB (B:sni~rk przez traktat berliński .zrobił z Austryi 

ony Wielkie mocar~two. Jakie to szyderstwo dla 
Austryi wygłoszone przez posła? 

per Najstarszy kapłan. Najstarszego ka· 
ys~ piana katolickiego ma w czynnej służbie Fran

~ya w Sant Benoit. Jest nim niejaki ks. Duval, 
.iczący ~6 l& t wieku, z którego 71 lat spędził 
~ ~łu~bie kapłańskiej w jednej i tej samej pa· 
• afi1, Jako asystent a następaie proboszcz. Naj· 
18.tarszem księdzem dyecezyi chełmińskiej jest 

1
,

8
• proboszcz Stanisław Machorski w L1sewif, 

łcz,cy 94 lat życia a niemal 6~ lat ka
anstwa. 

Z życia prezydenta Clevelanda. Cleveland 
rezydent Stanów Zjednoczonych, już jako 

u~ ody chłopiec zdradzał t~ na pół dobrodu. 
0 ~l\, na P?ł chytrą na.turę, kt6ra go do dziś 

. ~a cechuJe. Gdy raz po szkole nauczyeiel 
ip:ł~ Ywo~~ go na środek klasy, t.by za jakieś 
]tudJ rzewin~enie wymierzyć mu trzcin~ 5 uderzeń 
~nvvY ~~ ~łon1, wtedy CleYeland, który przed rozpo-

. ęciem lekc3i grał na. podłodze z. kolegą w 

budowie kolei elektryc111ej t Laar do vV.tteu. Zgłaazać ~ ołu<luiu o godz . . 4 odbędzie s ię n ie5ięczue zebran!e a„ 
trze.ba się na. tor.ze kolei elekt. ·yo:me,;. sali pana Agaciaka, O liczne zgromadzenie się w3:z7a,tkfol~ 

Mula.tzy przyjmie F. San,ler w Gel.rnkirchen, Flora.. ·człoołów prosi Z a l' z\ d. · 
strasse nr. 33a. 

Robotnicy i mularze znsj l\ pracę u .r. S..:hultbeia w 
S ;halke Herzogstr. 

3 robotników prz,jruie H.Rchulte ter. Hardt w Bottropie. 
Robotnicy. Budowniczy .l<raunst<\iuer w Glildbeclt . . 
Robotriicy i mular2e. H. J.~rnst, budo ,vniczy w· Werne 

przy Laogen.jreer. . 
Robotnićy do prac ziemvycb. Emil D.>ert Dortmund, 

o~tenl!ellweg. . . 
Pie\ta.Tz, Dortmund, Kt•ut ~tr. 
Służąca. Dortmund, .l\liirkischeetr. 57. 
(Uwaga: Kto z Rodakó,v wie, g tzi J robotaioy mo

gliby zna.leść pracę} zeahce nam. zaraz donit ść, abyimy to 
ogłosić mogli.) 

Nowe ksiC\żki • 
I tNakładem i drukiem księgarni J. B . 

Langego w Gnieźnie wyszła gramatyka polska 
p. t. "Elementarny Priewodnik Gramatyczny, 
zawieraj'ący najważnieją.r.e prawidła języka pol· 
skiego". Do użytku w domu i szkole popu
larnie opracował M. Lukowski. 

„Przewodnik Gramatyczny" zawiera cztery 
działy: Głosownią, nauk~ o częściach mowy, 
składnią i pisownią (ortografią). Rzecz jest 
oparta na .Muczkowskim i Małeckim porównti-
ji\CO. . , 

Z książki tej każdy dojrzały uczeń szkólny 
może przy dobrych chę ~iach przyswoić sobie 
sam najpotrzebniejsze w życiu zasady grama„ 
tyczne jęz,ka. polskiego., a ponieważ dzisiejsza. 

Towarzystwo św-. Józefa w \rittezl'.' · · 
W sobotę od godz. 2 po poł. w uiedzi<> l ę .i w po~e

działek do południą,, apowbność do spowiedz~ . .i.w •. o li·· 
czny udział Rodaków i R1, daczki vr 'Si Z a. r z~ d. ·-

: Wiec polski w Bocłłum ,; 
odbędzie ?,ię w niediielę 4 sierpn' a.. Ponieważ na. wie~il

·różne ważne uchwały Polaków nA o bez"' i:ue dot:,-cz,ce 
majlł zostsć powzięte, przeto uprasza się jut dziś Roda-
ków z Westfalii i Nadrenii o liczny ucział W 'YW. cę~, 
byłoby {>OŻf\danem, aby w dniu tym urGczystoaci nie il· 
rz,dzano. BHż:3ze szczegóły zo~taDI\ późn'~j ogłot$~o~e .. ~ 

„Związek Polaków'"'• · 

Essen! Rellinghausen! . · ',:r. .·:· 
S-ianow~~j Publicznoici z E~sen. i ckolicy don.oaz~ ił · 

:dnia 30 czerwca urzlłdzam w moim pięJcpie położol!ym boru. 
Zum grlineo Wald·' w Re 11 i n g ha u & en , · 1 ' 

" wielki ,koncert, · „„ 
na który szaoownlł pub'.ieZDoŚć uprzejmie zapraazam. · , t 

· Wdowa Kayenberg, 
restauracya. „Zum grU.nen Wa\d'· w Rellinghaus~u .. 

KSIĘGARNIA , „WIARUSA POLSKIE~O'G · ~t 
w Boehun1 

ma. na. sk.ło.dżie wielki wybór ksis_żek do na bo&eutwa., 
ksi!lżek powieściowych, śpiewników, k.si,tek treki 'relfgtp•· 
nej i hłstorycznej, papier listowy z pięknymi ~.a~mff 
polskimi itd. Dalej: wielki wybór figur Świ~tyeO.„ ~ 

.fikit6w, r6żabcy i innych dewocyonaliJ. . ~ ,
1 

• • ' 



Towarzystwo św. Józefa w Witten. 
W niedzielę dnit 23 czerwca obchodzimy 4:-tt\ ro

~t:nic~ swego istnienia na sali p. Tebarta, naprzeciwko 
kościoła katolickiego. Szanowne Towarzystwa 2ecbc~ się 
te\mó o goch. a po południu. o godz. 31/a pójdziemy do 
koscioła na nabożeństwo polskie z kaii;aniem Szan. Tow. 
upraszamy, aby przyhyły z chori\gwinmi, ale bez pałaszy. 
Po nabolenstwie powrót na salę, gdzie będzie powitanie 
towarzystw i gości, potem nasU.pif\ śpiewy, przemówienia, 
'.koncert i deklamacye. O godz. 7 b 1 dzie odegrany teatr 
pod tytułem: „Tuliła kosa na kamień". Po teatrze dal
szy cif\g zabawy. Członkowie towarzy~tw płacił wstęp· 
nego 30 fen., nieczłonkowie 1 markę, niewiasty mej!ł wetęp 
wolny. O licr:ny udział szan. Towarzystw, oraz Rodaków 
i Rodaczek z Witten i o)rolicy uprasza tię . Spodziewajfł 
slę licznego prEybycia1 zasyłamy serdeczne po:zdrowieniec 

Zarz Ił d. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 
urz\dza z ab a w ę w dniu 23 czerwca o g ·,dz. 4 po 
południu na sali p. Kettlinga w Habioghorst. Zabawa bę
dzie połitczona z koncertem, śpiewem, dekla.macyami i te
f\ trem: "'Nowożeńcy". Potem nasU.pi taniec. Ktoby pra.· 
gn\ł brać udział w .zabawie, winien się postarać o kartę 
przed zabaw~, ponieważ podczas zabawy nie mo2emy mieć 
kasy otwartej. Karty dla członków po 30 fen , dle gości 
po 60 fen, które można otr~mać u c~onków tow., w skła · 
dzie kolonialnym p Perlikowskiego, w oberzy p. Kettlinga 
w HabiRghorst i w Rauxel w golnrni p. Talarczyki>. or1.1.z 
w składzie cygar p. Kaczmarkiewicza. O liczny udzinł w 
s:a.bawie się uprasza Z a r z ą, d. 

Donosi się zarazem, iż Tow. św. Szczepata zamierza 
urzą.dzić rocznicę swego istnienia w dniu 22 września. 

Zebrania odbywają, się co pierwszą, i trzeci~ nkdzieJę 
kaiile,e:o miedąca.. 

~Baczność Rodacy z parafii doma
chowskiej I 

Zebranie odbędzie si ę dnia 23 czerwca o godz. 1/ 2 t 
po poł. na sali p. Balkenbolla w Bochum, przy klaszto-
00. Redemptorya· ów. Zapraszamy parafian domachow
skieh, ażeby się stawili na zebranie i innych ofiarodawców 
ze sob'ł przyprowadzili, bo jest jeszcze dużo takich, coby 
swój gro3z chętnie ofui.rowali, i coby chętnie przybyli, ale 
nie wszyscy "Wiarusa Polskiego czytają, albo dla zmiany 
pracy go utrzymywać nie mogił. ZaP'raszamy jeszcze 
raz war.ystkich parafian domachowskich o punktualne sta-
wienie się W imieniu komitetu: J. Jesia.k. 

Tow. św. ,Jana Chrzc. w Ueckendorfie 
don)si wszystkim członkom, sby z powodu nieporozumienia, 
w jedaej sprawie, chcąc najprędzej tę sprawę załatwić 
odbędzie się nadzwyczajne zebranie w niedzielę tj 23 o 
godz. 4 po poł. Posiedzenie zarZfldU godzinę prędzej. O 
jak najliczniej:;zy udział prcsi 

Jan Trzeciakowski, prezes. 

BacznoSć parafianie z Wałkowa 
pod Koźminem. 

Wszystkieh Rotla.ków z partifii wnłkowskiej w We
stfalii i Nadrenii znsjdują.cych się zapraszamy na dzień 23 
czerwca o godz. 12, zarnz po nabożo11etwie do Altenbo
chum do gościil ca p. Stratling, w celu porozumienia się 
w sprawie bardzo wdnej Z Bochum z ul. Bongardstr. 
mo.żna zajechać kolej!f. uliezo~ za 10 fen. przed sam go
seiniec p. Strlitlinga, gdzie jeat przystanek kolei ulicznej. 
O jak najliczniejsze przybycie prosz~ 
W"Jciech Grzegorski. Walenty Wosiek, Antoni Kuberski. 

1 

Baczność Rodacy z Essen i okolicy. 
W nieiziel~ 20 czerw :a ura:11dza.my Ido pięknie poło

żonego miejsca w Uelliughause·n „Zum grilnen Wald:' 
....- wyeieezkę ·~· 

na wi::ór naszych majówek polskfoh. Tam urzfłdzone będfł 
różne zabf!wy dla niewiast, męiozyzn i dzieci Podcza.:-i 
zaba.wy koncert. Wyjazd z E3sen o godz. 23/ł i 3 po 
poł. z główn('go dworca. O jak m jliczniejszy udział Ro
ilakó w i Rodaczek z dz;ećmi prosi 

Komitet wycieczek latowych 
dla Essen i okolicy. 

Tow. św. Ludwika w Disteln·Scherlebeck 
donosi swym członkom. oraz wszystkim Rodakom, iż w 
niedzielę dnia 23 czerwca o godz. 1f24 po poł. bedzie pol
skie nabożeństwo. O liczny udział sio uprasza. Zarazem 
donosi się wszystkim cdonkom, iż zaraz po polakiem na
bożeństwie odbędzie 11ię zebranie na sali pana Basse w 
Disteln. Na owem zebraniu będzie obecny miejscowy 
ksi1tdz. Ponieważ przyjrllł ważne sprawy pod obrady, dla 
tego każdy członek poż \dany. Z ar z Ił d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau. 
Pr~yszłe zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 23-go 

czerwca o godz. 4 po południu. Zarazem uprasza się tych 
wszystkich, którzy otrzymali karty wstępne na uroczystość 
pośwłęcenia chorągwi, aby je ra~zyli na zebranie przy-
nieść O licimy udział w zebraniu prosi Z ar z ą, d. 

Tow. Serca Jezusowego w Hamme 
donosi szanownym Towarzystwom, iż przyjmowanie Tow. 
jest od 1;23 do 1/ 24, a o godzinie 4: nabożenstwo 
polskie z kazaniem. Wstępne dla członków tow. 
30 fen, dla niEczłonb. ów przed czasem 50 fen., przy ka
sie 75 fen. Niewiasty majfł wstęp wolny. O jak najli-
czniejszy udział prosi Z ar z ą d. 

Tow. św. Augustyna w Rotthausen. 
W niedzielę dnia 23 czerwca odbędzie się posiedze

nie. Ponieważ s~ ważne sprawy do załatwienia, przeto 
prosimy członków, ażeby się licznie zebrali. 

Z ar z Ił d. 

Koło śpiewu „ Halka" w Kastrop. 
Zwyczajne Illiesięczne zebranie odbędzie się w niedzielę 

dnia 23 bro. o g -i dz. 4 po południu na sali posiedzeń. Le
kcya. Śpiewu odbędzie się o godz. 2. O liczny udział 
członków upra.Hza Z ar z~ d. 

Towarzystwo św. Marcina jw Kirchlinde 
donosi swym członkom, iż w niedzielę 23 czerwca po po
łudniu o godz. 3 odbędzie się półroczne zebranie u pana 
Belofa. - Zarz~ d winien się sta~ ić zaraz po nabożeń
stwie o godz. 12, w celu uregulowania książek i kwitów, 
aby podczas posiedzenia. mogło być wszyqtko gotowe. -
O jak najliczniejszy l!dział prosi Z ar z Ił d. 

Baczność Rodacy! 
W eprc.wie piel;rzymki do W erl niuiejszem 

donoszę wszystkim przewodnic~~cym Towarzyotw oraz 
w3zyst.kim Roda1~om. ii pielgrzymka do Werl nie może 
s!ę odb~ ć BO czerv. ca: lecz dopiero 13- go października, z 
powodu. iż dyrekcya kolejowa w E:;3en nie moża stawió 
pooiągów, gdyż Sf\ zamówione do Kevelaer i Neviges dla 
15000 osób. Dla tego w tym roli:u odbędziemy pielgrzymkę 
13 pażdziernika. W przyszłe lata znowu pielgrzymka w 
ostatnią niedzielę w czerwcu odbywać się będzie. Także 
kapelmistrze do których pieałem niech mi tego za złe nie 
wezm1L, gdyż nie moja wina, bo choćbyśmy ino~ niedzielę 
wzi~li, to O. Gwardyan z Werl nam odpi~ał, iż tylko 30 
czerwiec i ló paż1eiernik jest wolny. Tak OO. Roch i 
Alfons się o pielgrzymkę bardzo starają. 

Z polecenia OO Franc · s~kanów z Dortmund: 
Tomasz Bzyl, 

prezes Tow _„Jedność" w Dortmund. 

Towarzystwo „J edność'' w Dortmundzie. 
zaprasza wszystkich członków na zgromadzenie dnia 23 
czerwca punktualnie o godz. 4, gdy.Z e'ł ważne apr(l,wy do 
załatwienia · Z a r z Ił d. 

Wiee polski 
w sprawie opieki duchownej w Ueckendorf 
odb~dzie się ~ sali p. Hoffmanna, przy ul. Sild.itr. dnia 
30 czerwca o godz. 1/ 2 l. Rodaków z Ueckendod'u i 
okolicy pro~imy o liczny udział, aby pokazać, Ż P chcemy 
pozostać dobr;ymi katolikaJli i że właśnie t~ sprawą naj
bardziej się interesujemy. Rodacy Jak jeden IDf\Ż stańmy 
na wiec - Do szanownych R:>daków marny jedn~ je3zcza 
prośbę, aby nam byli pomocni, aby pokój nie był zs.kłó. 
eony. Zaprasza.my więc tylko dobrze myśll}cych i na tę 
tak ważnił sprawę zdrowo się zapatrujący~h Rodaków. 

Komitet. 

Towarzystwo św. Ignaie·ego w Oberhausen 
donosi swym członkom, ażeby się zechcieli zebrać w cza 
kach i oznaka.eh w niedzielę po południu o godz. 1;22 
lokalu 1,>osiedzeń u pani Hacke, ponieważ ob.chodzimy l 
rocznicę naszego istnienia, a 10 rocznicę istnienia Tow. św. 
Jerzego w Alstaden. WymP.rsz kwadrans przed drug\. 
O liczny udział uprasza ' Z ar z fl d. 

Próba śpiewu w kościele Najśw. Maryi Panny się nie 
odbędzie, ponłewai towarzystwo wychodzi z chorągwi, do 
Alstaden. Józef Smlc. 

Koło śpiewu „Słowik" w Marxloh. 
Zebranie odbędzie się w niedzielę po południu o go 

dzinie 4 u p. Hoffelmanna. Jak najliczniejBzy udział w 
zebraniu jest pożądany. Nasz nowy gospodarz da n.all\ 
wolne piwo. - Zaprasza się ~arallem starego kasyera I 
jego zsst~pcę, ażeby się punktualnie o godz. 4 stawili 
rachunki z kasy zrobili. Z ar z Ił d. 

umm~o~~~mu~ 
Wiec polski w Gelsenkirchen 

odbędzie się w uroczystość śś. Piotra i Pawła dnia 2& 
czerwca o godz. wpół do 1.2 w południe w saU 
„Germania" (Baumeiater), przy ul. Hermannstr. 16. N 
wiecu będlł omawiane przedewszystkiem 
~ sprawy górnicze, -=łllD 

dotyczlłce znanego rozporzlłdzenia językowego policyi gór 
niczej. W sprawie tej zostać mt1jt'L na wiecu uchwalon 
petycye, · które wysłane zost&.nfl do wyższego urzędu gór 
niczego w Dortmundzie, do ministerstwa w Berlinie itd. 

Pod obrady przyjdfl też sprawy knapszaftu, a 
ile czas pozwoli będ~ też ogólne sprawy omawiane. 

Sprawy to szuzególnie dla górników bardzo ważne> 
dla etgo wszystkich współbraci bez w2ględu na to czy 
pochodz~ ze Sl!łzka, c'!.y r& Poznańskiego, czy z Mazur, czy 
z Warmii, c2.y z Prus Zachodnich, gorfłCO prosimy, aby 
wsz~scy licznie na wiec przybyli, bo to o ich wspóln~ 
sprawę, jako górników polskich chodzi, albowiem te roz. 
porzfldzenia językowe wszystkim dajlł się we znaki. 

„Związek Polaków". 

g~~~~~g~~*~~ 
Baczność parafianie lutogniewscy 

pod Kroton)'nem. 
Dnia 9 czerwca w Oberhausen postanowiliśmy, ab 

my parafian'e mieszbjl}Cy w Westfalii i Nadrenii i w in 
nych miejacowościach sprawili paml~tkę do naszego ko 
cioła w Lutogniewie. Myślimy, . że współparafianie od tego 
się nie wykluczfł i r.aczlł się do tego przyczynić, aby w 
krótkim cza3ie, to jest do lutogniL wskiego odplli!tu p&· 
mi~tkę sprawić. 

Kochani Bracia Rodacy l nie dajmy się zawstydzi 
innym pBrafianom, lecz ofiarujmy nasz grosz wdowi n 
d'lr dla kościoła, obok którego spoczywaj!\ kości naszyc 
ojców i pr. ojców, ::i. Pau Bóg nam będzie sam bbgosła 
wił w na.szych pracach. Dla. braku adresów do wa 
wszystkich w~półparafian rozproszonych w Westfalii i Nad 
renii zasyła.my wam serdeczm~ pozdrowienie przez „Wie. 
rusa Polskiegl)~'. - Prosimy składki n:i.dis~łać pod adre· 
sami komitetu osobiście lub przez pocztę: Antoni Patryas 
i Franciszek Oleś w Ueckendorf, Elisabetbatr. 1. Józef 
Kowalczyk i Jan Ratajczak w Marxloh, Wiesenstr. 58. 
Stanisław Kowalski i Ja.n Spurtacz w Laar, Ba.ustr. 14. 
Piotr Minta i Franciszek Olachowaki w Oberhausen, Pot· 
mannswfg 70. Jan, Stefa.n i Franciszek Ca.łujek w Wat· 
tenscheid. Johannesstr. 1. 

Baczność Polacy w Dell wig! 
Dla wygody Rodaków w Dellwig, szczególniej tyc4 

którzy mieszk ajlł w kolonii kopalni przyjflłem aj encn, ns 
piama polskie, które sbmem pośrtdnictwem zapisać można. 
Dalej więc, Rodacy, garnijcie się do oś.,, iaty przez ~zy· 
tanie gazet pohkich) a. wyrzućcie z domów waszych 
obce „blaty". 

Kto umnie na. trzeci kwartał zapisze zaraz „ Wiarusa 
P Jlsk~ego", temu do końca tego kwartału dostarczę gazety 
bez płat nie. 
łhymoa Waśkowiak, Dell wig, Helenenstr. 9. 

egd8Dr:e -~~~~~~~+~~~·~~·~··~-
: · · Tomasza a Kempis i Baczncsć! lYleinel & Herold 

~O naśladowaniu Chrystusa.~ 
~ Cena 1 mr., z przes. 1,20 mr. ~ 
: Adres: „Wiarus Polski", Bochum. : 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ Zaproszenia weselne ~ I 
wykonywa. prędko, gustownie i tanio I 

Drukarnia „Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

Przy zamówieniu na.leży napisać, którego dnia, o której go
dzinie, gdzie i w którym kościele odbędzie aię Śl ub, oraz u kogo 
i przy jakiej ulicy (numer domu także podać) uroczystość 
weselna się odbędzie. Podać należy także imię i nazwisko 
młodej panny i młodego pana. Po odebraniu zamówienia zostanfł 
karty w jak nsjkrótszym czasie wysłane. 

W miij~tku naszym 

„Skalo-w-o'' 
powiat knźmiński, 6 klm. od mia

Poszukuje się natychmiast 

1chłopcai1 młodzieńea 
• d 16 i 18 lat 

sta Koźmina, mamy aa sprzedaż do ceg!a!'skiej pra~y za wysok11i 
parce'e każdej wielkości z budyo- zapłatlł. Rodacy otrzymaj!ł pierw· 
kami lub be~ budynków. Ziemia szefatwo - Zgłoszenia przyjmuje 
jest ba.rdzo dobra, systemat~·cznie spiesznie 
wydrenowana, łlłki znakomite. P. Adamski, 

Również jest tanio do nabycia parowa cegielnia Woltera 

gospodarstwo w A.lstaden p. Oberhausen 
40 morgowe, nadające się dla głę-
bokieg l po~ładu dobrej gliny na. Ktf) wie, gdzie przebywa 
założenie cegielni. I c· . I k" 

Warunki kupna dogodne gnacy 1es1e S 1 
Jest to dobra spoi!obność dla) ołeniony w Kon1Jrach, powiat• ra

tych Rodaków, którzy dorobiws1y wicki, a który już lat IO nic żonie 
się cokolwiek grosza na obczyźnie, o sobie znać nie · dał, zechce po
maj11i zamiar na.bycia. kawałka roli dać jego adres. Za podanie do
na !i::iemi ojcz~stej. kładni=go adresu dam 4 marki wy-

Bliższych wiadomości udzieli na nagr(.dzenia 
I zycze:rle biuro nasze. Jan Michalski, 
Spółka Rolników Par- li o n ary (Kr. Rawitsch) 

celacyjna„ 
Poznań - Posen 

Podgórna ulica nr. 10 a parter. 

(Bergstr. No. lOa). 

Ad. Woliński. Wł. Kaczmarek. 
Józef Kużaj. 

-W<cQ(. pt·i 

:Baczność! 
H.ramnica, 2 metry długa, 
1 wystawa do okna wystawnego 
2 m.etry długa, 3 gazowe lampy, 
za.wieszadło dla rzeźnika, wszy
stko prawie nowe, tanio do sprze
dania. 

Antf}ni Hokocifiski, 
Rohlinghausen, Koni~sgrubestr. 14. 

fabryka harmon w IUingenthal 
(Saksonja) nr. 141. 

rozsyła za zali• 
czk\ dobre har
moniki koncer• 
towe do rozci~· 
gania około 3ł 
cm. wysoki~ 
piękn. głos, o- m 

otwarta klawiatura. ł. 'lo/CZ~ścioWi' bml 
miech z metalowem obtciem nn 
rogach, ba~ypo iw ójne. Klawi&· 
tura najlepsza. 

10 klaw. 2chor. 2 reg. 50 głosó!!l.I 
10 klaw 3 chor. 3 reg 70 gł. 7,óOID 
10 klaw. 4 chor .. 4 reg. 90 gł. 9.50 111 
21 klw. 2 razy 2 chor. 108 gł . 11111 

z 
Szkoła i za.pakowanie darin°· 

85 innych harmonik bardzo tani0• 
Bandoniony, symfoniony, kataryn• 
ki, cytry akordowe, cytry, skrW I pce po tanich cenach. Gwarancya: za 
przyjęcie z powrotem lub z;: wj 
pieniędzy. Katalog darmo. bat• be 
uznań. Nie należy na.szych 
monik pomieszać z polecanemi p-0 ' 

niższych cenach. 
-------------------------000000000000000 oo OOo nii 

Dzielny ułan : 0 

z wojska polskiego w HisZpani~ 
Cena 1 mr.. z przes. 1,10 lll· 

Adres: „Wiarus Polski", BocbuDI \\Is 

000000000000000~ po' 
,Ns.kł.adem i e.zolonkam· Wydawntctwa ,~Wiarusa P' hk:iego•' w Bt ohum 

Dodatek nadzwyczajny. 
kó 



:Bochum., sobota 22 czer'W'ca 1901.· Rok ·tt. 
__ Reda.kcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. __:_ Adres: Wiarus Polski, Beehum. _ . _ '. · 

Numer· dodatkowy. 

·Jerzy J as z cz u r Ba żeński, 
P:OW!EŚÓ Z XV WIEKU. 

(Ciu 4'a:J&zy). 
r· Ojciec Swięty, Paulus II, panujący obe· 

cnie na Stolicy Apo~tiolskiej - ciągnął dalej 
legat, pragnie zaszczep~ć pokój między wszyst· 
kimi wiernymi święt.t>j Stolicy ·chrześcianami; 
moim zaś obowiązkiem, jako jego pełnomocnika, 
n$kłaniać powaśp.ione strony do zgody - do
dał, skłaniaj~c głowę. 

Król na chwilę .ząm~8Uł. się, potem rzekł: 
- Chcie.libyśmy . e.pełnic wolę Oj ca św~ę

tego i dac dow(»d, . żę, jego życzenie zawsze 
ma.my w wielkiem, zaohowaniu„. - i umilkł. 

. Potem znów rzekł, jakby od niechcenia: 
- No, mości &anoniku krakowski, raczcie 

przec.zytac, coście tam . :nakreślili z wojewodą 
poznań8kim ~ radny mi „panami. 

Jan Długosz powstał i :rozwinąwszy per
gamin, począł cżytać po .. łacinie. 

Lecz po kilku zaledwie wyrazach \VHhelm 
a· z Kolnitz przerwał: · 

. . .:.:___ Ugoda obcą nam mową spisana! 
- Mowa łacińska we wszystkich jest uży- . 

wana dokumentach - ·rzekł Ostroróg. - Dla 
rycerzy zaś krzyża, jako ·zakonników, a więc 
duchownych, osobliwie powinna być zrozu
m)ała - poparł go Jan Bażeński. 

- W tyzµ też języku i" ... parlamentarz 
z nami . o poddanie się Malborga dyskutował -

.dorzucił Amor Tarnowski. 
- Ze względu zaś ną obecność nsjwyż. 

szej ekscelencyi legata Ojca . świętego, innej 
mowy nie możemy używac - dodał spokojnie 
Długosz, zabierają~ się do dalszego czytania. 

Przerwał mu jednak król skinieniem. 
- Jest ci i niemiecką m'ową ta ugoda 

przefisana. 
I na :rozkaz monarchy Jerzy Bażeński 

podał wielkiemu mistrzowi pergamin., składając 
~u. przytem należny ukłon. 

Ludwik Erlichhausen żachnął się, nie do-
rn~ k . 
zety t nąwszy pergaminu, j akby się obawiał dotknąć 

.przedmiotu, podawanego przez byłego wycho
• 9, wańca zakonu. Skinął tylko na jednego z przy

bocznych i ten odebrał podawany mu ·doku
ment.. 

bal 
. . Mistrz zas zmieriył niechętnym wzrokiem 

zali· Jerzego. 
har- · Po chwifowem · w.zburzenit~. nastąpiła znów 

. cisza; i Długosz · czytał ,iuż ~-dalej bez prze
szkody, kończąc temi słowy: 

„Mocą pokoju wieczystego w Toruniu, zie
mie : chełmiń ~ka, pomorska, michałowska, oraz 
miasta: Toruń, .Malborg, Gdansk, Sztum, El
~ląg, Tolkemit, a także powiat Krzyszborski 
l posiadłości biskttpstwa warmińskiego, wraca.ją 
do korony i nasić będą nazwę Prus Królew
skich. Miasto .Królewiec zatrzymuje mistrz 
krzyżacki z warunkiem, iż obecny temu Ludwik 
Erlichhausen, mistrz, :złoży · hołd Polsce nie· 
z~łocznie, następcy zaś jego w szóstym mie
s~ącu po ą bjęciu mistrzowstwa. Każdy zaś wi
~en dostarczać posHków wojennych w ludziach 
1 ~roni . na żądanie kró,la polskiego, wszelkiego 
z~s przemysłu i ha.ndlu w ziemiach mu zosta
\Vlonych nie tamować Dan, dzień 19 Septem 

~ .bat· ber rok pań.ski 1466 w Toruniu". (HLltoryczne). 
xi1 pO . Długosz skończył czytanie. · .· . 
...--.: . W śród Krzyżaków zapanowało ~hwilowe 
?oOO ~ilcz~nie, . potem„ powstał znÓ'.W ·szmer l).iezado· 

Wolenia, wreszcie zaczęto się między · sobą · na· 
pani~ radza~. '. 
00:~ . Ja~. Biiżens}'i"ty~czasem, · dla ob~najmienia 
~ 'Yętystk1c~ zebra~y.ch~„: prze~;y~ł: . ~~łą ~ówę„P.~ ::.;;..-- t0 sk?, nie ·zwazaJąc Ba szmer wsród Krzyz~· 

ów i na ich niechętne spojrzenia. 
Y· ll "fV tern nagle znów p:rzez otwarte zapory 

okien doszły. okrzyki: 

Precz z Krzyżakami! precz ! 
Do króla! do króla! 
Niechaj nas broni! niech broni! 

Dostojnicy krzyżaccy spojrzeli po sobie, 
na twarzach ich przebiegł wyraz pewnego znie· 
chęcenia, lecz zarazem i poddania się. 

- Twarde to dla nas warunki, ale nie 

możemy opierać · się woli Ojca świętegol· kt6„ 
remu, jako ludzie zakonni i rycerże . Rrźyża 
zawsze pragniemy być posłuszni - rze1d1 ~·Wil~ 
hełm z udaną pokorą. ..~.eJ 

(Cifig dalszy nastaiipi}. ' 

Czcigodnemu 
nasz€mu duszpasterzowi polskiemu 

ks . . Janowi Bitterowi 
w H~rne 

~ dniu goClnych I:aiieńin 
składamy 

Dziś j est świętego Jana, 
Wiec życzenia składamy 
N a.szemu pasterzowi. 
Bo go 

Szanownemu prezeaowi, zastępcy skarbnika. 
oraz wszystkim członkom 

Janom 

Żyj nam długo, szczęśliwie! 
Bogu pracuj na chwałę, 
Nam na duszy pozytek. 
To zasług'l nie małf\ ! 

ksiądz Bitter 

~~~-~~m· 
panu Janowi Jlajtkowskłemu . 

oraz wszystkim · ~ 
Szanownemu sekretarzo'iit i , . 

w dniu godnych Imienin 24 bm. składamy ser- członkom Jan om: 
deczne życzenie. zdrowia, szczęścia i błogosła- ~ Skrab~rskiem.u,, R.ajkowskiemu., Jakób-
wień.stwa Bozego. W końcu wołamy: członko- kowi, Kamienskiemu. Kowalski· e·mu , 

I wie nasi Janowie niech żyj~! , 
Tow. śś. Piotra i Pawła w Buckhausan. Olesiowi, Gawarzyckiemu, Malinow- · • I skiemu, Sobolewskiemu, Gwiazdow· f! M. Roszak, sekretarz. ~ skiemu, Konopackiemu, Wierzbickiemu 

-lf!HlfiBBl!RliW i Stankowi . · 

~ 
tyczymy w dniu godnych Imienin zdrowia· do-

t~H~~D~~~*Q~O brcgo, szczęścia i .błogosławieństwa. Boiego, 1 · 
w ·· l\t1 . w końcu wyknykuJemy: Jany niech żyjlł 1 
~ Szanownemu zast. klteyera ~ Koło śpiewu Sokółlł w Ueckendorf. . 
tłt panu Janowi Paszk. owfakowi I ~ n . . .• ~ 

I orazctłonkomJanom: ~~~-~~~ 
Budzińskiemu, Chwo.liszewskiemu, Marcinkowi, ' · · . ~ , 
Nowa:~owi, P .aseckiemu, ~irchhofPowi, B!asza- ~ ~~~lłlł~mmmlHI~~~~~ 

I kow1, Dolacie, Palczewskiemu) Rudowskiemu, W ~ ~~~~~~ 
Skorupskiemu i Królikowskiemu, ~ ~ T t ' A t · ·· ~ 

iycsymy w dniu g0dny<.'h Imienin 24 bm. zdro- ttt m owarzys wo SW. n omego ~ 

I wia, szczęśeia i błogosławieństwa Bożego i p' 'i'ł1.t_ ~ W U e Ck en. d O r f ~· 
trzykroć wykrzykujemv: niech żyją I ~ ~ . ~ 

T.:>w św. ~Józefa w Altenbochum. ~ ~ zyc.,,y S?Js.nownym czło~knm zarz"d11 , ~ 
tli Józef Grzegorski, preze.s. ~ -~ J~nom ~a~arzyckie~u, . Sob~lew. dl .. 
1tt~tfi1tt~~~*~* f; skiemu, MahckO~:i~~t1azdowsk1emu; 'li 
~···~··~ m oraz wszystkim członkom. ' :- • \·i ~ 

ł=~ w. Jdnaiull024WcizerSwzc11.ymna. iicmziekniOn.ywi ·=--_· ~ ~an om ~arkusz~wskiemu. Pr.ze~r'_ ~ ~ ~ m sk~ernu, MaJtko~skiem~ I., M4Jtk~łV:t:. ·:~ 
w_ skiemu II., RaJkowsk1emu, Debk<>~k ~ ~ 

ł 
życzę zdrowia, szcięś 1ia i długiego życia, tu na ł;; ~ Szymańskiem. u, Makowski Am u, Mądrę.:~ ~ 
tem świecie wszystkiego dobrPgo, a po śmierci ~ ~ mu I., Mądremu II.. K.owals,kiemn. , .. „ I 
zbawienia wieeznego. Tego wam życzymy i po = ~ 7 

4 
trzykroć ~szyMy wykrzykujemy: Pan Szymi- ~ ~ Ruczyńskiemu. Brodzińskiemu, , Szu7 · · 
ciek niech żyje, d się echo z Dellwig do .Nie- ~ m bryńskiemu, Grywalskiemu, · Wierzbic·: ... ~: 
der-Ewing, a z tamt~tl na Górny Slf!isk od- I§ ~ kiemu, Szneiderowi, Kabrowi., , Kono·~> .w.. 

4 hije ! Tego wam życzfł wusz zi~ć ł;;; ~ k" K ł k. S ń k · ~ 
~ Józef Michałek z żon11i Józeflł wraz z dziećmi> ~ ii pac iernu, 0 AC Jemu. USZJ B iemu, -~. 

Jóief11i, Franciszkiem i Bert11i. _ ~ Zawadzkiemu, Zybertowi, · Zdrojew· ·: ~ 
iłl ~. ~ skiemu, Rzepkowi, Bieńkowskiemu, , ·~ 
r~•···~~~lll9,· ~ Gre~rowskiemu, s.zapoowi.. Toma·s~e .. J~~ 

i~~«ł~ ~ wskiemu, u1a.;owsk1emu, ~ .. u~u. sz·ę'.ck~em. u ·1 . m i Pasterkow1 . . . _ .. " 
. . S6anownym członkom w ~ ==== w dniu godnych •mienin -=== · · 

I . * J a n o Dl ~~ I ~ d~ia. 24 czer~CIA s~cz~ścia., zdro:wi~).:błogos. i~·~ . :. . . 
· . . ~ w1eń3twa. Bozego i po trzykroć wvkrzykuJ"el'.ll · . - -iasyłamy ,w dniu godnych Imienin szczere ży- ~ . . . · ·. -:' . . . , .Y.'. ._ 'f/1i · ezenia . .zdro~ia, sv.cręścia i błogosłswieństwa ™ Nasi Janowie mech. ŻYJ~. I . , . " 

i/I' Bożego, a w końcu wykrzykujemy : nasi c.złon- ~ . Jan SobJlewski, 'sek;retarz. ~ 

! 
ko wie Janowie niech iyj11i 1' W ~'S§M.'S..;f);J.~~"s1JiJ..'J;f)';JJ;,~flfi.';§);J.>.:fl;l · · ' ' " · · 'JJfj?S_ 

Tow. św. Jana Obrze. w Ueckendorf. ~ ~~~~:z::()~:G~r~~~:i.~-d~tfi~Hl-m 

~~~~ Za.reklamy i ogłoŚzen\a red.akcya nie odpowiada. 
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Rzetelnośc· jest moją główną zasadąl - Rodacy, popierajcie swoich. 

Wychodźcom połSkim,-1! 
nie władajj\cym językiem niemieckim, polecam po naj
tańszf'j cenie wszelkie 

artykuły apteczne i drogeryjne, 
jak rozmaite krople, naciert>uia, expe.Iler, cukierki do 
słodzenia itd. z opisem dokładnym polskim 
u tywania i to odwrotną. pocztą. franko. Proszę tylko 
o dokładny adres nazwiska, miejecowości i poczty i ehle· 

I 
-· I 

AP'I'EEA I 
Hieronima Smyczyńskiego -

bodawcy swego. 

Września (Wreschen Prov. Posen). I ---- -- --- - -Bank łudł•wy 
Eing. Gen. mit unb. Haftpfl. 

~ w Raciborzu - (Batibo1.• O/Schl.) ~ 
przyjmuje wszelkie kapitały i oszczędnoaci poczj\wszy od 1 ma.rki a 
płaci od nich 3 1/ 2 

6/ 0 za miesięcznem) a 4 °/0 zll. ćwierćrooznem wypo~ 
wiedzeniem od dnia złożenia pieniędzy. -- Adres : 

Eank ludowy E. G. m. u. H. 
w Raciborzu (Ratibor O/Schl.), ul. Panień~ka. 13, (Junr,fernsh" 13) 

---------------------- Donoszę szan. Rodakom w Wanne i okolicy, że do -
- mego skład u kolonialnego dałitczyłem Jl 
I towary j.!?keiowe I 
"' materye na suknie w rozmaitych gatunkach, aksa„ -
- mity, ro?.maite hafty od najtańdzych aż do najdroższych, jłl 
Alt koronki, tiule, matei·ye do pościeli, powłoki, et 
}19 wsypy itd. Mam też na składzie porcelanę. Wszy:itko Pl!I "5 mołna u n.nie tak tanio dostać, jak w żadnym innym interesie. M 
.w Rodakom, którzy przyjadfl kolej!\ elektryczni\ a kupifł przy- Ori!' 
Jll9 najmniej za 10 mk., zwracam koslita podróży! JQ "5 Przyjdźcie Rodacy i Rodaczki a przekonacie się o prawdzie. łtl 

- Z szacunkiem -

- Ignacy Jankow~1ki, 11Wanne, '11 
- uHca Aptekars~a (koło kościoła. katolickiego). 9)1 

---------------------1 e karze i przyrodnicy 
na wystawie przyrodniczo•łekarskiej w Krakolvie ro• 
ku l.900 uznali, że 

~!~ ~·~ ~tt... ~ At a°" ~ 'ł11a1 ~'~ ~tik -~ffe-7/ł~ "::;fl~ ~~ ~w _.„ liilA "!'JJl~ ~I~ "l'i~~ 
est faktycznie najlepszym zdrowotnym napojem. Odznscz:yli go też naj
wyższą, nagrodfł „Wielkim złotym _medałem". 

Zą.dajc'.e zawsze więc „B:>tanika". 

Uarezyński & Klóskowsk:ł 
jedyna większa polska destylarnia 

w Poznaniu. Kantor ul. .Berlińska nr. 14 i 15. 

I~ ~· 
1 ··· Zupełna yprzedaż 1

1 

wszelkich 
towarów emaliowany.eh oraz 

islJC = 
(maszyn do gotowania) i 

, 
ow= 

po nadzwyczaj zniżonych cenach. 
Herne, Meustr. 37. 

~- '------~ 

To"łwarzy·stwom 
polecamy: 

ksl·ąz· kil dla sekretarza, bibliotekarza, 
kasyera, książki do zapi-
sywania członków itd. itd. 

Adres: „Wia1,us Polski", Bochum. 

Aby Szanownlł l:'ablieznośe od nieprzyjemnych zaw0 • 

dów i strał oohronić, które tak często z nierzetdnych reklall 
z.achodz~, polecam do łaskawego uwzględnienis. mój cennik, 
który tak ułożyłem, iż kaidy łatwo o dobroci zegarków 
swój s\d. wydać może. 

Gatunek III. najlichszy. Nikl. anker reznt. 
po 4, 5, 6 mr., nikl. cyl. kluczyk. po 6, 7, 8 mr, nikl. cyl 
remt. po 7, 8, 9 mr., pozła.o. metal. cylinder klucz. po 6, 7, 
8 mr., pozłac· metal. remt. po 8, 9, 10 mr., srebr. cylinder 
remt po 12, 13, 14 mr., srebr. ankr. remt. po 16, 17, 18 mr., 
srebr. ankr. remt. kryty po 20, 22, 24 mr. Damski złot, 
cylinder remt. po 18, 20, 24 mr., męzki złoty aokr. remt. 
po 35, 40; 45 mr., regulatory z biciem po 9, JO, 11 mr. 

Gatunek li. średni. Nikl. cylinder kluczyk. po 9) 10, 11 mr., nikł. cylinder remt. po' 11 
l2, 13 mr., pozł.ac. metal. cylinder kluaz. po 10, 11, 12 mr, pozłac. metal. cylinder remt. po 10, d 
12 mr„ srebrny cylindrowy remt. po 15, 16, 17 mr., srebrny ank:r. remt. po 22, 24, 26 mr., srebrny ankr: 
remt. kryty po 26) 28, 30 mr., damak:i złoty cylinder remt. 28, 30. 32 mr., męzki złoty anker. po 40, :JO 
60 mr., męzki złoty anker kryty po 65, 70, 75 l!ll"., regulatory z biciem p-0 15, 16, 17 mr, ' 

Gatunek I. dobrJ, Srebr. cyl. klucz. po 18, 20. 22 mr„ srebr. c~l. remt. po 20, 22, 24 mr.1 
System „Glo.sbutte" srebr. ankr. remt. kryty po 32, 36, 40 mr., system „Diognes" srebr. ankr. remt. kry
ty po 32, 36 40 mr., system „Longines'~ nikl· ankr. remt. kryty po 19, 22, 25 mr., taki sam srebrny po 
40, 45, 50 mr., damski złoty cyl. remt. po 36, 38, 40 mr. dam~ki złoty cyl. remt. kryty po 50, 60, 70 mr., 
męzki złoty ankr. remt. po 751 85, 95 mr,, męzki złoty ankr. rernt. kryty p•l 100, 120, UO mr., repetier 
srebr. ankr. remt. kryty po 75, 90, 100 mr., taki sam złoty po 170, 200, 230 mr., regulatory z biciem 
po 20, 25, 30 mr. 

---- Droższe tylko na obstalunek. 
Polecam również mój bogato zaopatrzony skład regulatorów, zegarów ściennych i stoj~cych, z mu. 

muzyk~ i bud2ików, j11koteż przedmiotów srebrnych, alfenidy, przedmiotów optycznych i wszelkiej biźuteryi, 
Przyjmuję także zamówienia na wszelkie aparata koscielne alfenidowe, srebrne i złote jakoteż wazelkie 
reperac~e. Zakładam i·ównież nowe zegary wieżowe i podwórzowe i takowe repa.ruję . 

Wszelkie zamówiP-nia uskutecznia si~ jaknajspieszniej, najsumienniej i pod gws.rancyą. dwuletni,, 
Cenniki franko ! 
:S. Rychlewski, 

Powidła śliwkowe 
10 funtów za 3,50 mr., franko wy· 
syła za zaliczkfł 

A. Janczyk, W anne. 
Baczność! · 
RodAkom na obczyźnie oznaj

miam, iż przyjmuję zamówienia na 
oryginalne prawdziwe Singer a 

maszyny do szycia, 
damskie i rzemieślnicze wszelkiego 
rodzaju. Stare przyjmuję w Zili

mlanę. 

Bezpłatna :nauka s~ycia. 
Dogodne warunki spłat.y. 

o Za gotówkę rabat. o 

Wacław Funtowicz, 
E8sen, Engelbertstr. 14. 
Baczność! Kto potrzebuje 

maszynę do szycia, niech mi do
niesie na harcie p0c.ztowej, a. przy
będę do niego. 

Dostarczam także stępie rę
czne, kieszonkowe l do zawieszania 
w ł11ńcuszki do zegarka, oraz me'"' 
~le wszelkiego rodzaju. 

Biuro ludowe w Heme 
w hotelu WUnnenbng. przy ulicy 

Bahnhofstr. II piętro 

udziela pomdy w sprswach kar
nych, procesowych, spadkowych, 
grunto\11tych, okaleczenia i po<lat~ 
kowych, w~konuje odnośne prace 
piśmienre i obejmuje całkowite 
przeprc1w11.dzenie s;::iraw. 

·wykonywa się tet. wszelki6 po
dania. piśmienne, stara się w spra
wach reklamacyj podatkowych,woj
skowych, w uzy!Skaniu konseusu 
i t. d. Dostarcza kapitałów, 'poare 
rlniczy w nabywaniu i s~rzed~·ży 
roli, domów i re~tauracyj, odby
wa.niu nukcyi itd . 

.Jest zawsze łllOh~ki kom.i" 
sarz aukcyjo.y. 

Biuro jest otwarte prt.ed :pofo
dn1em od godz 8 do 1, po połu· 
daiu od 3 do 7 godz.W niedzielę 
pt6!ell poł. od 8 do 91/ 2 i ód 111/ 2 
do 2 godz. 

A, Bonekamp. 

zegarmistrz i złotnik Śrem (W. Ks. · Poznańskie). 

Młodzieniec! 
Polak. umiejl\CY po niemteeku j po 
polsku, szuka jakiejb:tdź pracy za 
skromnem wyno.grodzeaiem. 

W. Bicbałowski, 
Bcchum, Unter den Lindenstr. 47. 

W pobliżu W a n n e jest na 
sprzedaż 

. DOM 
z dobrze zaprowadzoo;ym 

składem kolonialnym. 
Skład bardzo dla Polaka od· 

powiedni, bo ma duio polskich od
biorn6w Bliższe szczegóły poda 

H. Wilmes, Wanna. 

Wawrz.Panicki 
stolarz polski 

Bochum, Marienstr. 31 
w podwórzu, 

poleca swój 

wielki skład mebli 
gotowych. dobrze wykonanych po 
cenach najtańszych. 

Meble na za:mówienie wy
konywam prędko, gustownie i ta
nio. -· Pewnym luJ.!iom daję tak
że na odpłatę. 

Najkorzystniejsze źró
dło zakupna na. koła 
w Niemczech 

U. Lobmeyer, Poznań. 
Katalogi gratis. Ewentl. na od
płatę. Sprężystych kolegów spot
to.,,vych poszukuję we wszystkich 
miełdcowośdacb .iako zastępców. 
1000 świadectw. Mod. 1901 rllr. 105. 

Dzie-wezę 
córka uczciwych katolickich rodzi
ców, m6wi1'Clł polskim i nie:nie
ckim językiem, znajdzie w skł11-
dzie towarów krótkich, wełnianych 
i białych, miejsce jako · 

uczenuica, 
pod korzJ•stnemi warunkami. 

H. Briiser, Wanne, 
ul. Bahn1'ofdtr. 80. 

•e Hett"i*i"Bł'ł 

Służąca Polka 
znajdzie miejsce od 1 lipca u 

Franciszka Józefoskiego 
w Her n e, Neustr. 35. 
ąps A444S N 

Biuro prawne 
w Wanne II, Bahnhofstr. nr. 53 

udziela. 
rad i wskazówek 

w sprawach s~dowych, administra· 
eyjnych i pollcyjnycb, wykonyw1 
zażalenia., VI nioski i wszelkie inne 
prace piśmienne. - Tanie ceny. 

Dalej polecam mój speoyal ry 
skład cyg·ar i tabaki 

i wszelkie rodzaje pa1~ie.J"OSÓW I i,!iiuiima". 
A. LUNElłlA.NN, 

W a n n e II, Bahnbofstr. nr. 53. 

Sklad 
koloniałny,wyszynkpiwa, 

rzeźnictwo 
z kompletnem urzj\dzeniem, do tego 
12 mórg roli, budy:-.ki masywne, 
we wielkiej wsi kościelnej, z po· 
wodu zmiany stosunków familij· 
nych jest za 3 600 talarów a& 

sprzed~ź. Pełowa może zostaó na. 
pierwszej hipotece. Zgłosie11i& 
rrz~'jmuje właściciel 

J. Łuczak, 
Ch w alkowo p. Em~hen, 

powiat śremski. 

Bardzo korzystna spo• 
sobność dla połsłiie;o 
piekarza. Z powodu powrotll 
w struny ojczyBte ma.en zamisr 
moją od dwóch · lat w biegu !W 
dl\Cf\ 

piekarnią 
sprzedać Pewny chleb dla mło· 
dPgo piekarz!!.. Całe urzą.dzeni6 
do kramu i ple}rnr.ni prawie nowa. 
Miesięczny obrót przes•ło pi~tna· 
ścieset ztarek. Wszystko za wni4 
cenę jest do nabyc'a Zgłoszena 
proszę posłać do ekspedycJ 
„ Wiarusa Polskiego" w Bochullli 

Dla czego cierpiemy? ~ 
majq,c pewny i niezawodny Ś'ro.1ek do zagojenia choćby jak najbardziej za
niedbane1 rany i moiność uniknienia bolesnych i niebezpiecznych operacyj przez 

„ 
1'.'I 
\'li 
i. 
ii-

desAJHIERRYin 
P.RESRADA 

źnycie Aptekarza A. Thierr1,go tylko pra·wd'l.iwej · 

maśeł stolłśełowej ~ 
(Centifolien·8ałbe). Pharmaeop. Ed. V. Nr. 214. ·--------Olbrzymie archiwum świadectw 1 wszystkich części świata. 

Uprasza się uważać na znaczek ochronny, wypalony na słojku, 

gdy.Z tylko taki ,!!!~dziwą. maść zawiera. 

Przestrzega sie pr ~ed bezwartościowem naśladownictwem i zalecs. się sprowadzenie mll.sCl 
wprost z Pregrady. Jeden słoik kosztuje franko 2 m., dwa słoiki franko 3 m. Wys"Jła sie za po„ 
przedniem na.rlesłaniem gotówki w każdej wal. Z miejscowości, w których nie ma s.kł.o.du maści na• 
szej, uprasza się zamówienia wproet prz.esłać: Schutzengelapotheke imd Balsamfabrik Pregrada 
per Rohitsch-Ssuerbrunn. - Prospekta gratis i franko. 
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odzywamy się do Rodaków . u obczyźnie z 
prośbą o rozszerzanie · 

„Wiarusa Polskiego" 
wraz z trzema bezpłatnymi dodatkami. 

„Wiarus Polski" broni zawsze śmiało 
Polaków na obczyźnie przed germanizacy4 i 
wszelkiemi krzywdami, dla tego różni jawni 
i skryci germanizatorzy i polakożercy go nie
nawidzą i staraj:} podkopać jego byt. Z tego 
powodu każdy Polak tem gorliwiej starać sie 
koniecznie powinien, aby "Wiarus Polski" 
znajdował się w domu każdego Polaka na 
obczyźnie. · 

,,Nauka «atolicka", kt6r4 co czwartek 
. załączamy, zawiera ewangielie na każdą nie

-Oziele, kazania, piękne powieści i inne poży
teczne nauki. 

W „Głogie górników i hutników", 
~tóry wychodzi co dwa tygodnie, drukujemy 
artykuły, dotyczące spraw robotniczych, przy
czem też szczególnie sprawy górnicze uwzglę-
dniane bywają. 

„Zwierciadło" jest trzecim bezpłatnym 
dodatkiem. 

W przyszłym kwartale zaczniemy we 
a. „ Wiarusie Polskim" druk bardzo pięknej po
i) wieści pt. 

„1) .zielny żołnierz", 
, a w „Nauce Katolickiej", prócz wielu innych, 

• 

wydrukujemy wzruszajłłcą po wiesc z cza'3Ó w 
prześladowań chrześcian za Nerona pt. 

„Święty Piotr w Rzymie". 
Tak samo w "Głosie górników i hutników" 

znajdą czytelnicy pouczające artykuły o spra· 
wach knapszaftowych, zabezpieczeniu na sta
rość, słabość i na przypadek kalectwa, o kasach 
chorych itd. 

Nadmieniamy też, iż w przyszłym h~·ar
tale wszyscy abonenci „ ·wiarusa Polskiego" 
otrzymają jako nadzwyczajny bezpłatny do
datek, ślicznie w · kilku kolorach wykonany 
obraz 

„Błogosławieństwo domu" 
z portretem Ojca św. Leona XIII, i treściwą 
nauką polskiego czytania. Obraz ten, opra
wiony i zawieszony w domu polskim, będzie 
zachętą dla dzieci polskich do nauki polskiego 
czytania i naukę te j m ułatwi. 

Do wszystkich naszych Jotycbczasowych 
czytelników, oraz do wszystkich Polaków na 
obczyźnie zwracamy się przeto z usilną prośbą, 
aby w końcu bieżttcego kwartału nie tylko 
sami zapisali "Wiarusa Pols~iego", lecz aby 
prócz tego gorliwą rozwinęli agitacyę, aby 
także ich znajomi nie obywali się bez ·pisma 
szczerze polsko- narodowego i katolickiego, ja
kiem jest ,, Wjarus Polski'', który jako pismo 
l~dowe, broni też zawsze nieustraszenie praw 
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ludu polskiego na obczyźnie. Gdyby tak każdy 
Rodak, który obecnie już czytuje „ Wiarusa. 
Polskiego", choć tylko jednego ze swych 
krewnych lub znajomych nakłonić chciał do 
zaabonow~mia na lipiec, sierpień i wrzesień 
pisma naszego, a jużby to wiele znaczyło. 

DaleJ więc Rodacy do pracy w 
imię- Boże! 

Abonament jest bardzo nizki, płaei sifł 
bowiem .za wszystkie . 4 pisma na. cały kwartał, 
czyli za lipiec, sierpien i wrzesień tylko 

I markę SO f enygów, 
a z odnoszeniem w dom przez listowego 24 fen. 
więcej . 

Na poczcie żądać: Polnische Zeitung 
„Wiarus Polski'• aus Bochum. 

Ktoby pragnął, abyśmy „ Wiarusa Pot
skiego" posyła.li rodzicom~ krewnym lub zna
jomym do Polski, 1ub gdziekolwiekbądż, niech 
nadeśle I, 7 4 mrk. i dokładny adros, a gazet'} 
poczcie przekażemy, lecz prosimY. uczynić to 
jak Tiajrychlej, gdyż przez późne przekazanie 
gazety powstaj~ nieporządki. Każdy powiniea 
donieść osobom, dla których ,1 Wiarusa Pol
skiego" zapisał, ażeby się po niego na poczcie 
zgłosili. · 

Rodacy! zapis11jcie i rozszerzajcie ,, Wia
rusa Polskiego'', gdyź to jest szczerze katolickie 
i szczerze polskie pismo ludowe l 

W* I 

Załączony kwit prosimy podpisać i oddać na poczcie 
r i)lllem z 1,50 mr., a kto życzy sobie, aby mu listowy gazetc, 
do domu przynosił, płaci 24 fen. więcej, czyli razem 
1,7 4 mr. Rodacy 1 rozszerzajcie ,., Wiarusa Polskiego", 

Załączony kwit prosimy podpisać i oddać na poczcie 
razem z 1,50 mr., a kto życzy sobie, aby mulistowy gazetę 
do domu przynosił, pła.ci 24 fen. więcej, czyli razem 
1, 7 4 m1·. Rodacy! rozszerzajcie „ Wiarusa Polskiego", 

pismo katolicko-polskie dla Polaków na obczyźnie. 

Drugi kwit prosimy d.ae znajomemu lub 
aąsia(lowł, aby go zaehęeie do zapisania 

„ Wiarusa Połskiel'o". 

pismo katolicko-polskie dla Polaków na obczyźnie. 

Drogi kwit prordmy dae znajomemu lub 
sąsiadowi, aby 20 zachęcie do t.1apłsqnla. 

„ Wiarusa Poblklego"'· 
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Post b_estell ungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser!. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung „Wiarus Polski" mit 
den Gratisbeilagen „Nauka Katolicka", „Głos 
g ó r n i k ó w i b u t n i k ó w" und „ Z w i e r c i a d ł o" 
aus Bochum filr das III. Quartal 1901 (Zeitungs„ 
Preisliste (Polniscb) 133, S. 408) und zahle an 
Al~-0nnement 1,50 Mk. (u. 24 Pf. Bestellgeld). 

. . ----------„.„ ............... „ ... „ ...... „ ......... „ ............ „ ............... „ ............................................................ „ ............ „„ ... „„„„„„„„ ___ ... ____ ..,„_ ... „ ...... _____ ,.. ___ „ ___ _ 

„„„„„„„„„„ .... „„„ ... „„„„„ ... „ ... „ .... „„„„ ... „„„ ...... „„„ ... „ ... „„ ... „ ... „„„ ... „ ... „„„„„ .... „„ ... „„„ ... „„„ ... „„„„„„„„ ...... „ ... „„„„ ... „ ... „ ....... „ ... „ ... „ ... „_ 
I 

Obige .1, 7 4 Mk. erhalten zu haben, bescheinigt. 

-----------------·-----··----·---·-----------' .den ·-----··--·-----·-·---------------- 190 I. 

Eaiserl. Poat _______________________________ _ 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser!. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung ,, Wiarus Polski"' mit 
d~n G1:atisbeilagen !'IN a n ka Kat o lic Jrn,", „ Głos 
górników i hutników~ und "Zwierciadło" 
aus Bochum flir da.s IIL Quartal 1901 (Zeitnngs„ 
Preististe (Potni~ch) 133, S. 408.) und zahle an 
Abonnement 1,50 Mk. (u. 24 Pf. BesteHgeld). 

Objge 1, 7 4 Mk. erhalten zn haben, bescheinigt. 

_________________________________ , ___________ , den ·---------------------------------- 1901. 

Eaiserl„ Post __________________________________ _ 



1 

· :.:Książiki historyczne i inne. Książki różnej treśei. 
.'. ··Irelewie polscy w obrażach i pieśniach. Proroctwo stareco pustelnika. Cena 35 

r>zitifo1 to zawiera 50 pjęknych rycin, wykonanych podług fen , z przes. 40 fen. , 
+++++++++ 

~nków. :.Walere.go Eliasza .prz.edsta~~ają:~ych kr?lów Rozważ to dobrze! Myśli zbawienne dla do-
poiskicb. Nadto J'est przy kazdeJ rymme piękny wiersz brych i złych. Cena· 45 fen.; z pritesyłklł 50 fen. Dla tea tró-wa ! 
Seweryny Duchińskiej, opisujący czyny każdego króla. · Grzesznik poprawiony. Opowiadanie pra-
Ce'~a ES/ ożdcibnie oprawny egzemplarz 15 ·marek, z prze- wdziwe. Cena 40 fen., z przesyłklł 45 fen. A.by handel szedł. Okrazek ludowy w 1 akcie, ' 
1f1łkrfl5,50 tnr. • • • • . . Przewodnik do . spowi~dzi łfeneralneJ, 6 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 1 mr., z przesyłkfł 1,19 mr. 

Księ,;a 8ybilbnska o P:rzyszlosc1. Zb1or dla spowiedników i spowis.da.il\cych się. Cena 35 fen„ Bankructwo partacza. Komedya w 1 ~keie, 
;p:r~oct~, przepowi~dni, i jasn~wi?zefJ. o róznyc~ narod~eh, z przes. 40 fen., z oprawił 50 fen., z przesyłkfł 55 fen. 4 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 1 mr .. z przes. 1,1 O mr. 
łŁ szczególnie 0 Kosciele katohck1m, o Polsce .1 Słow1ań- Nowy brewiarzyk tercyarski podług nowej Stary piechur i syn jego huzar. Krotochwila 
ezeeyźnie. z dodatkiem: Wernyhora przepowiada przy- konstytucyi OJca św. 'Papi.eża Leona Xill. z dnia 30 maja w 3 aktach. 10 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 2 mr. z prze-
mtłość. Egzemplarz oprawny 3 mr., z przes. 3,30 mr. 1893 dla Braci i Siostr ll· Zakonu sw. Ojca Franciszka syłką, 2,20 mr. 

Skarbczyk polski, Krótka popularna historya pod Klauzurfł niebędf\cych czyli liwieckich, z dodaniem Okrężne. Komedya w 2 aktach. 7 mężczyzn, ~ ' 
po15ka;, CJzdo'hions. pięknemi portretami .królów i · licz~emi różnych stosownych nabozeństw. Cena ża egz. oprawny niewiast. Cena 1~50 mr., z przes. 1,60 mr. 
obrazkami. Spiewy historyczne napisała M. Ilmcka., 1,50 m., z przes. 1,70 m. · Berek odpieczętowany. Komedy& w 1 akcie. 4 I 
wiad6mości historyczne zebrał i ułożył Fr. Ra.wita. Cena Z niwy Ślązkiej, piękna ksifłŻka zawierajf\CB mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 50 fen., z prze1:1. 60 fen. 
za• ·egz. oprawny 2 mr., z przes. 2,20 mr. . mnóstwo wierszy, stosownych do deklamacyi: Cena za Chłopi arystokraci. Komedya w 1 akcie ze śpie. 

' Jlalowniczy opis Polski, zawierajfł:CY oprócz egz. w ślicznej oprawie 1,50 m., z. przes. 1,70 m. wami. 6 męczyzn, 3 niewiasty. Cena 1,30 mr., z przesył„ 
!ZIJjmuJfłcego opisu kraj~ naszego i. mies~k~ńców _jego_, b~rdzo Wierna Rózia, czyli' zwycięztwo wiary kato- kfł 1,40 mr. · · 
bogatą/-część ilustracyJną, a m1anowrn1e: Widoki OJCZY:- lickie,j. Cena z oprawfł 80 fen., ll przes. 90 fen. • Cztery dramaciki. Treść: 1) Ostatnie napomnie
m)J<ili gór, dolin i malowniczych miej.s~o wości. Swi~t~nie Starosta weselny. Zbiór prżemówień, piosnek nie Swiatopłuka. . 4 mężczyzn„ 2) Dzietne Morawianki. 4 
P.m':!skie :i. wspaniałe gmachy. Zamki i rezydencye krole- i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy go- rnę~czyzn, 3 niewiasty. 3) Bożena, czyli córka kmiecia na 
wskte. Grobowce sławnych wodzów. Kopalnie soli i ole.iu dach weselnych. Cena za egzemplarz oprawny 1,00 mr., czeskim tronie. 3 mężczyzn, 4 niewiasty. 4) Sf\d Spitygnie. 
Okalnego. Obchody weselne i uroczystości ludowe. Szla- z przesyłkfł 1,10 mr. · wa. 5 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 75 fen., z przes. 80 fen. 
dli.ę i wo).sko polskie. Herby miast i województw. Mapki Prawo o zabezpieczeniu na przypadek Dwie komedyjki. 1) Q3zczędne dzieci. 1 niewiasta 
polskie:. lJbio.ry ludu w Pols~e, Litwie i. Rus.i. W~ll~ i za- kalectwa. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 2 dziewczęta. 2) Dla czego Jasiowi i Wosiowi urosły rogt 
'kłady w zd.roJowiskach leczmczycb. Widoki stolic i głó- Prawo zabezpieczające robotników na na głowie. 1 mężczyzna, 2 chłopcy, 1 dziewczę. Cena 50 f. 1 

'W'Il'.i.ejszycb miast Polski. Cena 3,50 mr .. z przes. 3,80 mr starość i słabość. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. z przesyłklł 60 fen. 
,, ,za.JrysdziejówPolskiporo~biorowejzdo- Adres: „ Wiarus Polski", Bochum, Gwiazda Syberyi. Dramat w 3 aktach. 13 męż. 

&mem nsjważniejszych wiadomości z bistoryi i literatury c~yzu, 1 dziewczę Cena 80 fen, z przes. 90 fen. 
polskiej,· z obrazkami i mapą, Polski. Cena 1 markę, z p . . · . . d . Sąsiedzi. Obrazek z życia ludu górnośląskiego w 3 
p:rzesyłk~ .1 m. 10 fen. · 0Wl0Śel ~ 0p0Wla anla. aktach. 11 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 1 markę, z prze • 

. ~ Woj~ko polskie z 1.831. r., wydanie drugie • ~yłkfl 1,10 mr. 
lCens 2 m. z .przes. 2,10 m. Książka ta zawiera .S dużych 

35 
fi Pi,c powieści ciekawej treści. Cena 20 fen., z przes. Szlachta czynszowa czyli kłótnia o wistr. 4 męż„ 

~.zeworytów, które przedstawiaj~c kilk~dz]esil\~ p~staci eztiygów. czyzn, 2 niewiasty. Cena 80 fen., z przesyłkfl 90 fen. (Z IlU• 
wojeko'wych różnej broni, pr:ócz tego Jest opis działań ywy naszyjnik, powieść rzymska. z cza ów prześla tarni 1,30 mr. c 
~ojennych i krótka historya ·wojska .polskiego. dowania chrześcian z III-go wieku. CE)n& SO fenygów, Zosia druhna. Monodram w 1 akcie. 1 mężczy. 
_, 1. Hz""4!o•v.„ Polska w p1P.knych przvkładach z przesyłki\ 9o fen. · 1 · · t C 10 ~ 13 f · ~'- .Il .i ·°' v " F d • zna, mew1as a. · ena 1en., z prze!!. en. 
pr21edstawiona. Zbiór wzorów dzielnosci, p:racy, nauki i ernan o, powiesć dla młodzieży i de rosłych. Cena Kachna. Obrazek ludowy w trzech aktach. 6 męź-
;Poświęcenia' dla kraju. jakiemi się nasi przodkowie od- 60 fen., z przesyłką 70 fen. · czyzn, 3 niewiasty. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 
zna.Czyli. Dla. pouCEenia i rozrywki ludu polskiego i _m~o- Książ~ Srebrny, powieść z czasów Iwana Groźnego. Chleb Judzi bodzie. Komedyjka w I akcie. 5 męż-
pzieży. Cena z opr. 1,10 mr., z przes. 1,20 mr. K.s1ąz~a Cena 

0
2 mr., z przes. 2120 mr. · czyzn, 2 niewiasty. Cena 80 fen. z przesyłk!ł 85 fen. 

ta." .czyta si ę jak najpiękniejsza powieść a przytem podaJt' tworzeniu si, ziemi i rewolucyach w jej łonie, Ciekawość pierwszy , stopień do piekła„ 
_.1„~e nauki. oraz krótki pogląd na pochodzenie , i pokrewieństwo ludzi. ,,..~~ C 00 3 m~żczyzn, 2 niewiasty Cena 80 fen. z przes. 90 fen. I 

,.,lota k""i·ą,;.e~,..ka dla dzieci i starszych, zawie- ena l, mr., z przes. 1,10 mr. . 1 -.; "' .., ....... L · W 1- c 80 f 9 f Werbel domowy. Obrazek wiejski ze śpiewami ~s,'.111.00, piP.kne przykład~ o czwartem. przy_ ka.za.n.iu .B.ożem, eniwy awrzyne!C. ena en., z prtes. O en. 
• · 1)"11 v 1 Na rozd··oz'u Cena 80 ~e · 8· 90 f w J'ednei odsłonie. 4 mP.żczyzn, 2 niewiasty. Cena 80 f., ire1ri-.ne z dziej~~ starozytnych, z h1story1 b1bl1JneJ l po - ' · . · .l' n., z prz s. . en. \) v 
eltlei. Oena z oprawą 1,25 m., z przes. 1,35 mr. Wierny Tymko i dzielna dziewczyna. Cena 40 fen. z przesyłki\ 85 fen. 

;u z przes. 45 fen. Na przekór. 3 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 8"' 
1 ::· Wesoły Deklamator. Zbiór wierszy humo- _ Rozbitki. Przygody rodziny angielskiej. Cena 60 f.; fen., z przesyłk!ł 85 fen. 

r.ffe!t-ycznycll, fraszek, monologów, komedyjek, anegdotek i z przes· 65 fen. . , Dwóch głuchych. 5 mężczyzn, 1 niewiasta. Ce-
JlrżYałów polskich. Ułożył Zagłoba. Cena z oprawił Rysy z życia śp. ks. Karola Antoniewicza. Cena. 30 na 80 f., z prześ. 85 fen. 
1 · mr~· 30 fen., z przes. 1 mr. 50 fen. fen., z przes. 35 fen. Zabobon czyli krakowiacy i górale. Zaba--

, .. : Piast i .Kościuszko. Ciekawe opowiadanie Opow1:adania dziadunia 0 sławnych mężach i dzie- wka dramatyczna ze śpiewami w trz.ech aktach. 13 mężczyzn, 
m 'uzfoj6w ojczystych. Z rycinami. Cena 40 fen„ Z przes. ja.eh dawnej Polski. Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. 3 niewiasty. Cena 80 fen, z przes. 85 fenygów. 
45 : fłinygów. . Tomek Setnlk. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. Takich więcej. Komedya w 2 aktach. 6 mężczyzn 

'·, · Z ' niewoli tatarskiej. Opowieść bardzo piękna Polski Sowizdrzał. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 2 niewiasty. Cena 1,10 mr., z przes. 1.25 fen. 
r. ·ezaeli !la.padu Tatarów na Polskę w XVI! wieku. Cena Wianek obrazków powieściowych. Qena 1,20 mr. Cztery komedye księdza Schmida pod ~yt. ~ 
Ri 1ópraw4 2,40 mr., z przes,. 2,60 :nr· „ • · • z przes. 1,::10 mr. - 1) Jagody. ó 111\lżczyzn, 2 niewla~ty. 2) Wieniec. 3 męź'.'" 

" „ A.dama Jlickiew1cza zyc1e I dzieła. Z 6 Sierota. Cena 60 fen., z przes. ó5 fen. czyzn, 3 niewiasty. 3) Kominiarczyk. 3 mężczyzn, 5 nie-
~bl'ti.zkami. Cena 10 .fen., z przesyłki\ 13 fen. Qjciec Mateusz. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. wiast. 4) Mały złodziej 2 mężczyzn, 1 niewiuta. Cenara-

, O kotlarczyku ze Lwowa :wojaku za czasów Zyciorys mojego dziadka. Cena 60 fen„ z przesyłk~ zem 75 fen., z przesyłki\ 85 fen. 
Stefa.na Batorego. Cena 75 fen., z przes. 85 f. 70 fe!lygów. Ida,- hrabina z Tog1;enburga Obrazek drama~ 

Powieści i opowiadania. Treść: Z zi~I?i · Zycie i zasługi Kar.ola Marcinkowskiego. Cena 30 tj·czny. 7 mężczyzn, 5 niewiast. Cen~ 75 f., z. przes. 80_{. 
aez i pracy; O bogaczu Goduli; Kowal Paszek; W1ha fen., z przes. 35 fen. Słowiczek. Komedyjka ze spiewkam1 w 1 akcie. 
5'& · oees.nem; Kłusownik; List do nieba. Cena 75 fen„ z kujawskiej ziemi. Cena 80 fen., 1 przes. 90 fen. 3 mężczyzn. 1 niewiasta. Uena 60 fen. z przes. 65 fen. 
~ · przes. 85 fen. • ~ . Powiastki z życ~a ludu wiejskiego. Cen·a 50 fen„ Berek zapieczętowany• Monodram ze śpiewka„ 

'·' ·o obowiązku rodzuiow wychowa.ma swych z przes. 60 fen. mi w 1 akcie. Cena 60 fen., z przesyłkf\ 65 fen. . 
dzieci '-po ćhTześciańsku. Napisał ks. Marcin Makowski. Wi<Jzanka wspomnień, obra~ków i opisów z czasów Grochowy wieniec. Komedya w 4 aktach. 8 męz„ 
Cena 50 fen„, z przesyłki\ 55 fen. i z życia Kościuszki. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. czyim, 4 niewiasty. Cena 2 mr., z przes. 2,ZO mr. 

Nowy deklamator. Cena 1.50 mr., z przes. Przygody Rufina Piotrowskiego na Sybirze. Dla Kiliński. Obraz historyczny. Cena 2 mr., z prw 

Jl,~'i'IO ·;zielny ułan z wojska polskiego w Hiszpanił. ludu i młodzieży, opowiedział ks. pleban z pod Sremu. syłką, i::t~~~:~. Obrazek z życia ludu ślą.zkiego w 
Cena 60 fen., z przes. 70' fen. Cena· 1,00 mr., z przesyłki\ 1,10 mr . z dwóch aktach. 8 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 30 fen., z 

" . O . trzech Kaszubach. Powieść z krzyiiackich wy~i,ztwo serc~. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. przesyłką 35 fen. 
'"""'.{) z obrazkami. Cena 1 20 mr. z przes. 1.40 mr. Powiastlc.a ~ Wietrz~., Cena .60 .fen., z przes. 65 fen. Dzwonek św. Jadwiwi (3 akty). 6 m~żczyzni 4 
•NJ w, - ' ' Wspomnienia wygnanca Litwina, (1806 - 1834). 19 

"' ~ ~" l • "' ni wi~ Cena 40 fen." z przes_yłk!ł 45 fen. 
, ,.~a '.Jasnej 't;'.ir~~- Powie~ć z ·xvf! wieku „.._,-eooJ/:;d~~to ~r~=;t1/'-c::· w' fen., z przes. 55 fen. "' Łob'zo~i~nfe. 7' m~żczyzn, 3 niewiasty. Cena 1,ao 

d.ena. 1,2.0 mr., z prze~. 1,30. m~. . .. . Sierot11, Napisał ks. Wł. Chotkowski. Cena 1 mr. mr., z przes. l,4o mr. c 
„. a t Ob k z c1a ludu w1e1sk1ego Cena " Blaz· ek op..,tanv. meżczyzn, niewiast. eno ,: . . ~;a a. ~ raze z Y " · z przesvłkf\ 1,10 mr. · v " 

60 fep., z przes. o5 fen. Na łono Matki. Powieść na tle amerykańskiego iy- l,30 mr., z przes. l,4o mr. . . · a„· 
W ty;rysicłl szponach. Cena 50 fenygów, cia. Napisał ks. A. Tłoczyńskl. Cena 80 fen., . z przes. Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy w p1ęcm o 

55 ~ słonach. 4 ri:iP.żczyzn 'i niewiast. Cena 1 mr. z przes. 1,06 m. pl'Zef:'l. · J.en. • „ • • „ 90 f enygó»v. v ~ 
, Ofiara z krwi pol~kieJ w obronie ł'hr„e• Opowiadania 0 zbójcach strachach czarach i zaklę- Flisacy. 6 mężczyzn> 2 niewiasty. Cena 1,30 mr., 

&ciaństwa. • Cena 4~ fen., z przes. 4? fen. tych skarbach i o podobn~ch niezw;kłych sprawach. pr.zes. l,4o mr. · · 
Ofiara zmudz1na. Obrazek historyczny z. cza- C 40 f 45: f A.kademik. czyli ofiara za Ojczyznę (1 akt). 9 męz· 

C 60 f 70 f .ena . en., z przes. .en. · C 1 5 f 
~w powstania 1831 roku. ena en., z ~rzes. . • · Dzieci nędzy. Obrazek z tycia poznańskiego Napi- czyzn 1 niewiasta. ena 1 mr., z przes. mr. en. , 

. .Józefr miody jeniec tata~sk1. Powiesć sał ks. Wł. Chotkowski. Cena 1 mr., z przes. i,10 mr. 'tJlica nad Wisłą (1 akt). 4 mężczyzn, 3 nie-w1a• 
111 czasu· napadów tatarskich w XVII wieku na Podole. Zbó · Zb'ó . k h . d ń Ce 40 f sty. Cena 1 mr .• z przesyłke 1 mr. 5 fen. . „ , . i;cy. 1 r cie awyc opowia a . na en., 1 2 kt h 2 zezy~ 
Cen~ • są fen., z przes. 35 fen. . . <· z przes. 45 fen. · Adam i Ewa. Krotochwi a w a ac · mę 

Zyd. Napisał Stan. Miłkowski. ·!li. Cena 50 fen., Adam Smigielski starosta gnieźnieński. Cena 60 f. 1 niewiasta Cena 1 mr., z przes. 1 mr. ó. fen. • ~ 
• ' przes. 55 fen. z przes. 65 fen. ' · ' N ad Wisłą. Krot0chwila w 1 akcie. 3 męzczyzn, 
•,"

1

:. · Mic1!ałko, .Cena 60 fen.~ z prz~. 65 fen. Historya 0 Mateuszu Drągalu. Cena 25 fenygów, niewiasty. Cena 1 markę, z przes. 1 mr. 5 fen. 1 
r Ji..roze. Napisał Stan. M1łkowsk1. Cena 60 fen. z przes. 30 fen. · Bartos z pod Krakowa, czyli Dożywocie V: e· 

1 ~ptZe8. 70· fen. . Smieszek. Wybór anegdot, wesołych opowiadań i /targu. Obrazek ludowy w 1 akcie. 4 mężczyzn 1 niewiastA-
• 1 1: Powieści i podania ludowe, Cena 80 fen., żartów. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. Cen&. 1 mr., z przes. 1,05 mr. 

I '-ptżes. 90 fen. . . •. P~ć powieści dla ludu. cena 25 f., z przes. 30 fe•. Genowefa. 8 mężczszn, 2 niewiasty. Cena 1,50 111r., 
Bez Pana, Powiesć historyczna z XI. wieku. Znajdek, jego przygody ,Yłojackie i ińne. Cena 40 z przM. 1.60 mr. ~ 

Cena 1,80 mr., z przes. 2;°~ mr. fen., z przes. 45 fen. · Żyd w beczce. 4 mężczyzn, 1. niewiasta. Cena • 
Opiekun mlodziezy. Cena 60 fen., z prze- Dawne czasy. Opowiadania i powiesci na tle dziejów mr., z przes. 1.10 mr. · · 

~ .60 fen.. J. d • ,
1 

, . C 
40 

Polski. Czl}sć I. . Cena l mr., z przes. 1,10 mr. Kominiarz i młynarz, czyli zawalenie si~ vlleZY· 

1 
.• „. ępow1ese z krwawych z1e„ow. ena Dawne czasy. 'Część n„ Oena 1 m., z przes. l,lO mr. 4 męzczyzn, 3 niewiasty. Cena 1 mt., z przes: 1-.10 mr. 06„ se 

fen., z - przesyłką, 50 fen.. . . Najdroższy skarb. Cena 60 f., z przes. 65 fen. Karpaccy &;órale. 8 mężczyzn, 3 ' niewiasty. d 
Walka stuletnia narodu polskiego o mepodle- Józafat. Napisał' ks. Szmid. '·Cena 75 fen., z przes. na 25 fen., z przes. 30 fen • . ie• b 

głość. z 1)8 obrazkami. Cena 1;00 mrk„ z przesyłką 80 fenygów. „ ;, . Blo;oslawieństwo natki,. 4 ID\}ZCzyzo,. 4. Dt' 'e 
1,70 mrk. " "' · Myto złotego ciel.ca . . :.Cena 1 mr., s przes. 1,10 mr . . wiasty Mosiek spekulant, 4 m4'iczyzn, 2 mewiaa y se 

Legen~y. O:epwiada.~.a treści pouczaj,cej. Cena 1 mr., Cena za obie sztuczki 26 fen., z przes. 30 fen. C n& 
1 20 Zbiór latwyclt sztuczek, teatralnych. e 0 .~„„., Pu.stelnik z Czarnej Doliny. Powieść z z przBesa.ran' ek.mrN. a· p· ;"ał ks . . r:.z· ,,...;·d. C . ~o~ 60 fen z pnes 70 fen 

---J.w konf_ederackich. Cena 75 fen., z przes. 85 fen. .LQ 
0 _.. ena '!i: ien., z przes. · .; · · · · 1 h CeDł V 

UJAUlV 45 fenygów Scena ludowa. 63 sztuczek teatra nyc • 1~, • ·Ofiara nihilistow Powieść humorystyczna. p : . l .1. • • l,60 mr., z przes. 1,80 mr. w opra_wie 2 mr., z przesY l 
Oena óO fen., z przes. 55 fen. · owiesci na t e ;r1J1cia mies~czmi$kiego . : f!kar-.ana . 

. "" ··,Wernyhora, wieszcz ukraiński. Powieść 21 cza- duma pani Maciejowej; Swarliwa niewiasta; dach ka- 2,20 mr. ~e 
e6~ .1pun~.~ . hajdaprn.ckich. Cena 1 mr., z pr~e~. 1,10 mr. pip·~~~. 1 .. fc:g~1:. zapóż,rw . b~ s~ ... !!'(f!raWi,~· ~na 1 mr., Zamówienia pod adresem: 17a tł 

· Jłojómir, czyli zaprowadzenie chrzesc1ailstwa na „Wiarus Polsłii", Bochum, Maltheser.str. · s 
Ł~cacb . .-~[ Ceiia 60 fen.', z przes'. 70 fen. „ Maurycy ·Awgust Beni;f)w~ki; : jego t,ywot1· or'fJz przy- . '· . . 

1 
da 

•;:::.i'wc~:a ~~zz:~d;·P~!!~f~ r:!i~bana 8,1~·· ~o::z:a. ;z;st:n.po~.ytu . . n~ -~amc~~~<'~1: .Cep~.· ~O f~n~gów, ·++· . „ •• +" _ +· , ••. . .„ · ~· ~ ~cpzz 
Skrzydlaty Wojak. · Powi~sc "łiistorycżna .z czasów 

Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. Jana Sobieskiego. Cena 40 f, ~ przes. 45 f. 

Za druk, nakład l redakcn 1.; dpowiedzialny: A n to n ł Brej• tł w Boobum.. - Nakładem 1 ascłonltamJ Wydawototwa n W i a ru u Polskiego'' w B<:ehum. 



1i1~hnilitl oa ~-ąt-0?ek:_, ~JSW&.rtek i sobotę li dodatkiem 
~;;liati)t~yro !?• t. : );N~:uke. KatoHclt:a", z dwutyg(){ł...ili~ 
~l~ ~p6łec.1nym p. t. : "h(tłoe gbrn!kćw i l:mtnikówu, 
~tin .Qi~%'.:m.kiem l11;e.!&clciem p. t.: "Zwie1'0i&dło". Przed
~Jłeitil kwru:trJ.n" n:. poe1:cie i u listowych wynosi 1 mr. 
~O tr.~J'-. 1- ~ .!! <>drioBB1cni8rn do domu 1 ml'. 74 fen. „Wia
:rr~.i ?iJMd~ !lapte.any Joot w emudka poeltowym pod 

u:r. 130~ r.~ ~trerde 408. 

MÓDL SIĘ i PRACUJ! 

Za inseraty pła.ci się z& miejsce rz~dka drobnego druku 
15 fen., o. za ogłoszenia. zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza., otrzyma. odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy opłacić i podat\ w nich dokładny 
adres piszftcego. Rękopisów się cie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wy ks.z uje się. 

U.li\,, 17(ftcrek, 25 czervvca 1901. Rok 11. == Redakcyu., Drukarnia i Księgarnia maj duje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

i• 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

i-

:~ Najwyższy czas 
Z· cdi'lro~ić przedplatę 
ż-

a., 

,mi 
f., 

8~ 

na trzeci kwartał. 

Polacy na obczyźnie. 

sobie sam wytłómaczyć, jaki cel ma ta wzmian· 
ka mieć. Takie postępowanie jest ze strony 
piśma katolickiego i organu centrum - wzglę· 
dnie się \vyrażając - bardzo brzydkie 1 

'W'ybory. 
B:ruckhausen w powiecie Ruhrort Wy· 

bory się zbliżają, to też i Rodaey tego okręgu 
wyborczego przygotowali już wszystko w celu 

. przeprowadzenia sprężystej agitac~ i wyborczej. 
W nDjbliższe niedziele odbędzie się kilka wie· 
ców wyborczych, na których wyborcy będą 
mogli swe zdanie w sprawie wyborów wypo· 
wiedzieć, wi~c zachęcam Rodaków, aby na te 
wiece licznie się zbierali, aby przy tej sposo· 
bności wzmocnił poczllcie swej narodowo· 
wej odrębności. Ze za.ś niemal we wszystkich 

,,Tadeuszł Floryan" przed sądem. miejscowościach, gdzie Polacy mieszkają, wiece 
Rodakowi p. Marcinowi Ratajczakowi z I się odbędą, przeto każdy bez tmdu będzie 

~e- Hattingen urodził się syn, dla którego wybrał ł mógł wziąć-U.dział nie w jednym, to w drugim 
,a... imiona Tadeusz, Floryan. Gdy p. Ratajczak I wiecu. Powinniśmy też przeglądać wyłożone w 
'zn~ dnia 18 grudni& 1900 r. udał się do urzędu I ur.'7.ęd.ach policyjnych listy wyborcze, aby się 

stanu cywilnego, urz~dnik nie chciał zapisać przekonać, czy jesteśmy w nich zapisani, a kto 
yzR imion w brzmieniu polskiem, tylko w niemie· I nie zapisany, powinien się o to upomnieć. Kto 
yt. ~ chlem, na co p. Ratajcżak nie przystał, oświad- , nie będzie za.pisany, nie będzie mógł głpsować. 
ęż~ czając, że najwyżej zgodzi się na to, aby te J m~sować ~ogą ci? _którzy najpóźniej w dniu 
tie„ :":,'_.;'it .v n;.L:i.:..~.:.~!:. i..v.:stały z.a.p?Sihe' po nie· wyuv"~~~;1..:onczyh ~5 lat. Wyborca. 
ra- miecku, po za polskiemi. 'Vobec tego oświad· _ - . / 
na- cze?ia urzędni~ stanu cyw:nneg? ~ie uskut~· Ostateczny cel wszechmemcow. 
Dr:. czmł nawet zap1~u urodzema dziec1rn, bo .me Wychodzący w Monachium organ we,zech· 
eie. dał p. R: odnosnego p:otok~łu do podpisu. · niemiecki „Odin" (nr. 11) taki ogłasza pro· 
ka„ Pan R.ataJczak .wysłał zazaleme d~ są?u okrę- gram krzyżacki: 

g?:V~go w H:1ttinge?, ~le. ta~ ten, Jak i ~ dr?· "Miliony Niemc6w wszystkich krajów zje~ 
tęż• gieJ m~tancy1 są~ ~iem~ansk1 w.~3en zazaleme dnoczcie się! To jest jasno i wyraźnie ostate· 
ue· ~drzuc1ł, uzasad?1~Jt\C Je tem, ze ~y!ko. w ok?· czny wzniosły (!) cel \Vszechniemców„. Scho· 

licach z _prze~az~1e polską ludnoscią zyczema nerer i Wolf prowadzą kolumny szturmujące, 
V? w ~odzaJU obJ_aw10nego przez p. R. mogą zo · szeroką masę armii musi dostarczyć rzesza nie· 

,, z sta.c uwzględmon~ .. , . . miecka. Wstydem jest dla państwa niemieckie· 
m, 4 · Jak. wspm~mehsmy. ~rz~dmk stanu cyw~l- go, że się jeszcze nie znalazł przywódzca ludu 

ne~o me zap1s~ł do ksiąg. nawet ~rodzenia tak wspaniałego pokroju jak Wszechniemcy, 
1,30 dz1e~ka, co w ciągu tygodni~ 2ałatw10ne być żyjący między Sudetami a Alpami (w półno. 

powmno, ale za to po upływie tego czasu na- cnych Czechach, zkąd pochodzi Wolf l Red.), 
Cen& 

1 
desłano p. R. _mandat karn:y w w~sokości 3 że się taki mąż nie .znalazł na rezległej dolinie 

od- marek .. P. RataJczak kary me .zapłacił, .lecz o?- między Odrą a Elbą„. 
,5 m. 1 wołał s1ę do sądu. Sąd ławniczy pomimo, ze Tylko rozprzestrzenienie ruchu zerwania 
ir,, E urzędni~ tłóm~czył, iż p. R. wc~le D;ie ż~dał, z Rz;mem (Los von Rombewegu~) od Mona
męż• ~b! ~ap1san~ tylko da.tę urodze~1a. dziecka ?ez chium do Hamburga, od Bawaryi do Nadreni~ 

imien~a, co Je~t dozwolone, . a. imiona m?zna może t11 zaprowadzić zmianę! Stronnictwo 
~wia• poda~ w przeciąg'?" d~óch m1es1ę~y, ~w.olmł P· wszechniemieckie musi niezmordowanie agito· 

RataJczaka. o~ w1.ny i kat')> uzasad~iaJąC ~y· wać i zyskiwać zwolenników w rzeszy niemie· 
~zyiDi rok tem, .ze Je~eh p. RataJczak ustn~e ~0~1ósł ckiej i bezwzględnie takie głosić zadania l 

n ~ 0 urodzemu dziecka, a prócz tego takze imiona Nasamprzód trzeba z pomocą wszystkich 
'"'' podał, prawu przez to za:dos~ć .uczynił. Rew~- środków propagandy dążyć do utworzenia środ
~ ;t~ :yę s~d w ~s~en odr~uc1ł, sts:Jąc na stai;iow1• kowe-europejskiego związku celnego. W razie 
~1a ku p1erwszeJ mstancy1. ~ak więc p. RataJczak opom feudalnej hołoty (feudale Sippe l) w 

0 rot· ~prawę wygrał. Wyrok Jest ważny także dla Wiedniu przeciw przystąpieniu do tego związ-
' innych Rodaków, f>o teraz częściej urzędy sta· ku trzeba energicznie zwalczać przedłużenie 

:ena l nu cywilnego podobne trudności robią. trÓjprzymitrza, bo taka Austrya jest naszym 
. . k O sprawie tej rozpisały się ta\że masoń wrogiem •.• 

wieZ1· s a „Rhei~. · Westt. Ztg." oraz centrowa „Es· "Ruch zerwania z Rzymem trzeba krzewić 
~r. ee• ~en~r Volkszei~ung." „Rhein.-W estf. ~t?." żą- potę~nie. W ędro,wni nauczyciele muszą o~ Mo· 

. ban.e p. RataJczaka nazywa ,;Polomsierungs· nachmm do Krolewca werbować zwolenmk6w 
~.nit; , ~str~bungen in unserem Westen" - dążao· dla wszechniemieckiego, wolnego od Rzymu 
Niaa sciam1 polonizacyjnemi na naszym zachodzie„ stronnictwa. Polskie niebezpieczeństwo trzeba 

ceos „Essener VolkszPitung" podając wiadomość z niezmordowaną gorliwością pokonać na za· 
. ~ 0 procesie p. R. pod nagłówkiem: Polnische wsze, tak samo trzeba zwalczyć na zawsze 
~~~\ Y~rnamen im deutschen Westen - Polskie centrum w rzeszy niemieckiej jako antiniemie· 

~es ~nnona na niemieckim zachodzie - powiada, ckie, papieskie i wrogie oświacie stronnictwo 1 
~l te rozprawy sądowe rzucają znaczące świa- Wszystkich międzynarodowców: zwolenników 

178 ~ na dążności polonizmu w reńsko · westfal· Rz-ymu (Romlinge), żydów i socyalnych demo· 
. . ~ 1.m obwodzie przemysłowym. Prócz tego do· kratów należy jako wrogów niemczyzny z po· 

_· .t ar ~~ssener Volks-Ztg.", że p. Ratajczak jest mocą wszelkich środków uchwalonych w dro· 
-~ez onk1em polskiego towarzystwa. Ponieważ dze nowego ustawodowstwa, uczynić nieszko· 
'~„ spra~~ imienia dziecka nie miała żadnej sty· dli wymi po wszystkie czasy t Wszystkich człon· 
__,;...; cznosc1 z towarzystwem, przeto każdy może ków niemiediego plemienia trzeba stopić w ,,., 

jedne wielkie Niemcy (Grossdeutschland), tylko 
wtedy ma sens „naród zbrojny" ( das Volk in 
Waffen)... Dla takiej polityki, która zabezpie· 
czy wolność ducha (!) i polepszy położenie 
pracującego ludu niemieckiego prz~Zi wypędze· 

1 nie pasożytów, czy rzymskich lub żydowskich, 

I .
polskich lub czeskich, socyalnodemokratycznych 
lub anarchistycznych, musi się s.tworzyć silne · 
stronnictwo w parlamencie." 

„ Kolnische V olksztg." zamieściwszy te bre· 
dnie ws.zechniemie ;kie, dodaje od siebie: 

„.Jest czasem d0 brze powtórzyć takie wy· 
pracowan·a wsze.clmiemieckich krzykaczy, po
żyteczne to nietylko dla "mających się w~tępić 
.zwolenników Rzymu", ale i dla zupełnie innych 
ludzi. Jnż nieraz głupie chłopak' wybijały szy· 
by, a panowie rodzice musieli je zapłacić." 

I Zdaje się, że istotnie :rząd niemiecki i 
austryacki zapłacą jeszcze grube koszta za dzi· 
ką robotę Wszechniemców, jezeli, .póki jes~cze 
czas, kresu jej nie położą. 

Ze spisu ludności. 
Ludność Francyi wynosi według spisu 

.~ dnia 24, marca r. b.5 38/WO>OOO dusz. Jest 
to rezultat nieszczególny. Stwierdza on pono· 
wnie, że naród francmki stanął jakoby u kresu 
swego liczebnego rozwoju. Jacques Bertillon, 
dyrektor statystycznego biura miasta Paryża, 
mówi, że wynik spisu z dnia 24 marca r. b. 
jest jeszcze gorszy, niż się obawiano. Z wy· 
jątkiem kilku departamentów z wielkiemi mia„ 
stanii liczba mieszkań.ców, stopniała we wszyst
kich innych. Odjąwszy departament Sekwany, 
ludność Francyi wzrosła od 1896 do 1901 r. 
tylko o 39,000 głów, t. j. z 34,961,000 na 
okrągło 35,000,000. Przybytek w departamencie 
Sekwany wynosi 292,000 dusz, co zdaniem 
Bertillona policzyć należy po części ua rachu
nek wystawy powszechnej. Z osiągniętych cyfr 
wynika, że ludność Francyi przybrała w osta„ 
tnim roku ze wszystkiem tylko o 330,000 je· 
dnostek - a nę dzny ten przyrost zawdzięcza 
się w dodatku prawdopodobnie nowemu przy· 
chodżtwu. 

W tym samym czasie przybyło w Niem· 
czech 4,065,113 ludzi, t. j. tyle, ile dzisiaj po· 
siada 11 najpiękniejszych departamentów fran• 
cuskich : w Burgundyi, Szampanii i Franche
Comte. Między sześciu mo-carstwami pierwszego 
rzędu Francya zajmowała 1850 co do liczby 
mieszkańców je~zcze drugie miejsce: miała bo
wiem wówcJaS 35,260,000 ludzi. Teraz stoją 
za nią już tylko Włochy. Francya jest jedy· 
nym krajem w Europie, który co do prawidło
wego przyrostu ludności strmowi wyjąt k; 
w cyfrze j€j mieszkańców zaznaczył się nie
omal zastój. Należy prz~znać, powiada Bertil· 
lon, że Francya jest na drodze, która ją za• 
prowadzi między mocarstwa trzeciego .. rzędu 
i wyda innym narodocn na łaskę lub ni ełaskę., 
W końcu wzywa Bertillon wszystkich patry· 
otów, aby bezzwłocznie przystąpili do narodo."" 
wego związku powiększenia populacyi kraju· •.. 
Związek ten żąda od wszystkich Francuzów 
materyalnego i moralnego poparcia celem za„ 
żegnania grożącego Francyi niebezpieczeństwa.. 

O słabym wzroście ludności w Francyi, 
tudzież przyczynach i nast~pstwach jego można -
mówić bardzo wiele. Tu nadmieniamy, że Ber
tillon myli się, twierdzĄc, że sam tylko naród 
francuski słabo s· ę rozmnaża. To saruo stwi~r
dzają cyfry statystyczne u Węgrów, Hiszpanów, 
Portugalczyków i ludów skandynaw$kich. 



Znaczny przyrost z urodzeń wykazują na
rody: czeski~ angielski i włoski, najwięcej zaś 
wzbierają . drogą naturalnego rozwoju: nie
miecki, rosyjski, a równolegle z ostatnim także 
podobno i polski. Dzisiejsze W. Ks. Poznań
skie miało w chwili swego utworzenia (1815) 
niespełna pół miliona ludności polskiej, dzisiaj 
liczy jej przeszło 1,100,000; tak zwana Kon
gresówka miała 1830 wszystkiej ludności pół
czwarta miliona, dzisiaj żyje tam blisko 10 mi· 
lionów ludz], a samych Polaków blisko 8 mi· 
lionów. vV tym samym stosunku pomnożyła 
aię ludność Galicyi, Litwy i .reszty ziem 
dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Lecz przedwczesnem jest mniemanie, ja
lrnby Francya, nie rozrastaj~c się liczebnie, 
bliską była z tego powodu upadku. Wielka 
liczba ludności jest niewątpliwie ważnym_ 
czynnikiem w politycznem życiu narodów, ale 
nie jed)inym. Znaczenie narodu zależy jeszcze 
od wielu innych rzeczy, a między niemi na 
pierwszem miejscu położyć należy zasób umy
słowych i moralnych sił, jakiemi naród rozpo· 
rządza. Pod tym względem Francuzi okazują 
zdumiewającą, wyjątkową żywotność. Nie roz· 
wijając się liczebnie, rozwijają się trwale i 
dzielnie du~howo. Rany z 1870 zagoili szyb
ko, w dziedzinie nauk ścisłych i wynalazków 
przodują wszystkim narodom kuli ziemskiej, 

· literatura francuzka ' jest wciąż świeżą i znako
mitą jak z.awsze - a przecież oddawna ucho
dzi za niezbitą prawdę zdanie, że narodowi 
który ma świetnych pisarzy, ma się także i na 
życie. Dzisiejsza potęga Francyi jest, dzięki 
duchowym zaletom · tegoż narodu, imponującą 
- a ceni ją wysoko nie sam tylko car~t, ale 
i sąsiad nadreński. 

. Mowa p. Józefa Chociszewskiego 
na wiecu przeCiw pijaństwu odbytym w Poznaniu. 

Niech będżie pochwalony Jezus Chrystus! 
Dawnemi czasy istniało państwq rzymskie, 

vVIAR US POLSKI. 

dla siebie i dla swych dzieci, wytępiaj cie ze 
wszech sił pijaństwo i karciarstwo, bo te dwie 
plagi najwięcej się przyczyniły, że dźwigamy 
ohydne jarzmo niewoli, a niewola gorszą jest 
od morowego powietrza, głodu, ognia i wojny. 

N a nieszczęście. doświadczenie pokazało, 
że podobne głosy. zachęcające do wykorzenienia 
dwóch tych zastarzałych nałogów, które dręczą 
nasz naród od wieków, są głosem wołająceg-0 
na puszczy. Iluż to naszych szlachetnych i za· 1 

służonych mężów zwracało uwagę społeczeństwu 
polskiemu na szkodliwość pijaństwa, wzywając 
d0 poprawy - niestety 1 bez pożądanego skut· 
ku 1 Oto choć niektóre nazwiska tych zacnych 
Rodaków: Stanisław Staszyc, rodak nasz wiel
kopolski, arcybiskup Ignacy Krasicki, Sniade
cki, Kościuszko Mickiewicz, dr. Marcinkowski, 
ks. Antoniewicz, zgasły niedawno dr. Daniele
wicz z Sierakowa, a z żyjących kardynał ks. 
Ledóchowski, dr. Zygmunt Celichowski i wielu 
innych. ·. · 

Nie jest to tajemnicą, ·że w · naszem ~ko· 
łatanern społeczeństwie rozpanoszyła się stra-

. sżna bieda i to w takich rozmiarach, że naj
mniej 80 procent polskiej ludnoś·ci należą do 
proletaryatu. vVytlómaczę się jaśniej. Na .100 
Polaków jest 80 takich, którzy albo są nędza
rzami, albo żyją z dnia na dzień, nie mając 
zapewnionej przyszłości. W Królestwie Polskiem 
może jest trochę lepiej, mianowicie od czasu, 
kiedy zniesi0no karczmy a wódka stała się 
mónopolem rządowym, natomiast o wiele gor· 
sze . panują w tym względzie stosunki w Gali
cyi, gdzie co rok umiera przedwcześnie · 50 ty
sięcy, mówię wyraźnie pięćdziesiąt tysięcy lu· 
dzi z głodu i wycieńczenia; a 150 tysięcy osób 
żyje ze sprzedaży napojów alkoholicznych. 
Nie potrzebuje zapewno dodawać, że · są to 
prawie wyłącznie żydzi, którzy rozpajają Gali-
cyę. (Ciąg dalszy nastąpi.) 

Zier.nie polskie. 
które najprzód, było królestwem, pó~niej rzecz· " Z Pru.8 Zaehól, Warmii ł Jlazur. 
pospolitą, a w 'końcu cesarstwem. ·Najgroźniej· Olsztyn. Instytucyę kanoniczną na nowo 
szymi przeciwnikami ltzymian byli Kurtagińczy · utworzone probostwa otrzymali: Ks. dziekan 
kowie w Afryc·e;, którz~ .za po:no~ą handlu i Rudolf Laemmer na Pasym a ks. kuratus Jan 
prze~ysłu dosz~i do taki~J potęgi, ze gdy wy• 

1 
Preuss na .Bobuł~y; ks. prob. Hugoll: Wicb1:1a!1 

~t!ł.p1h do .walki. z Rzymem, dumna .rzeczpospo· 1 z Szylgal mstytuowany na probostv.l ~-K1w1· 
li.ta zachwiał:;i. się ~ s~y.cfr podwah~a~h. Han· . tach, ks. kapelan Q3kar rrhara pn:D~11.esiony . 
mb!11, ':ó?z karta~i~sk!, Jeden. z naJwię~sz~ch I z Tolksdorf do Lajs a . nowowyświęcony- ks. ! 
WOJowmkow na swiecie, w czterech wielkich Artur Ziegler ustanowiony kapelanem w Tolks-1 
bitwach znis,zczył prawie całe wojsko rzymskie. t dorf. . 
a gdy~y był uzy.s~ał dostateczną ~omoc od ! Iława. _20-go b. m. otrzymaJ . ks. Atanazy 
rodakow, byłby JUZ w:enozas ~astąp1ł upadek I Bloch, wikary lokalny w Tyłowie, instytucyę 
~zymu: Te:i to H~nmbal, . ma~ąc .lat _9, ~rzy· l kanoniczną na probostwo w Iławie. 
s1~~} ~JCU, ze ,będzie ustawi.czn:e. zywił :iie?a„ I Ko~cierzyna. W Starej Kiszewie . '')Y· 
wi~~. ala wrogow swego ~raJU 1 ~e ~ęd_zie 1~h J buchł w nocy na wtorek w wielkiej stodole 
uc1ąz zwalcza~. Co. prz~s1ęgło dziew1ęc10letme ! posiedziciela Hereridta pożar. J 

pacholę, spełmł n;~z doJrzały._ Zawarto ko~zy'.' I Puck W Swarzewie obchodził 10 b. m. i 
stny b~rdzo spokoJ .dla Rzym1~n. z K~rtagrn~. ł p. Jakób Sosnowski, staruszek 85 letni, ze swą 
Z~ł ~?wczas w stohc~ :~zymsk1eJ P.ow.azny mąz, I 7 G-letnią· małżonką Rozalią jubileusz złotego 
m1:osmk starorzymskieJ cnoty, .n~u~mem Ka~o, wesela . .M mo podeszłego wieku, cieszą się ju· 
ktory urodzony pod strzechą wiesmaczą, os1ę · bilaci cz-erstwem zdrowiem a dzień dla nich 
~nął najwyższe w kra~u godności. W?"słany tak · uroczysty obchodzili ,~ ,'li~znem gronie kre
Jako. po.seł · ~o Ka;tagm~, .prz~ko~ał. s1~ n~- 1 wnych i · znajomych. Na obchód przybyła także 
oczn~~' ze. ~1asto. meprzyJ~~ielskie ~wietme su~ I matka jubilatki, HS-letnia staruszka której Pan 
rozWIJa, i ze moze na~tąp1c st~aszhwy. o~wet. I B.óg ~O~\vo,Hł już piąte pokolenie cg1~dać. Po
z te~o P?wodu ~ato ~wrac~ł meus~a~me uwaa I mewaz Jubil~sz te.n przypadał w Oktawę Bo· 
gę z~01nkow na n~~bezp1eczenstwo,. g~oz~ce Rzy- I żego Ciała, przeto oprócz zaproszr nych osób 

· mow1 od. , Kart~gmcz_yk~~~ to. tez kaz?ą s~ą ! zgromadziło się wielu ludzi w pięknie w zieleń 
mowę w se~ac1e w _Jakiejkolwiek sp.rawie .kon· I przystrojonym kościele Ha nab(żeii:;two. Przed 
ę-zył słowami: „Caeterum censeo et iterum cen- nabożeństwem, przemówił pięknemi i rzewr fmi 

· seo, ?arthagmem, delensam esse''· Z:i~czy to . słowy do jubilatów ks .. administrator Pełka, 
po po1~ku:. „O~rocz te~o w:zywam i, Jeszcze a w końcu udzielił im błogosławieństwa. 
~~z :vzy~am, azeby ~omeczme .zburzyc K~~uta· Olsztyn. We wtorek prz.ed południem 
gmę . To ~zęste wyw~ływame znakom1teg~ odprawił tu swe prymicye nowo v, yświęcony 
patry~ty. os1ągnęł? poząd~ny . skute~, . gd~z ks. Artur Ziegler, ssn tutejszego komornika 
·Rzynua~1_e zburzyli Kartagmę i z ziemią Ją sądowego. Prymicyanta wprowadzono z ple„ 
zrównah. · . banii w procesyi , do kościoła, gdzie kazanie 
.. I .my Polacy mam~ Kartaginę~ któ:ą ko· polskie powiedział ks. prob. ;Barczewski.z Bruns

Ii1ec~me trzeb_a zwalczyc, ~ ?opók1 to n~e na: waldu, niemieckie w czasie Mszy św. ks. dzie
s~ąp1, . wsze~lue nas.ze \'\· ys1łk1,. aby wyJednac kan dr. Spannenkrebs z Litzpert a. 
poszanowame dla meprzedawmonych praw na· • . . . . . 

. szych „ i aby poprawić nędzny nas dobrobyt, · Z Wiei„ Ka„ Po~nailsldea~· ·. 
,_hędą podobne do kwiatu, który zachwyca .za· .-oznań. „Pos. LehrerMg." a za nią na-
·~achem i pię,kną barwą, ale nie wydaje owocu. turalnie „odznaczający" Bię · bardzo mocno 

\; ·t · Tą n.a~zą polską Kartaginą, którą należy w hecy antypolskiej „ Pos. Tageblatt" napadają 
--.~ jak najk:fótszym czasie zniszczyć, jest pijań· na proboszcza świętomarcińskiego, ks. , dra Le
stwo, połąc.zo.nę z karciarstwem, które tak o. wickiego, że nie pozwolił nauczycielom i ucz
kropne · wywierało i niestety wywiera jeszcze· niom szkoły obyw:at~lskiej śpiewać po nie
-s-pustoszenia w · naszym kraju, że na każdem miecku nad grobem zmarłego w tych dniach 

,;:-f.tl~blicznem i domowem zebraniu godzi się na.; nauczyciela ś. p. Gryszczyrisk.iego. . · 
·~dować przykład Katona i wołać podn~esio- Napaść ta chybia celu · m1jprz6d dla tego, 
·~m ·.głosem: "Polacy i Polki, jeżeli istotnie że tu wcale nie chodzi o cmentarz świętomar· 
·~~bacie ojczyznę, jeżeli pragniecrn lepszej doli cińs~i, tylko. o cmentarz parafii św. Małgorzaty, 

nad którym dyspozycyę ma nie ks. dr·. Lewicki, 
tylko proboszcz owej parafii ks. Michalski. 

Po drugie eł panowie nauczyciele, któr.zy 
ś. p. Gryszczyńskiego chcieli niby „uczcić" 
niemieckim śpiewem dzieci, zupełnie źle się wy„ 
brali z tym wyrazem „czci" dla zmarłego, bo 
nieboszczyk chyba w trumnie by się prze„ 
wrócił, gdyby mógł się dowiedzieć, że po· 
grzebu jego użyto do - niemieci.iej demon. 
stracyi, bo niczem innem ten zamiar „uczcr1m. 
nia" jego nie był. Coby powiedzieli panQwie 
niemieccy nau ~zyciele; gdyby dowiedzieli się 

n 

za życia, że na ich pogrzebie mają się wyko. 
nać polskle pieśni. Niech więc przynajmniej 
zmarłych pozostawi3t w spokoju i nie~h nie 
uprawiają hakatyżmu na - cmentarzach. '. I: 

, W Jaraczewie około Zielonych Swią. :L" 

tek :rnprowadził nauczyciel Hahn w pierwszej Pj 
klasie szkoły ludowej zupełnie po cichu naukę I 
religii i pacierz po niemiecku, czyli w języku Sl 

niemieckim, podczas gdy dota;d odbywało się f ·rc 
po polsku. Dzieci, nie rozumiejąc religii i nie r lI1 
umiejąc pacierza po niemiecku, nie odpowfa. w 
dały, zachowując się biernie., skutkiem czego 
zachodziły_. w szkole różne dotkliwe kary! Na 

n 

to zebrali się ojcowie rodzin, poprosiwszy in. 
spektora powiatowego, prosząc o położenie 
kresu wzmiankowanym karom, jak i o . przy. 
wrócenie języka · połskiego w wykładzie · religii 
i pacierza. Odpowiedź odnośnie do religii 
i pacierza była odmowna z odesłanien1 w dro. 
dze petycyi do król. rejencyi. 

W. tych dniach tedy wyszła petycya za. 
opatrzona 123 · podpisami do króL rejencyi 
o przywróceyie języka polskiego w wykładzie 
religii i .Pacierza w odnośnej klasie. · 

Gniezno. Przed kilku dniami donosili 
gnieźnieński „Anzeiger" i grudziądzki "GeEiel. 
lige", że dzieci polskie oddały nauczycielom 
niemieckie katechizmy z twierdzeniem, .że m,o· 
dlić się . po niemiecku jest grzechąm śmiertel
nem. „ Ges." rozpisał się także przy tej spo· 
sobności, że ludowi wciela się przekonanie, ~e 
Jezus Chrystus był Polakiem ~dt Jak pra· 
wdzi wą okazuje się ta wiadomość, której sweg<> 
czasu nie podaliśmy, wiedząc, że jest jak i inne 
podobne zaczerpnięta z urojeni.a, dowodzi to, 
że rektor odnośnej szkoły w . Gnieźnie p. Bro· 
der 1QŚwladcz.ył, że ta <len.uricyacya jes.t ldant· 
stwem i wymysłem redakcyi. To oświadczen~e 
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dz podpisało kilku nauczycieli. 
lłlogiłno. ],olwark Parlinek, kolonia nr.1, ·.zy 

spr.z.edał pan Józef Stark z Mogilna panu Mi· Be 
chałowi lVfazurowi .z Mimowoli pod Inowmcb· 
wiem. · wa \V Kołaczkowicaclt pod Rawiczem 

zw odbyła się w ubfeglą niedzielę uroczystość p~· do' 
święcen~a kamienia węgielnego pod nowy ko· 
ściół, Poś~ięcenia dokonał. z · p~lecenia Naj- m13 

przewielebnif.'jszego · ks. Arcypasterza dziekan 
jutrosiński, ks. Waściński z Pempowa, Kościółek czi 
stary oluizał się . z.a szczupłym, więc, staraniem iła~ 
ks. Hulewicza, proboszcza w .Kołaczkowii?ach, nal 
i ofiarnością tak patronki, jak pai·afian, ~ehuno we 
pątrzebne fundusze na kościół nowy. W skle· n;e 
pac4 kościoła starego spoczywały zwłoki ś. P· ni~ 
~sjetana Stablewskiego, dziada narnegQ ks. z 1 

Arcypaster.i;a. Szcz~tki te zebranó i umiesz·, zau 
czono w nowe-j trumnie. Na . złożenie szczątków 01·g 
w wymurowar1ym sklepie budującego się' ko· :gro 
ścioła zjechał sam ks. Arcypa~terz ·z Krobi do hrz 
Kołaczkowie. . · ~zę 

Protestanci prpszą o katolicki~go :1ic 
księdza. Hakatyzm - - powiada dzisier'za ku 
„Germania" - ciekawe często wydaje owoce. :Par 
W Kiszkowje nie ma od paru lat księdza ka: 
tolicki(3go. · Duszpasterstwo sprawuje w parafi~ ·żad 
kiszkowskiej ka. proboszcz Zoch .ż . Dąbrów~ na 
kościelnej, który w razie potrzeby ·p1~zyjeżdza \Vsz 
do Kiszko,:wa i w cini powszednie. Czy pro· 3zc.1 
bostwo w Kiszkowie zostanie znowu obsadzone, nist 
nie. wiadomo, katolicy po~ostawiają ·to uzna~iu fisk 
władzy kościelnej. Tymczasem brzmi jak iron1~, skie 
że protestanccy mieszkafrcy Kiszkowa wy.syfo.;ą Nie 
petycyę do ks. Arcybiskupa z . prośbą o obsa· -z n 
dzenie wakujacego probostwa.~ · Petycya kurso· umi 
wała W pr~eS2jłym . tygodniu: 'a podpisaną została 
przez lirzny9ll protestantów. Z ' katolików, P~ Wak 
laków nię po.dpisał jej oczywiście nikt. Ca , prz~ 
ta sprawa jest oczyw.iseie dzielem hakatyst~~ Prz~ 
i „geszefciar:ly'' w Kiszkowie, którym cho.~; nab1 
o zarabianie na ludnośCi polsko~katolickieJ: llleli 
Hakatyści głoszą ciągle: nie kupujcie u Pola. bez 
ków, ale w tym przypadku mają Polacy ia. Uwa 
nosić swój ciężko zapracowa:ny groaz do pro ·-Obr~ 
testancko niemieckich kupców. ~ś:wi~ 
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i • 'Tak, tak! nawet najzajadlejszym haka
·tystom sn akuje grosz „polskiego wroga", go
towi nawet w tym celu sprowadzić polskiego 
księdza katolickiego, by le się lud polsko-ka
tolicki w ich szynkach przepijał i w ich skła· 
-Oach kupował towary. Szkoda tylko, że lud 
nas.z a z nim całe społeczeństwo nie wypro· 
wad.za odpowiedniej konsekwencyi z haka· 
tystyc.znego bojkotu! 

• Ze Slązka czyli Stare._i Polskilll 
Zmiany w duchowieństwie. Admi

nistratorem parafii chrościckiej, osieroconej 
po śmierci śp~ ks. dziekana Lipińskiego, został 
Jllianowany W. ks. proboszcz Musioł w Siołko · 
-wicach. - Ks. kapelan Otton Czech został 

I znia?o:war:y, administratorem w W. Dobrzyniu, 
po smie.rc1 sp. ks. Kusza. 

I 
Gliwice. vV zeszłą środę spotkało nie· 

s.zczęście na tutejszej hucie w lejarni żelaza 
·robotnika Dziubę. Przy ciągnieniu rur urwało 
I mu palec u lewej ręki, przyczem także i głó-
'WDtłt żyłę wyciągło aż pod łokieć. 04wieziono , l go zaraz do Z_abrza do lazaretu. 

ltlysłowiee. N owowyświęcony ksiądz 
Jali Kudera odbył dnia 25 czerwca rb. w tu
tejszym kościele parafialnym swe prymicye. 

Z parafii poniszowic4iej. Gdy wy· 
czytałem wiadomość z l3enkowic, pomyślałem 
sobie, iż u nas jeszcze gorzej. U nas jest za· 
prowadzony podczas błogosła" ieństwa śpiew 
łaciński i to od ks. proboszcza, a to tak, ja· 
koby lud był dobrze w tym języku wykształ · 
eony. Ale pożal się Boże, ani jedno słowo 
nie jest dobrze wymówione. Niektórzy śpie· 
wają, byieby tylko wrzeszczeć, tak iż organy 
nawet przygłuszą. 

W pewną niedzielę po nabożeństwie po· 
wiedział ks. proboszcz, że ci, którzy odpowfa
dają przy mszy św., mają mówić: Et cum 
spiritu tuo, a nie tu tutom. Teraz sam orga
nista odpowiada. W oktawę Bożego Ciała 
znów ks. proboszcz ostro wystąpił przeciw tym, 
którzy odpowiadają i którzy śpie~ ali fałszywe 
słowa : Tan ł urn ergo, bo usłyszał przy ołtarzach. 

Według mojego zdania ani jeden dobrze 
nie śpiewa prócz organisty. 
\ .t'<> .śp. ks. kanonika było wszystko po
p016~u śpiewane. 

W psalmie 112 czytamy: Chwalcie o 
dziatki N aj wyższego ?ana. W ojczystym ję· · 
zyku go możemy najbardziej chwalić ! Panu 
Bogu chwała należy, a nie ludiiorn. 

Nient. Piekary. Jeżeli gmina zapro
wadzi elektr;y czne oświetlenie, albo udzieli po· 
zwolenia na postawienie słupów, wtenczas po· 
dobno kościół i · kalwarya mają równie~ otrzy
mać elektrycznę oświetlenie. 

Jakąż radością napawa się serce, gdy się 
, czyta w gazetach, jak to w niektórych para

fach pp. orga_niści ,~vę:zelkich .. sił dokładają, aby 
nabożeństwa jak · najuroczysciej naszym śpie
wem polskim upiększyć. U czą nawet nowych 

· n:elodyj do pit śni kościelno· ludowych, dotąd 
m~znanych, aby nie potrzeba dobierać melodyj 

. z m~ych pieśni, wskutek czego c ~ęsto bywa 
· zam1ęszanie, a śpiew słabnie. Sfawa takim 
r I m·ganistom. Pan Bóg sowicie im to wyna
. ;grodzi! Tacy organiści bo~iem pojmują do· 
1 brze swój urząd i atarają się zbliżyć go do u· 

~z.ędu aniołów, nucąc chwałę Boską jak naj· 
1 ·s11czniej. To też widać, iż po boźność i miłość 

ku Bogu w sercu ich mieści się i wzrasta u 
parafian. 
. vy naszej parafii śpiew w kościele prawie 
·zadneJ podstawy nie ma. Opiera się jedynie 
na kilku in walidach, z których nie wielu zna 

~ wszystkie melodye, gdyż dawniej nie uczę· 
· s~cza]i na śpiew, bo mniej mieli czasu. Orga
' Dlsta Chodinsky, dumny z urzędu patronatu 

fis~~lnego, o ile wiem, dotąd ani jednej pol
~1eJ ~ieśni nie zaśpiewał podczas mszy św. 

ie. wiem, coby na to powiedzieć. Czy to 
-z ~i~chęci ku polskim pieśniom, czy też z nie· 
um1eJętności? . ~ . . 

,Były takie wypadki, że gdy nie miał śpie· 
wakow? to przegrał pół mszy św. bez śpiewu, 
.PrzynaJmniej go nie słyszałem, melodyę zaś 

1 przy~rywał na organach dalej. Na rannem 
nabozeństwie w dzień św. Szczepana zaczął 
belo~~ę grać ad wento wą i takową przegrał 

ez spiewu a~ do Credo. Gdy mu zwrócono 
, u~·a~ę. iż to pieśń adwentowa, czuł się bardzo 
~ ~azonym, ale dokończył potem . pieśnią 
" 1ąteczną (godną). 

WIARUS POLSKI. 

Władomośeł ze świata. Z różnych stron~ 
Berlin. Niezwykle uroczyście przyjmo· Bu.er. Ks. rektor Averdam w Scholv._.;u. 

wany ma być wracający z Chin hetman 'Wal- obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. . . 
dersrn. Brat cesarski książę Henryk podąży mu \V Bochum chorują dzieci. Jednej ro" 
naprzeciw do Kadyksu z pięciu pancernikami. dzinie umarło już troje. 
Na morzu Srodziemnem zgromadzić się ma Oberhausen. \V kopalni "Konkordia" 
liczna flota niemiecka, która obwozić będzie zabił się robotnik, pomagfljący przy pm.cy 
hrabiego vValdersee do Hiszpanii, Francyi i monterowi. 
Anglii. Jeden z dzienników angielskich wie na· Horde. '\V Benningbausen obalił się mur 
wet, że cesarz Wilhelm z eskadrą wojenną przy sypaniu domu i zabił jednego robotnikii, 
wyjedzie do Cherbourga, gdzie go oczekiwać a dwaj zostali pokaleczeni. 
będzie prezydent rzeczypospolitej Lou bet z Bisma1~k. Kolej elektryczna linia :1 Ho:rst-
eskadrą. Spotkanie niemiecko·francuzkie nastą· Iluer - Erle - MiddeHch - Bismark została . 
pić ma w końcu sierpnia. Wszystko to pewnie oddaną do użytku. . : '. 
fantazya wybujała w głowach niemieckich po- Bochum. W kopalni „En.gels"burg'' :Zn6iw ' 
lityków, którzy koniecznie pragną zbliżenia się musza świetować. 1

' ,„ · "'·' 
Francyi do Niemiec. Gelsenkirchen. W kopalni. "Rheinelbe~f 

Do Bremerhaven zawita prawdopodobnie został okaleczony pewien górnik~ , . -~i 
28 bm. część korpusu ekspedycyjnego z Chin. Wybryki Jlatury. W północnych 'Vfo7'1 

Biuro Wolffa ogłasza spis oficerów i szerego· szech spadły w tych dniach ,·delkie deszcze; 
wców. Między szeregowcami spotykamy nastę· skutkiem czego wiele potoków górskich wystą„ 
pujące nazwiska polskie: Woliński, vViśniewski, piło z łożyska. - - Góry w departa!llencie Sa„ 
Jesionek, Kędzierski„ Guczalski, Polaski, Wal- paudzkim i górę Belcher , w Al.~-acyi o·krył dnia 
kowiak, Kwiatkowski, Sagojewski i Kiedrow. 18 b. m. gruby śnieg. - W Szwajcaey·i wy„ 
ski. Znajduje się też między nimi ap~ekarz Ko„ lewy rzek, spowodowane ule\lyami, zrządziły 
wnacki. I wiele szkód. · _ 

Berlin. Jak bardzo tąskni ·wojsko nie.- I· Pożyteczne wiadom.ościre 
mieckie w Chinach za d·omem,- dowodzi pismo, \V spt•awie zakazów wieców il'.l)nosi 
które w połowie kwietnia odesłano z Pekinu, „ \Vielkopolaninowi" jeden z prawników: ' . . 
w tych dniach nadeszło do Berlina. vV przeci„ Zakazanie wieca polega na rozporz.a,dzetiiV. 
wieństwie do dawniejszych zapewnJeń urzędo- policyi i przeciw zakazowi przysługują · nast~~ 
wych, pismo to stwierdza nasamprzód, że ani pujące środki prawne: . . . ; 
jedne~o jednoroczn.ego pierws~eg~. b~ta_lionu J 1) jeżeli zakaz -\v.ychodzi od miejscoyvęj: 
morskiego przed odJazdem z K1lonu me pyta· władzy policyjnei na \vsi .hJb w IJ1ieśc.ie O mhi~} 
no, czy w wyprawie do Chin chce wziąć u .:łział ' niż 10,000 mieszkańcór;·, to przeciw zakazo·Yiii 
lub nie. Na.stępnie pis~o te ~owiada dos~ownie: przysługuje zażalenie do hindr.ata, a p1·zedw, 
„~o upły~ie czasu słuzby me P.S tano. si~ :~t~J tegoź decyzyi do prezesa rejenoyl. -
am tych Jednorocz.nych., którzy V: pazdz1em1ku 2) jeżeli ~ ·akaz wychodzi od miejscowej 
roku. zes~łepo s~on~zyh S\":ą słuzbę, czy chc,ą I -władzy policyjnej okręgu miejskiego z wyj ąt„ 
daleJ słuz.yc,. am tez tych Jed?cro~znycb, ~to- kiem Bulina, albo w mit?śc:ie mająceni 
rzy x-v k~i~t~m ~eg.o roku ukonczyh. ~wą słuzb~. · więcej, niż 10 tysięcy mieszkańców, albo też: 
A . ~r.zeciez Je~m 1 drudzy ?ocz~mh 'Yszelkie I od land'i:ata, to przysługuje zażalenie. do p rez.e· 
m~ zhwe. ~roki, . aby po ukonczemu. w.OJilY mo~ · sa rejencyi, a przeciw tegoż decyzyi do ,na.; 
gh wr6.c1c do OJCzy~ny: Trakto~atne i stosunki I czelnego prezesa. . . .~ 1 

~ą- tut~J te.f?O ~o~~aJ.0 , ,~e ~r;dze~b!m w~zyst~o I Przec1w decyzyo111 prezesa · r~jencyjnegó 
~n~rn z,.robit, amz~h :się ~u ~ow.ąz,~ł <l •J t 13~ J, I lub naczelnego prezesa w ostatniej instancyi 
ze~~ . tako ochotnik słuzyc chocoy godzmę 1 służy skarga do naj w5ż3zego sądu adminia.t!t'tl· 
dłuzeJ. • . . . cyjnego w Berlinie Tak do zażaleń jak i do 

·Be1•h1t. Proces przeciwko g1mnazyastom · skargi wyznaczony jest czas dwutygodniowy. 
urno· zony będzie, gdyż mimo najsilniejszych 
starań hakatystów nie zdołano wykryć tego, 
czegoby sobie życzono. „Tagliche Rundschau'~ 
potwierdza wprawdzie wiadomość „Posener 
rrageblattu", że wykryto wiele niewłaściwości, 
które władzy dają prawo do wkroczenia, lecz 
to jest, zdaje, się tylko powolne cofanie się w . 
sprawie, którą już nazwano zdradą stanu. 

Od. Eksped.ycyi." _ 
,V. Ks. Lambertz w Oberhausen. W 'aJ.>

mość o nabożeństwis poiskiem w Alstaden otrzymal·,iruy 
za.późno, więc nie mogl .śmy zamieścić . 

Posady i prace„ 
Stolarz. Boch.um · Ku.nalstr. 43. , 
Służ~ca. F . ·Fichtner w \Vatteneobeid : 

.Zniesienie polskich nabożei1stw. .Jak 
donoszą z Królewca do pism niemieckich, znio· 
sła tamtejsza główna komenda wojskowa na
boźenstwa polskie dia ż ,1łnietzy wyznania pro· 
testanckiego. Z dniem 1 lipca nabożeń5twa te 
odprawiane już nie będ<l· 

I 
Młynarz. A. M ch~ll, młyn parowy w Osterfel[j ( \Ye.·d . ) 
Piekarz F . Mockershof w Steele. . 
Robotnicy. Zgłas zać się. przy bu·iowie kat. co n11 cilo·-

rych w Bru .::hu. , 

i Robotnicy i mularz('/ Józef Web er budowi1fozy w 
Gladbeck. · 

Poznań. Od je.dnego z kapłanów otrzymał 
„ Kury er Poznań~ki" li~. t następującej treści : 

I Towarzystwo śpiewaków polsk ~eh "Dz:wo ~j " 
w Essen · 

Co innego · jest sprawa . przygotowania . ·do Sa· 
kramentów św. pt·zez kDpłanów, a co innego 
urz~dowa nauka szkólna religii św. Dekrety 14 
Kongregacyj . księży foiekanów opiewają. że _ 
wszyscy kapłani przygotowujący do Sakramen· I 
tów św., obowiązani są uczyć .dzieci w języku, 1 
w jakim rodzice żądają, · gdyż rodzice mają 
prawo postanawiać o języku, w jakim ta nauka 
ma być pobierana. .10_śli . (w rzadkich wypad· 
kach) zachodzi wątpliwość, jakiej narodowości 
jedno z rodziców, lub oboje rodzice są, w ta
kim razie rozstrzyga ka L>łan n~f podstawie swe· 
go rozsądku i sumienia. 

Reguła więc i zasada ogólna Kościoła i 
w naszych dyecezyach j est, że dzieci mają być 
.przygotowane ' w ojczys tym języku do Sakra
mentów św. vV żadnych rozporządzeniach Kon· 
gregacyi nie ma słowa co do szkoły i jej nau. 
czycieli, bo jest niestety wiadomą rzeczą, że 
władza duchowna tak w naezych · dyecezyach 
jak i wszysc.kich innych pozbawiona jest prawa 
rozstrzygania w tej sprawie, . a wszystkie sta
rania i protesty Biskupów natrafiają na opór, 
nie dający się dotąd . przełamać. 

Niech więc lfodacy sumiennie pamiętają o 
tem, że dzieci powinny być przygotow~ne do 
Sakramentów św~ tylko ·w ojczys~ym języku ! 
Słusznem prawew rodziców jest tego domagać 
się. 

donosi swym członkom, iż przyszła lekcya ·Śpirew~ 
odbędzie się w środę 26 bm wieczorem o go.dz. 1/28 m~j . 
O liczny udział upra3ta Z a r z ~ d,. 

Wiec przedwybor&y w Oberhausen 
oibędzi e s'ę w ur . )cz.v st ·) ść śś. Piotra i Pawła dnia 2fł.aw-o 
czenvca o godzinie wpół do 6 po poi. ' w s~ :t 
p. ł\7ilemsa przy nowym rynku. Na w.. ec ten zapr:a~z.3. 
się Rodaków z Ooerhausen i ~ałago powiatu Miilht:ku, 
aby się narad zić, jakie stanowiako Polacy zajl\ć ma~ !.\ pi?iy 
przysdych wyborach uzupełniaj!łcych do parla.mentµ. ~ 

Powiatowy komitet wsborcty na powiat miilh erłnsk~.:: 

Wiec.przedwyborczy dla pow. Ru~rot~t 
odbęd~iesię wniedzielę 3Dczerwc~ og.1/212przed p~ł. 
na sali p. Fillenbacha w Bruckl1ausen:, urea. 
Kaiserstr, przyatanek kolei elektrycznej Rodakó w i z teg11t 
powiatu uprasza się o liczny udział, a~y radzić. o sp11u ;·:a 
wyborów. 1 , 

Powiatowy komitel wyborczy dla powjatu Ruhrort. · 

~ - ', ·1 
Tow. św. Michała, w Bruchu : ·,~· 

donosi swym członkom, iż w p)niedziałek ran.o - ~, 
dni11. 24 bm. umarł w domu chorych w ReJk- -
linghausen członek nnsz ' ~ 

. Adam Schepe. , 
Pogrzeb odbędzie aię w czwartek rano o 

godzinie 8 z domu chorych w Reclqinghausen • .,,. 
Członkowie winni s'.ę punktu1'1nie stawi6 rano 
o godz. 7. O liczny udział w pogrzebie zmar-
łego proai Z a r .• ' d. 

' '~; .. 
„:;·,~· <W 



Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen 
.iionosi wszystkim Rodakom i Rodaczkom w Oberhausen, 
Styrum, Oberstyrum, Alstadeu, Duisburg, Osterf eld itd. o 
pielgrzymce polskiej tegcrocznej, która się odbędzie w 
drugi\ lub t.rzeci~ niedzielę w lipcu, jako pierwsza polska 
pielgrzymka, kt6rąi polski kapłan poprowadzi do Kevelaer. 
Podczas pielgrzymki polskie pieś1i śpiewane będ'i!, wi~c 
.Eapraszamy wszystkich Rodaków i Rodaczki na ni~. -
Karty do pielgrzymlti Bł\ do nabycia. 11 pr~ewodn. Tow. św. 
Ignacego J. Szulca w Dlimpten, Sect. III. nr. 19; u ka• 
syera F. Dziuby, koło nowych kos21a.r; u sekretarza Tom. 
Staszewskiego, ul. Lipperheiderstr, 80. koło cmentarza; u 
przewodn. Tow, św • .Barbary w Oberhausen M. Juskowia
ka, ul. Schlosserstr. 20; u przewodn Tow. św. Staniiiła
'lVll. w Styrum Si:. Linki, Eintro.chtstr. 53 ; u !ast. przew. 
W. Grzelaka, Klerenstr. 44 i u przewodn. Tow. św. Je
rzego w Alstaden nr. 236/I. - Zwracamy uwagę Roda
kom i Rodaczicom, ażeby przynieśli ze sobl\ „Ksił\Żki dla 
pielgrzymów" na polskie nahożeń!two, bo będf\ podczas 
naboźeżstwa te pieśni śpiewane, które będfł podczas piel
grzymki śpiewane. Kto jeszcze nie posiada „KsifłŻki dla 
pielgrzymów" może otrzymac od towarzystwa. - Odjazd 
pielgrzymki z Oberhau!en będzie w sobotę po połuduiu o 
godz. 1, powrót do Oberhausen w niedzielę o godz. 7 na 
wieczór. Kolej kosztuje z powrotem 2.70 ror. - Rodzi" 
c6w prosimy, ażeby dzieci ze sobą zabrali. które już 7 
lat skończyły, ażeby chorągiew na.szit polskił upiększyć 

Tomasz t5ta3zewski.' 

Towarzystwo św. Piotra w Steele 
obchodi;i w niedzielę dnia 30 czerwca 16 rocznicę s ;vego 
istnienia, na. kt6rłł szan. Tow., które zaproszenia dostały 
5 które dla braku adresów zaproszeń nie odebrały ser~ 
ilecznie zepraszamy. Prosimy je) aby raczyły przsbyć z 
chorągwiami i .Pałaszami. Program jei>.t na.stępujf\C.Y : 
Od godz. 21/+ do 31/lt przyjmowElnie obcych 'l'ow. u pani 
Raman w rynku, o godz. 4 wymarsz do kościoła na nabo
śeń3':.Wo. Po na.bożefa1twie pochód przez miasto na salę 
p. Fiege, gdzie się zabawa rozpocznie z pieśni1' i mowf!i 
powitah fł· Potem będą s '.)iewy i deklamacye przeplatane 
koncertem. O z;i:iroku zostanie sztuka. teatralna odegrana, 
potem dalsza zabawa. Wstep dla członków 30 fen . dla 
niecdonków 50 fen. przedczasem, a vrzy kasie 75 fen. 
O l czny udział prosi Z a r z Ił d. 

W'ielki Strzelcz. 
Donosimy wszystkim współparafianom Wielkiego 

Strzelcza, że na zebraniu w niedzielę dnia 16 czerwca u
chwaliliśmy w sprawie chorągwi koloru niebieskiego i 
czerwomgo. ~a niebieskiej stronie będzie obraz świętego 
Marcins. a na czerwonej Matki Boskiej Częstooho wskiej. 
PrzewodniczfłCY komitetu jest Jan Giernas, Hilllen, a ka
syerem Ja.kób Mikołajski w Bismark. Dobrowolne składki 
mają, odbierać: J. Niedziela, W. Marcikowski w Hfillen, 
W. Marcikowski, W. Ra.ran, w Bulmke, J. Marcinkowski w 
Baukau, T. Ciszewicz w Ka.strop, W. Ga.rwa w Rauksel, 
J. Wyrzekowski w Rellinghausen, K. Ratfl.jcza.k Watten
sebeid, J, Wawrzyniak .w Ginefeld. 

Prosimy wszystkich współparafian z Wielkiego 
Strz~lcza~ aby uwa.Za.li na. te nazwiska. Prosimy parafian 
z Wielkiego Btrzelc:za, którzy nam są, nieznajomi, żeby 
byli tak dobrzy i też swoje składki ofiarowali i przysłali 
na. ręce kasyera pod adresem : 

Jakób 1'1iłrnłajski, 
in Bismarck .i. w:, Hermannstr. nr. 11. 

:eacznosć Rodacy! 
W epr11.wie piel3rzymki do Werł ni!liejszem 

donoszę wszystkim' przewodaitHącym Towarzyatw oraz 
wszystkim Rodakom, iż pielgrzymka do Werl nie może 
się odbsć 80 czel'wcs, lecz dopiero 13-go października, z 
powodu. iż dyrekcya kole,jowa w Essen nie moża stawió 
pooiągów, gdyż są, zs.mówione do Kevelaer i Neviges dla 
15000 osób. Dla tego w t~m ro"u r·dbędziemy pielgrzymkę 
13 pażdziernik'ł. W przyszłe lata znowu pielgrzymka w 
ostatni~ niedzidę w cr.erwcu odbywać się będzie. Takż~ 
kapelmistrze do których piaałem niech mi tego za złe nie 
wezmfl, gdyż nie moja wina, bo choćbyśmy inn1' niedzielę 
w.zi~li. to O. Gwardyan z Werl nam odpisał, iż tylko 30 
czerwiec i 15 październik jest wolny. Tak OO. Roch i 
Alfons się o pielgrzymkę bardzo starajfł. 

Z polecenia. OO Franciszkanów z Dortmund : 
Tomasz Bzyl, 

prezes Tow. „Jednośól.4 w Dortmund. 

Ba. zność! 

Baczność parafianie lutogniewscy 
pod KrotoH"Ynem. 

Dnia g czerwca w Oberhausen postanowiliśmy, aby 
my parafianie mieszksj~cy w Westfalii i Nadrenii i w in• 
nych miejscowościach sprawili pamił\tkę do naszego ko
cioła w Lutogniewie. Myślimy, że współparafianie od tego 
się nie wykluczą i racz!\ się do tego przyczynić, aby w 
krótkim czasie, to jest do lutognh wskiego odpmtu pa
mi~tkę sprawić. 

Kochani Bracia Rodacy! nie dajmy się zawstydzić 
innym parafianom, lecz ofiaruj.ny nasz grosz wdowi na 
dar dla kościoła, obok którego spoczywaj!\ kości naszych 
ojców i pr„ ojców, ~ Pa.n :Bóg natll będzie sam błogosła
wił w naszych pracach. Dla brak11 a.dresów do was 
wszystkich wapółparafian rozproazonych w Westfalii i Nad
renii zasyłamy wam serdeczne pozdrowienie przez „ Wia
rusa Polskiego". - Prosimy składki nads~łać pod adre
sami komitetu osobiście lub przez pocztę: Antoni Patryas 
i Franciszek Oleś w Ueckendorf, Elisabatbatr. 1. Józef 
Kowalczyk i Jan Ratajczak w Marxloh, Wieaenstr. 58. 
Stanisław Kowalski i Ja.n Spurta.cz w Laar, Baustr. 14:. 
Piotr Minta i Franciszek Olachowski w Oberhausen, Pot
mannsweg 70. Jan, Stefan i Francis2.ek Całujek w Wat
tenscheid, Johannesstr. 1. 

Essen! Rellinghausen! 
s~anownej Publiczności z Essen i okolicy donoszę, iż 

dnia 30 rzerwca urzitdzam w moim pięknie położonym boru 
,,Zum grilnen Wnld·' w Re 11 i n g ha us en 

wielki koncert, 
na który szanowną, pub' icznośó upr:zejmie zapraszam. 

· \Vdowa Kayenberg·, 
restauracya ,,Zum grilnen Wald;, w Rellingha.u@en. 

\\liec polski 
w sprawie opieki duchownej w Ueckendorf 
odb~dzie się w sali p. Hoffmanoa, przy ul. Siida.tr. dnia 
30 czerwca o godz. 1/ 2 i. Rodaków .z Ueckendorfu i 
okolicy proc>irny o liczny udział: aby pokazać, Żt> chcemy 
pozostać dobrymi katolika:ni i że właśnie tlł sprawił naj
bardziej się interesujemy. Rodacy Jak jeden IDfłŹ stańmy 
na wiec - Do szanownych RJdaków mamy jedn!ł jeszcze 
prośbę, aby nam byli pomocni, aby pokój nie był zakłó • 
eony. Zapralilzamy więc tyho dobrze myśllłcych i na tę 
tak ważnił sprawę zdrowo się zapatrujlłcy~h Rodaków. 

Komitet. 

lllii19Dm1111&11DBllllllllmill&BmlllllilllllllllllllB 

Wiec polski w Bochum 
tdbędzie ~ię w niedzielę 4 sierpnia. Ponieważ na. wiecu 

::różne ważne uchwały Polaków na obczyźnfo dotyczące 
mf1.j!ł zost:i.ć powzięte, przeto uprasza się już dziś Roda 
ków z Westfalii i Nadrenit o liczny udział W tym cel i 

byłoby pożfłdanem~ aby w <łniu tym uroczystości nie u· 
rzf\dzano. Bliż:!ze szczegóły zostan~ późuiej ogłoszon . 

„Z'ft·iązek Polaków". 
... llli'fl!llmlllilłllll„„„ ... „ •. „„ 

Baczność Polacy w Katernberg. 
Towarzystwo św. Stanisława K. w Katernberg doaoa' 

swym c!łonkom, oraz wszystkim Rodakom zamieszkałym' 
w Katernbe1g i okolicy, jż w niedzielę dnia 14 lipca br. 
obchodzi nasze tow. J.l rocznicę swego istnienia. To„ 
wa.rzystwii, które od nas zaproszenia. odebrały i te, które 1 

dla braku adresów zaproszeń nie odebrały, jako i wszyst„ 
kich Rodaków prosimy, ażeby na.a SW!\ obecnośclfl .za„ 
szczycić raczyły. Staraniem naszem będzie, ażeby ja]r
najbardziej Rodaków nasz!\ uroczystościf!i ukontentować. 
Będ~ odegrane dwie wes'.Jłe sztuki teatralne. O liczny 
udział prosi Z a r z Il d. 

Uwaga: Posiedzenie tow. odbędzie się w sobotę w, 
uroczystość śś Piotra i Pawła na sali posiedzeń o !~dz., 1 

4 po poł. Członków si~ uprasza, ażeby ze swych zale
głych, wyżej 3 miesilłce, składek miesięcznych u; ścić sio 
raczyli, bo jest ostatnie posiedzenie przed rocznic!\. O li-. 
czny udział prosi · Z a r z f1i d. ' 

B a c z n o ś ć 1 W niedzielę dnia 30 czerw ca bierze 
nasze tow. udział wraz z parafii\ katernbergekf\ w piel· 
gr:iymce do Kevelar, Bilety można dostać u miejscowego 
kościelnego, które kosztuj!\ 3.50 mr. i to zwrotne. Kiedy· 
pocifłg będzie wyjeidźał, zostanie zapowiedziane z ambony. 

' · Fr. Piet:rza.k, sekretarz. 

Baczność Rodacy z Essen i okolicy. 
W nie lzielę 2 O czerw ~a urzlłdzamy do pięknie poło· 

zonego miejsca w Rellingha.usen „Zum griinen Wa.ld" 
~ wycieczkę ~ 

na wzór naszych majówek polskich. Tam urządzone będ~ 
różne za ba wy dla niewiast, mężczyzn .i dzieci Podoim 
zaba.wy koncert. Wyjazd z E~aen o gcdz. 23/ 4 i 3 po 
poł. z głównego dworca. O jak mjlicznfoj3zy udział Ro· 
dakó .v i Rodaczek z <j.ziećmi prosimy. - Wieczorem zo. 
stanie puszczony balon 

Komitet wycieczek latowych 
dla Essen i okolicy. 

•**~~o~mm~~*~~ttt· 

I · p. s:;;;;~rst~;h;;~k;~i I 
~ w dniu godnych Imienin 2 4: bm. * Chóry anielskie dz!ś ~ esoło głosz!Ą, a mo- ' 

I 
jemu ~zwagrowi i bratu korone nio"lł· Brzmi 
imie twoje w okolicy całej, bo za życie cnotli
we zyskasz wieniec chwały. Zyczę ci zdrowia, 

I 
szczę.ścfa i błogostawień;itwa. ew., a po śrnierni 
zbawien!a wiecznego Oby ci się dobrze jziało 

, za to srebro przez progi się sypało. Zyczymy 

I 
ci jN1zcze wszystkiego dobrego, a. w uroczystość ~ 
śś. Piotra i Pawła zar9czema szczęśliwego. Zy- ,M 
czymy ci jeazcze bogatej żony, i abyś tego roku 
powrócił w ojcz-yst~ atro ny. Kochany szwagier 
i brat n'ech żyje, aż echo głos po ci.łym Bis-

~ smarku rozni 3Bie. Tego ci życzf\ szwagier i ~io;:. * 
~ stra A. Olszak i K. Olsza.,;., ,„h ~ 

m*~~~~~~o~~~om~ 
Wiec polski w Gelsenkirchen '*~~~~~' 

odbędzie się w uroczystcść śś. Piotra i Pawła. dnia 29 ~ I 
czerwca o godz. wpół do U! w południe w sali tr' T'JW, św. Barbary W Wolsdorf 
„Gern.ania" (Baumeister), przy ul. Hlilrmannstr. 16. Na W zasyła swym 
wiecu będą, omawiane przedewszystk~em ~ członkom Janom ' 

~, sprawy górnicze, ~ 1 I 
dotycz&ce znanego rozporządzenia językowego policyi gór- Przymus')wi Rębickiemu, Wędziersk~ernu, Skrzy-
niczej. W sprawie tej zostać m1>jlł M wiecu uchwalone pcza.kowi, Feilerowi. Janiczewskiemu i Pa• 
petycye, które wysłane ie;osta.ną do wyżs2ego urzędu górr ~ włowi Dolacie 
niczego w DGrtmundzie, do ministeratwa w Berlinie itd. ~ składamy w dniu godnych Imienin najszczersze 

Pod obrady przyjdą też sprawy knapszaftu, a o życzenia. zdrow·a, szczęścia i bł gosławieńatwa I 
ile czas pozwoli będfł też ogólne sprawy omawiane. Bożego, oraz życia długir go. Niech członkowie 

Sprawy to sz\}zególnie dla g6roik6w bardzo ważne} Jany tak długo zyjl\, aż muszka z komarem z 
dla etgo wsz,ystkich współbraci bez wzgledu na to czy morza wody oie wypije, a ty muszko pij p~ . 
pocbodzfl ze Slflzka, C'lJY z Poznańskiego, czy z Mazur, czy woli, niech na!:!i' członkowie żyją, do Bos'lieJ ł 
z Warmii, czy z Pr11s Zachodnich, gorl\co prosimy, aby woli. Teraz po trzykr, ć wykrzykuiemy: niech 
wsz~ scy licznie nn wiec przybyli, bo to o ich wspólną żyjfł, aż się echo z Wolsdorf do Tekenberg od-
sprawę, ja.ko górników polskich chodzi, albowiem te roz- bije 1 St. Betewski, prezes. 
porzlłdzenia językowe wszystkim dajfl się we zno.ki ~~~~~-~~<!!... 

„Związek Polaków". ~~~~~ ~~til 

Wszelkie prace piśmiesne Bp. podania w sprawach Sfldowych, re
klamaoyach podatkowych, wnioski o umorzenie podatków, w sprawa.eh 
knapszaftu i renty państwowej, w sprawach gruntowych i opiekuńczy~b 
wykonywane zostv.ją,, d&brze i tanio. Sciąganie pretensyi komornego i 
dzieriawy. - Agentura zabezpieczenia. na życie bez rewizyi lekarakiej 
pod nadzorem władz rz~dowych, .zabezpieczenia. od pożaru, zawferanie 
r.óinych kontraktów kupna, odbywanie aukcyi, prowadzenie kcliąiek han
dlowych i udzielanie rady w sprawach konkursowych. 

,__..~-...--...... -----_,,_,_,-~,,...,.,------,.._,LI 

I$ I Kto wyprawia wesele lub chrzciny niech kupuje ~ 
~ tanie polskie wina L 
~ n Kwaśniewskiego w Bochum, > 
ł Kaiser-Friedrii' hplatz 2. *> *> *> *> zaraz przy klasztorze, ~ 

Sprawy ~ała.twia sie we ws2ystkie dni tygodnia od godz. 8 rano 
do godz. 8 wieczorem. -,- Zamówienia zamiejilcowe proszę uskuteczniać 
ltstownle lub ustuie. - Mem staraniem będz;ie, a.by każdemu służyć 
D~_i!IZJt t&dfł? dla te~o proszę o poparcię„ 

Ludwik "Winter w Rohlinghausen, 
przy ulicy Gełsenkirchener Str. l.. 

X ·~i ..A;.: ~1~J..A.;„.~+.~'~,'.~ .A>~;-~·~ 
J. 'f; • ' f • •• • •,. \. • ' • .~- • ... 

Towarzystwom 

·książki 
polecamy: 

dla sekretarza, bibiiotekarza, 
kasyera, książki do zapi
sywania członków itd. itd. 

Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. 

a 

' od 10 do 15 litrów 70 fen. za litr, od 15 jeszcze taniej. L 
fi Wielki wybór l 
~ cygar, papierosów, win zagranicznych i wszelkich napoi L 
l z . fabryki 8. Kas~rowicza z G~i~zna. J J ~~Wszelkie towary sprzedaJę po bardzo msluch cenach. ~~*~ L 
' Ignacy K-w-aśnie~ski, J 
J generalny zastępca firmy B. Kasprowicza w Gnieźnie, na Westfalię L 
~ i N a.drenię. J 

~-~~--~,,....,~~--~-~~~~~~~~~il 
Książka misyjna Zbiór pleśni nabożn1eb 

.zawierajl\ca modlitwy i nauki naj- io użytku kościelnego i domowego, wielkłł księgę, m~c~c 
stósowniejsze, aby sobie zapewnić prawną, zawierającą przeszło 1100 pieśni, kilkadz1siąl 
zbawienie. Cena 2,20 mr., z prze- nszy i nieszporów na ważne uroczyatości polecamy P0 d 
syłltfł '2,4.0 m. cenach z przes. franko 3 mr. 50 fen.· __.,. \1 

·&.druk, ~ład 1 redakcn odpowied.dalny: Antoni lhejtłd w lfoohum. - Nakładem l oaolonkawt Wyds.wnu.~twlł „WiaruBa Polskiego" w Bochum. 11 
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Numer dodatkowy. 

Jerzy Jaszczur Bażenskł, 
POVvIEŚĆ Z }XV WIEKU. 

(Oi~g dalr.zy). 

- Wielki więc mistrz;, Ludwik Erlichhau
sen, rnf\d.zący obecnie Zakonem, miłościwie 
prze.z usta moje oznajmia, iż pragnąc pok( ju, 
zgadza się na podpisanie owych warunków. 

- Bene! - rzekł legat. . 
. , Jan Długosz rozłożył na stele pergamin, 
pJ!'.liysu.nąl pY~ygoto,vtmy ku temu· inlrn.ust -
a przyciąwszy wielkie gęsie pióro na paznogciu, · 
trzymał je w pogotowiu~ pytając oczyma, komu 
je podać. 

- 'Vy to, mHosciwy, wielki mistrzu, pod· 
pis najpierw położyć musicie, bo to o was 
głóv. nie chodzi - ni;ekł lt gat. 

Lu'dwik Erlichhausen od~iale Y.bliżył się 
clo stołu i wziął pióro leniwie. 

Nim zdążył je umoczyć, Wilhel~ podcho· 
dząc za mistrzem, ozwał się dono8nyru głosem: 

- · Jako sekretarz jego miłości, wielkieg'O 
mistrza, żądam w jego imieniu, aby umowa, 
sp1sana w łacińskim i niemieckim języku, po~· 
pisan~ hyła równocześnie tak przez wielkiego 
mistrza, najjaśniejszego króla, jego ekscelencyę 

t$t legata papieskiego, jako też i świadków -! dodał, wodząc oczyma po zgromadzonych 
~ i knując pod tymi wyrazami jakiś nowy wy· 
~ kręt, który w swoim umyśle przewrotnym 
~ ~~~ . 
m Ostroróg spojrzał pytająco na króla, a otrzy· 

ma.wszy sk.inieniem głowy pozwolenie, odpo· 
wiedział: 

- W Imieniu panującego nam najmiłości· 
wiej Kazimier.za Jagiellończyka oświadczamy, 
ia nie mamy nic przeciw podpisaniu w dwóch 
językach umowy, owszem, życzymy se. bie, żeby, 
oprócz w niemieckim i łacińskim, podpisany 
był ~ tenże tiam akt i spisany również w pol· 
skim języku. . 

Wilhelm nic na to nie odrzekł, zagryzł 
tylko znów wargi i spojrzał na wielkiego 
mistrza. Porozumieli się .znać ze sobą tern spoj· 
rzeniem, bo Ludwik Erlichhausen porwał gwał
townie pióro i jednem jego pociągnięciem, 
jakby si~ chciał po.zbyć niemiłego obowiązku, 
na wszystkich trzech pergaminach swoje na· 
zwisko położył. Puczem, od wróci wszy się 
szybko, poszedł na miejsce, zamiatając proch 
z kamiennej podłogi wlokącym si~ za nim 
płaszczem. 

Długosz podsunął pergamin królowi, Ostro· 
róg podał mu pióro, a ten p<.i woli kreślił na 
każdym dokumencie: 
„Casimirus Jagelloni, Rex Poloniae, Magnus 

Dux Lituaniae"". 
· Potem położył swój podpis legat papieski, 

Ostroróg zaś, przyłożywszy pieczęć państwa, 
podpisał siQ· pod nią, a za nim wszyscy, jako 
~tali przy królu. - Ze strony zaś krzyżackiej, 
po wielkim misrll.u i Wilhelmie z Kolnitz, 
~adli podpisy inni znakomitsi rycerze, z wiel
kim mistrzem na obrady przy by li. 

Podpisał się także i burmistrz miasta To„ 
~uni~, i wszyscy rajcowie, powoływano też 
1 • mieszczan toruńskich do podpisu, a który 
pisać nie umiał, kładł znak Krzyża świętego. 
~a twarzy .zaś każdego z nich jaśniała radość, 
l~ nareszcie zabłyśnie tak niecierpliwie ocze· 
kiwany przez wszystkich pokój. · 

Za. oknami wrzały radosne okrzyki na cześć 
Kazimierza, a przez tłumy zebrane ledwie sit} 
ni6gł .król, wychodzący z ratusza, i orszak jego 
przec1suąc. 

, Na drugi dzien od świtu brzmiały już 
Uzwony radośnie, o godzinie zaś siódmej, we 
}spaniałym kościele Najświętszej Panny Maryi, 
egat papieski odprawił uroczyste nabożeństwo, 

na którem znajdował się król z ca.łem otocze
niem, oraz wielki mistrz ze swoją star3zyzną. 

Tymczasem na rynku około ratusza usta
wiono tron, na którym .zaraz po nabożeństwie 
zasiadł Kazimierz Jagiellończyk i, w obecności 
legata, polskich i krzyżackich panów, oraz 
zebranego ludu, odebrał hołd od wielkiego 
mistrza. 

Ludwik Erlichlłausen, po złożeniu p1·zy 
sięgi, ukląkł u stóp tronu i pochylił głowę po· 
kornie. 

Ale Kazimierz Jagiellończyk, chociaż był 
to pan porywczy i do gniewu skory, miał też 
i serce mi~kkie, a do przebaczenia łatwe. Pod· 
niósł się więc, wyciągnął ku mistrzowi ra~ 
miona, uściska.i go, jakoby najlepszego przyja· 
ciela, i na ucztę de stołu swojego zaprosił. (Hi 
storyczne ). 

Król był w dobrym humorze, niejednego 
urzędem obdarzył, a między innymi Krzesz 
został mianowany ~tarostą Golubskim i ładny 
szmat ziemi około Torunia otrzymał. · 

A dla ludu tymczasem zastawiono na 
:rynku i na ulicach jadło i beczki z piwem. 

Częstowano sprowadzonych przez· króla zgło· 
dniałych, oraz cisnącą się ze wszystkich stron 
wynędzniałą ludność. 

Zamożniejsi mieszczanie Torunia dokładali 
do tej uczty dawne swoje zapasy, dzielili się 
chlebem z przybyl3 mi z radością, że .zawarta 
ugoda zrzuci z ich karku ciężkie jarzmo krzy„ 
żackie. 

XXI. 
N a J a s n ej G 6 r z e. 

Pani starościna, dowiedziawszy się, że 
syn jej otrzymał r~kę wojewodzianki, że król 
chce być na weselu jej dzieci, i że ślub ma 
się odbyć na Jasnej Gór.ze, sama nie wiedziała 
czy się cieszyć, czy smucić. 

- Toc to dla króla trzeba będzie wy· 
stąpic, ale jak?„. nic nie wiedziała. 

- Sp lend or ei to niemały dla naszego 
domu o rzez tę dziewczynę spada; ha, i ten 
Krzesz ... nielada wprowadza synowę ! - m6wił 
starosta w zamyśleniu. 

( Ci4g dalszy na&tfitpł). 

Naszemu honorowemu prezesowi 

ks. Janowi Gabrielowi· 
rektorowi w Hiillen 

dniu godnych IzxiierJ.in 
składamy nasze jak najszczersze .tyczenia: 

D~iś jest świętego Jana, [li Żyj nam długo, szczęśliwie! 
Wiec życzenia składamy , I Bogu pracuj na chwałę, 
Naszemu pasterzowi. 111 Nam na duszy pożytek. 
Bo go wszyscy kochamy. j To zasługą nie małą! 

Niecił więc żyje ks. Gabriel 
Dziś wołają Polacy, 
Niechaj niebo zapłatą, 
Będzie gorliwej pracy! 

Towarzystwo św. Jana Ew. w 

~~:!~I 

I 
wszystkim czło~kom i)J 

Jan.·om ·11 
w dniti godnych Imienin (24 bm.) składamy ser- iJ 
dec.zne ż~1 czeo.ia zdrowia, szczęścia i błogosła. • ~ 
wieństwa Bożego. W końcu wylm~ykujerry po ~ 

!(@ trzykr: ć: nasi członkowie J~nowie aieeh żyj~ I if}J 11 aż całe L'iitgendzrtmund zadrzy I ii 
li Zanąd Tow. św. Kazim1erza vv Liitgendortmund. Il 
łRlim~BBB!UliiD!i 

0~~~00~ * Szanownym naszym ~ 

I człoiikom Ja:a.om.: .~ 
Śluwińskiemn, Jabłonce I. i II, Kierzk.Jwi, Sa- ttt 
dz ińskiemu, Holzowi, Pozdziorowi, W ojtkowia. w 
kowi. Gorczewiczowi, Sarneckiemu, Niedzieli, ~ 

tti Skrzypczakowi, Rościnowskieu u, Mieczynkowi, I 
~ Oetwicbowi, Kubiakowi, Brzostowskiemu, Kuli· 
~ berdzie i Ziółkowskiemu 
~ iyczymy w dniu Imienin zdrowia, szczęścia i 
~ błog 'Bła.wień:;twa 'Bożego W koflcu wykrzy
~ kUJemy: członkowie na&i Janowie niech zyjl\ t 

~~am~~ 
~~~-Z1CC~~ 

m 
S!anownym członkom 

*Janom~~ 
Stępriewiczowi, Rudnikowi. Błaszczykowi, Oaiń-

i 
skiemu, Gwizdkowi, Bielawnemu, S.arbinowskiemu 
w dniu godnych Imienin dnia 24 bm. zasyłamy 
serd(Czne życzenia. wszelkiej pomyślności. 

W imieniu Tow. św. Piotra w Horst 
St. Gog ul 1ki, Rekretarz. 

~il?ef::a@<•rr:m~~ 
Baezno8e! 

We W8Z"fStkich listach do redakcyi. ekspedyc~ 
księgarni i drukarni trzeba podaó zawsze swój a~, 
chociażby kto S!łdził1 że adres jego posiada.my, aby oqpt>
wiedź lub przesyłka za.mówionych rzeczy dla tego po~p ... 
du nie opóźniły się. Szukanie adresu w da\\niejszych listach 
lub ksi~zkach ~abiera. wiele cza.su i dla tego przesy& 
natychmiast uekutee""Znić nie mołna. 



By osięgnąć obrót wielki 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 

'\iVszystkie moje zegarki Bili starannie obcitłgnięte i na minutę 
uregulowane. Za każdy zegarek daję 5 lat piśmienną, gwarancyę. Oba~ 
wy niema ładnej. bo to coby slę podobać nie miało przyjmuję .z po· 
wrot.em i zwracam pienią,cdze. Trzeba. się koniecznie przekonaó, a. ktc 
nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkQd!i. Zamówienia i pedzięko· 
wanta cod~iemtle nadchodzf!i. 

Ctysto złote 

· kolczyki 8 ka.

ret. (333) stę

pl6w, tylko 9 
marek 

Nr. 900. 131i 
karat. złota, 1 
złoc. spodem 

bardzo trwała 
· 1,25 mr. 

Sea;arek niklowy, klaozykowycyL na 6 kamieni JS~óO mr· 
Zegarek posrebrzany cyl. na 6 kalfl.. z 2 ztocnoe brzeg. G,l.O mr, 
Ze1arek ten Bam z najlepsf!ym wetkiem r ,'I li mr. 
C.ysto srebrny zegarek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9 OO mz 
Ten sam ze;-arek z prima werkiem 1.0:00 mx 
Gzysto srebrny ze;arek cylyndrowy remont~ na 6 

kamieni 2 złotym brzegiem z dobrym werkiem JO 2.S m1' 

Ten sam z najlepszym prima werkiem U!' OO mr 
Z Matkę Boską nsjpiękniej'sze, czysto srebrne zegarki z '2 złoco
nymi brzegami i z najlepszymi la prima werkami na 10 kamieni po 10 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 25 marek. Najwspanialszy z natką 
Boską. zegarek złocone litery, i najozdobniejszymi złosonymi brzea 
gami, ciężki w srebrze i z najlep3zym na 10 kamieni prima p;lma wer
kiem tylko 28 m. Zegarka tego z pewnościtt nikt jeszcze nie widział· 
Bogate cenniki blisko 500 ilustra~yj na zegarki, łańcuszki biżuterye. 
także skrzypce, flety, klarnety i harmiki wysyłam darmo i 'franko. ' 

Jl" Danecki, Miejska Górka, 
(GUrcben Bez. Posen.) 

-~~~~*+~+~~~·~~·~~~~-! Tomasza a Kempis i 
~O naśladowaniu Chrystusa.~ 
~ Cena 1 mr., z przes. 1,20 mr. 4' 
: Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 8 

-~~~*·~~~~~~~+·~~~~+: 
Bardzo korzystna spo• 

sobnosć dla polskiego 
piekarza. Z powodu pq_wrotu 
w strony ojczyste maro zamiar 
mojt\ od dwóch lat w biegu b~
d114cj\ 

piekarnią 
sprzedać Pewny chleb dla mło.: 
dego piekarza. Całe urzą.dzeni e 
do kramu i piekaro.i prawie nowe. 
Miesięczny obrót przeazło piętna-

, ścieeet marek. Wszystko za t ani(\ 
cenę jest do JJabycia . Zgłos :i.eu a 
proszę posłać do ekspedyey „ Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

Salad 
kolonialny, wyszynk piwa, 

rzeźnictwo 
z kompletnem urzj\dzeniero, do tego 
12 mórg roU , budyr,ki masywne, 
we wielkiej . wsi kościelnej, z po
wodu zmiany stosunków familij 
nych jest za 3800 talarów oa 
sprzedcż. Połowa może zostać na 
pierwszej hipotece.. Zgłoszenia 
}lrz~jmuje własciciel 

J. Łuczak, 
Clhwalkowo p. Emchen, 

powiat śremski. 

:Baczność! 
){ramnica, 2 metry długa, 
1 wystawa do okna wyiltawnego 
2 metry długa, 3 gazowe lampy, 
zawieszadło dla rzeźnika, wsiy
stko prawie nowe, tanio do sprze
dania.. 

Antcni Kokociński, 
Roblinghausen, Konie:agrubestr. 14. 

Obrazki 
w ramkach czarnych polerowa
nych za szkłem, obrazki w ramy 
kach mosiężnych, obrazki owalne 
z perełkowym brzegiem i t. d. po 
20 fenygów za sztukę. 
Adrets: „ Wiarus Polski'~, Bochum 

Vv mają,tku naszym 

„Skalo1Ro'' 
powiat koźmiński, 6 klm. od mia
sta Koźmina, mamy na sprzedaż 
parce1e k;a.żdej wielkości z budyn
kami lub be?1 budynków. Ziemia 
j est bardzo dobra, systematycznie 
wydrenowana, ł~ki znakomite. 

- Również jest tanio do nabycia 

gospodarstwo 
40 morgowe. n !l dsjłłce się dla głę
bokiego pokładu dobrej .gliny ·n11 
założeni& cegielni. · 

·warunki kupna. dogoune . 
Jest to · dobra spoeobność dla 

tych Rodaków, którzy dorobiwszy 
się cokał wiek grosza na obczyźni e, 
mają zamiar nabycia kawałka roli 
n1l. ź:iemi ojcz:1,ste,i. 

Bliższych wiadomości udzieli na 
życze1ie biuro nasze. 

Spółka Rolników Par
celacyjna. 

Pozna1i - Posen 
Podgórna ulica nr. 10 a parter. 

(Bergstr. No. lOa) . 

Ad. Woliński. Wł. Kaczrnarelc. 
Jó.zef Ifoża}. 

Służąca Polka 
znP.jdzie mie,isce nd 1 lipca u 

Franciszka Józefoskiego 
w Her n e, Neuetr. 35. 

Dziewez„ 
córka uczciwych katolickich rodzi
ców, m6wij\M polskim i niemie
ckim językiem, znajdzie w skła
dzie towarów krótkich, wełnianych 
i białych, miejsce jako 

uczennica., 
pod korzystnemi warunkami. 

H. Briiser, Wanne, 
ul. Bahnhofatr. 80. 

Wielka wyprzedaż latowa 
oraz 

zupełna wyprzedaż mebli. 
M§A 

Bracia- Gebriider- Lowenstein 
Bochum, Obere lVIarktstr. 18. :S:er:a.e, Bahnhofstr. 12. 

Kilka dobrych polskich 

robotników 

i<) ---------------------I p - Donostę szan. Rodakom w Wanne i okolicy, że do Jl ·~ 
dla transportowania kamieni na ta
~zkach, znajdą, natychmiast. trwałą, 
pracę u 

'W'ilisch & Co. 

'5 mego składu kolonialnego dołąezyłem '41 
I towary j.!?kciowe I ! 
- materye na suknie w rozmaitych gatunkach, aksa.• - .i "5 mity, rozmaite hafty od IJUjtnńszyoh a'ż do najdroższych, '1J il 
&Il koronki, tiule, materye do pościeli, powłoki; ~ p 
~ "rsypy itd. Mam też na składzie porcelan~. Wszystko J.19 ik 
- motna u n nie tu.k tnnio dostać. ,jak w żadnym innym Interesie. " 'Zl 

fabryka szamotu, 
B. Bladbach, p. Kolonią. 

Baczność! 
Rodnkom na obczyźnie ozna.j

mis.m, ii prtyjmuję zamówienia na 
oryg:inalne prawdziwe Singer a 

&t' Rodakom, którzy przyjadą, kolej~ elektryczni\ a kupią przy- GB' .ni 
"9 najmniej za 10 1nk., zwraca,m koszta podróży! "3 v 

9łł Przyjdźcie Rodacy i Rodaczki a. przekonacie się o prawdzie. fi 
maszyny do szycia, - \Zi „ d~ 

Z szacunkiem 

Ignacy Jankowski, VVa:g,ne, 
damskie i rzemieślnicze wszelkiego I JlfiJ t€ 

ulica Aptekarska (koło kościoła katolickiego). '16 
:rodzaju. Stare przyjmuję w Zll.-

mianę. ------------ ------- ~: Bezpłatna nauka szycia. 
Dogodne warunki spłaty. 

o Za gotówkę rabat. o 
Wacław Funtowicz, 
Es~en, Engelbertstr.14. 

Bac znoś ć! Kto potrzebuje 
maszynę do szycia, niech mi do· 
niesie na karcie pecztowej, a przy
będę do niego. 

~~'~ ~th..: ~'~ ~·~ ~ffb.. ~(!.,. ..!l\Y~ ~'le-. ~fft.,. ~te- ~lk ~fik ~'~ ~•1e-. ,;!),fft- ~fit- „sJ/e-. ~Tit- ~~I 
~.~~·~~~~~~,~~,~~i~~~~~~~~~·~~~~~~~~·~~~~,~~~~·~~~ 

~Zaproszenia weselne ~ I 
wykonywa. p r 'id ko, gust o w n ie i ta n i o I 

I Drukarnia „Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

Cl 

·di 

,„ 
w 

Do15tarczam także s~:ęple rę~ 
czne, kieszonkowe i do zawieszania 
w łańcuszki do zegarka, oraz me„ 
ble wszelkiego rodza,;u. 

l'rzy zamówieniu n1tleży napisać, którego dnia, o której go- a 
dzinie, gdzie i w którym kościele odbędzie się Ślub, oraz u kogo 
i przy jakiej ul_icy (numer domu także podać) uroczystość li!! 

ihidWi M@IW 4§ weselna się odbędzie. Podać należy także imię i nazwisko I 
młodej panoy i JJlłodego pana. Po odebraniu zamówienia zostaną :'!I I karty w jak najkrótszym czasie wysłane. Karty wstępu 

wykonywa 

~pi•ędko i tanio~ 
Drukarnia 

„Wiarusa. Polskiego" 
w Boeltum. 

Obrazy ś~ ~ Wojciecha 
Cena 70 fenygów~ 7' przesył1ą 80 fen. 

.Adres: ~ ~WiaJru~ PoJ~i" Bno:~!n11rn. 

I .. 
Chcąc dać moim szanownym odbiorcom coraz to nowe korzyści, I· . 
każdemu odbiorcy od teraz aż do 28 lipca przy zakupnie I 
:IO proeent ·rabatu. 1 

@P' " -~~d-~M~~ iii§~ 

I Ceny mych towa:t•ów są jak I 
wiadomo nadzwyeza,j t~nie i na każd. t-j Htuce . 

wyp1saue. 
-•ł@*~iWWWW&f 4§!'PliB~e:1---Dl:*:oiM-~"łl!m-m~;.!'"1!!W4ikiiJii&Jii--~ ............. ,.,,..™'1~ 

Madzwyczaj Około 300 ubrań dla mężczyzn, ktore 21 33 
tanio ! przec ętnie 30 do 45 mr. kos~:ral~ · - -

1 Nadzwyczaj korzy
stna sposobność! 

Około 200 ubrań dla chłopców, 
zwykła wartość 8 do 12 marek, 
do wyszukania marek 

4,75-6 
Wszelkie inne artykuły są w olbrzymim wyborze na 

składzie, a ceny tak olbrzymie tanie ~ tak 
że każdy pewnie sobie samemu szkodzi, jeżeli u 
swych potrzeb nie zaspokaja. 

mnie I 

• 
Wa ttenscheid.. 

• 
Oststr. 34. 

Znany w W attenscheid jako najlepsze i najtańsze źródło zakup na. 

I 
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-0dzywamy się do Rodaków 1Ja obczyźnie z wydrukujemy wzruszającą po wieść z czasów ludu polskiego na obczyźnie. Gdyby tak każdy 
prośbą o rozszerzanie prześlarł.owań chrześcian za Nerona pt. Rodak, który obecnie już czytuje „ \Viarusa 

''
Wiaruf.!a Polskiego" „Świętu Piotr w Rzumie". Polskiego", choć tylko jednego ze swych 

i' J J krewnych lub znajomych nakłonić chciał do 
wraz z trzema bezpłatnymi dodatkami. Tak samo w "Głosie górników i hutników" zaabonowania na lipiec~ sierpień i wrzesień 

I 
„Wia1•ns Polski" broni zawsze śmiało znajdtł czytelnicy pouczające artykuły o spra- pisma naszego, a jużby to wiele znac!jyło. 

Polaków na obczyźnie przed germanizacy, i wach knapszaftowych, Sf,abezpieczeniu na sta- D I • 
wszelkiemi krzywdami, dla tego różni J. awni ~ rość, słabość i na przypadek kalectwa, o kasach · 8 e.J więc Rodacy do pracy W 

h imię Boże! i skryci germanizatorzy i polakożercy go nie- c orych itd. 
nawidzą i ~tarają, podkopać je~o .b~t. z :e~o Nadmieniamy też, iż w przyszłym kwar- Abonament jest bardzo nizki, płaci się 
powodu kazdy Polak tero gor11wieJ starac su~ tnle wszyscy abonenci vViai:usa Polskie(J'o" bowiem za wszystkie 4 pisma na cały kwartał, 
k · · · · b l.x1· p 1 k"" . k " n czyli za lipiec, siernień i wrzesień tylko · omeczme J?Owmien, a y „ Vll rn.rus o s i otrzymaJą ja o nad7.wyczajny bezpłatny do- .i:-

znajnował się w domu każdego Polaka na datek, ślicznie w kilku kolorach wykonany I markę SO f enunów, 
obczyźnie. obraz · 11' 

N auli: a Katolicka" którfł co czwartek Bł ł • , I d a z odnoszeniem w dom przez listowego 24 fon • 
.załąd~amy, zawiera ewangieiie na każdą nie- " ogo~ a~1ens wo ~mu~'. więcej , 
dzielę, kazania, piękne powieści i inne poży- z portretem. OJca sw. ~Bona XIII, I tresc1wą Na poczcie żądnć: Polnische Zeitung 
teczne nauki. nauką polskiego czytama. Obraz ten, opra- „ \-\iiarus Pol:ski'- aus Bochum. 

W „Gło~ie górników i hutników", wiony i zawie~~W?Y w ~omu polski.m, bę~zie Kto by pragnął, abyśmy „ Wiarusa Po1-
który wychodzi co dwa tygodnie drukujemy zachęt~ ~la dzieci P?lskich d? nauki polskiego ski.ego'' posyfa.li rodzicom, krewnym lub zna
artykuły, dotyczące spraw robotni~zych, przy- cz:ytama i naukę tę lrn ułatwi. jomym do Pol::.ki, lub gdziekolwiekbądź, niech 

I czem też szczególnie sprawy górnicze uwzglę- Do wszystkich naszych Jotychczasowych nadeśle 1,74 mrk. i dokładny adrf!s, a gazetę 
[·<lniane bywają. czytelników, oraz do wszystkich Polaków na poczcie pr:tJekażemy, lecz prosimy uczynić to 
, ,,Zwierciadło" jest trzecim bezpłatnym obczyźnie ~wrac~m.y się przeto z usiln~ prośbą, jak uajrychlej). gd;yż prze~ .Późne przekazame 
dodatkiem. aby w koncu biezfłcego kwartału me tylko 

1 
gazety powstaJiłJ meporządk1. Każdy powinien 

vV przyszłym kwartale zaczniemy we sami zapisali „ ~iaruan. P.ols~iego~, lecz aby d.ri.nieś? oso.bom, :na k~órych ?'Wiarusa Pol
Wiarusie Polskim" druk bardzo pięknej po- prócz tego gorliwą rozwmęh ag1tacyę, aby skiego·' zapisał, azeby BH~ po mego na poczcie 

~ieści pt. takźc ich znajomi nie obywali się bez pisma zgłosili. 
~ • l • ł • u szczerze polsko- narodowego i katolickiego, ja· Rodacy J .zapisujcie i rozszerzajcie „ Wia-„„ zie ny zo merz ' kiem jest ,. Wjarus Polski'·, który jako pismo rusa 0 olskiego", gdyż to jest szczerze katolickie 

a w „N auce Katolickiej~, prócz wiel~ innych, ludowe, broni też zawsze nieustraszenie praw i szczerze polskie pismo ludowe I 

·' 

J 

Zał&czony kwit prosi.my podpisać i oddać na poczcfo 
rD.~wm z 1,50 mr., a kto życzy sobie, aby mu Estowy gazet~} 

do <lomu przynosił, płaci 24 fon. więcej, m~yli razem 
1;? 4 m:r. Rodacy! ro~3zerzajcie ,, Wiarusa Polskiego"~ 

pismo katolicko-polskio dla Polaków na obczyźnie. 

Drngł kwit pro8hny dae znajomemu lnb 
ną~iadowł, aby ICO zaeh.ęeie do zapbunda 

„Wła.:rn~a. Polslde~o", 

H#f#Młb ww !Me 

Zał~czony kwit prosimy podpisać i odda.(~ na poczcie 
razem z 1,50 mr •• a kto życzy sobie, aby runiistowy gazetę 
do domu przynosił, płaci 24 fen. więcej~ czyli razem 
1,74 ror. Rodacy! l'Ozszer~iljcie „ \iVia:rnsa Polskiego"~ 

pismo katolicko-polskie dla Polaków na obc~yżnie. 

DJ.•11gl kwit. prosi.my dać zna.jomemu lub 
sąsiadow·i, aby ~o ząehf,c!i~ 1fo zapbuin.ł~ 

„ Wiaru•a Polskie~o"' „ 

nn11nn1\1\1l1'Tl1'f1rtf111nnn1\nnnnn11nnnnnnnnnru1nnnnn"11n1tn11nnflt\rttlt•nn11n 111,111\1\1\t\/l/\/\ 111 \ 1111111111111,11111\1111/l11nnnn11r\nnruutn11/\1tt1111111111'11nn11nnnnr11•11nnn11nr1111u11111n.1uut..nn:""'"''''"" 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle Mermit bei dem Kaiser!. Posta.rut 

ein E:xempJar der Zeitung ,, Wiarus Polski" mit 
den Gratisbeilagerr „Nauka. Katolicka", „Głos 
górników i hutników" und „Zwierciadło" 
ans Bochum flir das III. Quartal 1901 (Zeitungs„ 
Preisliste (Polniscf.;) 133, S. 408) nnd zahle a.n 
A.l:ounement 1,50 .Mk. (u. 24 Pf. Besteligeid). 
o 

t 

~s 
1:::1 d 
~N :S -----------·-------------------------------------------------------------------------------------------
0 
o 

Obige 1, 7 4 Mk. erhalten zn haben, bescheinigt. 

-----------------------------·-······---------' den ·---------------------------------- 1901. 

Kaiser!. Post ____________________________ _ 

Postbestellungsformular. 
Ich hestelle hiermit b ·~i dem Kaiser!. Postamt · 

ein Exemplar der Zeitung „Wiarus Polski" mit 
d1='.n Hrntisheiiagen „ Nr,.. n ka Kil- t n 1 i c t.R ~, „ Głos 
g6rników i hutników~ und „z·w1erciadło"' 
aus Bochum filr das III. Quartąl 1901 (Zeitungs„ 
Preisliste (Po lni:-:cb) 133, S. 408.; und zahle an 
Abom•.ernent 1,50 Mk. {u. 24 Pf. Bestellgeld). 

~ I ·~ 
~ ł ··············--····:·-·-···············-----·············---------------------------------------------
IO ·~"" 1 Il) .;ł 

~ 'E ----------------·----·--------------------------------------------------------------------- -----------
;IS llS 

~E 
~ ~ 

'"::! -~ 
~ -----------·-----------------------------------------------------------·-----------------------·-------

Obige 1,7 4 Mk. erhalten zn haben, bescheinigt. 

--------------------------------------------, den ... „ .•. „ •• ---------------------- 19 O 1. 

S:aise:rt Post _______________________________ _ 
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1'1. Szcze·paniak i Spl. 
-· w Krotoszynie w Rynku 

(Krotosehin • •• POsen.) 
P olecamy Rodakom na obczyźnie swe znane z dobroci zegarki i wyroby · złotnicze po bajecznie niskiej cenie. Aby wielki 

obrót , osięgnąć. , sprzedajemy najtaniej, kontentując się małym zyskiem. Zegarki nasze wysyłamy tylko jak najlepsze. Dobrze·· 
obciągnięte i uregulowane we własnej pracowni. Na każdy zegarek u nas kupiony udzielamy 5 lat piśmiennej gwarancyi i wysy. 1 

łamy franko, za zaliczką. Już kilka set zegarków wysłaliśmy Rodakom a jeszcze żaden nie pisał, aby zegarki nasze źle chodziły, i 
Jecz każdy prawie przysłał podziękowanie, że jeszcze nie miał tak dobrego zegarka. Kto u nas nie kupuje sam sobie winien. I~ 
ltomn o to chodzi, aby być rzetelnie obsłużony, niechaj z calem zaufaniem do nas się uda, albowiem po mej kilkoletniej fachowej 
praktyce jestem w stanie każdego li tylko rzetelnie obsłużyć. 
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CGnnik bogato ilustrowany darmo i ·franko. 

Broszki srebrne 
brzegi złocone, po 1,50 mk. 

Wszystkie gfoski na skła lzie. 

Nowość głoski dub. 

·~ 
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Si ,...!!ii 
a.= 
=GS' E i= 
,..~ z pi~knym kamien. opalem 

2,50 mk. 
•.::I 
l!ii ~ 

Nr. 8 Srebrny rem . C,yl z ·• ~ ,... ..... 
· N:r. L S:-ebrr y rem. Cylinder ·~ 
z. złotym ·brzeg·. na 6 kamieni po C 
10, 11, 12, 13, 15 mk , na 10 ~ 
li:am. po 12, 14, ].6 mir., Anker · 
Hi kam. po 18 W 22 mk. 

Nr. 3. Srebrny rem. Cy

linder z złotemi brzł'gami na 

6 kamien. bnrdzo trwał:; po 

12, 14 marek, nc.. 1 O ka m. po 

16, 18 marek. 

Broszki - nowość ! 

rok 1901, 
pięknie emaliowane tylko 

1 mk. 

złotym brzegiem na 6 kam. po 'f .S 
16, 18; 20, 22, 25 mk., na 10 ~,::i: 
kam. po 22, 25, 23 mk. Anker roJ 

l 5 kam. 25, 28, 32, 36, 40 mk., !!i 
z Matkfł Boski\ o 3 mk. droższy. 

Nr. 5 l. SrPhmy z zło " brzeg na 6 kam 
rem. Cyl. 12, H, 14 mk. na 10 kam.16 
18, ·22, 25. 30-60mk . .A.nk. 15 km„20 
26, 30, 32 38, 40. 4ó rok. Złoty 14 hr 
180 mk. na życi . klucz. 1 mnie,jszy form 

•Ci:) 

"S. 
Cl:» -==--,...... -r::::a. 
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ca 

..:..:: 
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~ ,.._,, 
u,) -ca:. ·-c:: ·-c:: 
::;.... 
ES ·-· ' u,) 
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Zegarki nildOW"O, dobre werki po 5, 6~ 8, 10, 12, 14 marek, remontoary lub kluczykowe. 
Nowość! :Rewolwer jako brylok do łańcuszka, strzela bardzo głośno. 

Odznaki dla towarzystw wykon.ujemy ładnie~ dobrze tanio. 

Nr. 1311 . Srebrny bardzo mócny 

i 01dobny k1i1..,.r _vk. O~·l. 1 O kam. 22, 

25 mar ek. 

Nr. 333. Srebrny z złot. 

Złote zegarki da.makie 

po 16, 18, 20, 25, BO, 

35, 40 mk., kryte po 

Złote obrącz.ki 
ślubne. para f1 o 
12, 15, 18, 20, 

25 murek. 

Pierścienie, 
kolczyki, 
broszki, 
łańcuszki 

bartlźo tanio. 

brzegiem ua 10 kam. po :!.6, .35, 40, 50, 58 do 100 Prosimy zażfłdać 
18. 22, 25, 30 marek. w ral'.ie potrzeby 

Na życzenie remontoar. marek. darm 1 cennik. 

Nr. 43 Zega.rek srebrny, złoty b rzeg ~ Przy najmniejszem zamówieniu wysełamy pię~ny 
podarunek darmo, opakowania i porto nie liczymy. ~ 

Kapsułki rogowe 26 fen. 
i wska.zów·ki, lepszy gatunek: bardzo WE.?a
niały wyróh na. 6 kam. po 16 murek: na 
10 kam. 22 marki . 

Zegar z muzyk' za je-

dnem ns.ciągnieniem gra 

kwadrans po 9, 10, 12 mk. 

bez muzyki jako budzik 

7 marek. 

Budziki prima 
fabrykaty po 2150 
a, 3,50 mk , ze 
świecił~ w nocy 
tarcz~ po S,50, 
4, 5 mk. B11dziki 
koronne dla mo• 
~no śpi~cycb po 
5, 6 marek. 

Fonograf sprawia wiel

k" uciecnę w każdej fa

milii za zmian, wałków 

gra, mówi, pła-cze~ śpiewą 

smieje się i. t. d. po 20., 

25, 30 marek, wałki po 

1125 mk. 

Harmoniki kotcertowe. wszy
stkio narożniki okute, o d wóch 

klucz6"ch 4, 5 mk., o 3 k iuciach 
6., 8 mk., o 4 klue :ach 8, l O, 14 
mk, o 5 kluczach 16, 18: 20 mk. 
Klarnety ·PJ 6, 8, 10 :mk. Skrzy
pce po 8, 10, 12, 15, 18, 20 mk. 
Cyt ry po 6, o, 10, 12, :a, 18 mk. 

:Cl- Lań '·n szki njkl. do pracy po 25, 30, 40, 50, 60 80 fen., lepsze nikł. z kamieniami lub bez po 1, 1.50, 2, 2.50, 3 mk. 
'' 
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W7~ods! na wtorek, 6IWVt.ek ł sobotę 1 dodatkiem 
~Ugl3nym P• t.: nNaaka KUo1tclta", z dwutygodal
kltm apółoomym p. t. : „Głoa g6m1k6w ł hutników", 
om pł!emldem W..erackłem p. t.: ,,zwierd&dło". Przed.
piata kwartalna na pOOliCłe ł u Hatowych wynosi 1 mr. 
~O fon., a. s odnoueniem do domu 1 mr. 7 4 fen. "Wia
IM Polaki" 11apłl!Ally joat w aenn1ku p<>ClltoWym pod 

nr. 188, na stronie 408. 

MODL SIĘ . I PRACUJ! 

Za inseraty płaci się za miejsce rzfłdka drobnego druku 
15 fen., a z-a ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenła z obcych jozyków na pol
ski nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarnł 
i Księgarni należy opłacić i poda~ w nich dokładny 
adres pisz~cego. R~kopisów się nie zwre.ee.. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienie. nie wykazuje sio. 

Nr. 77. BoolLvzn, oziw'artek, 27 czer-w-ca 1901. Rok 11. 
- Redakeya, Drukarnia · K · · · d · -- 1 sięgarma m18J UJe się przy Maltheserstrasse 17a na dole. - - Adres: Wiarus Polski, Bochum. == 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po po.Isku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

Jli~~-Q~-~ 
Przy zmianie kwartału 

edzywamy się do Rodaków u obczyźnie z 
prośbą o rozszerzanie 

„Wiarusa Polskiego'.' 
wraz z trzema bezpłatnymi dodatkami. 

„Wiarus Polski" broni zawsze śmiało 
Polaków na obczyźnie przed germanizacy, i 
~szelki~mi krz~wdami, . dla tego różni jawni 
2. skryci germanizatorzy i polakożercy go nie-
11awidzą i starajit podkopać jego byt. Z tego 
po":odu .każdy ~o~ak tem gorliwiej starać się 
komeczme pow1men, aby „ Wiarus Polski" 
mi,ajdowd się w domu każdego Polaka na 
obczytfl'~. 

, "-.o :t :v 1nament jest bardzo nizki, płaci się 
l'(IWtem za wszys-th1e 4 p1oma; -u"" coiy A:w.:uw.J, 
tzyli za lipiec, sierpień i wrzesień tylko 

I markę SO I enygów, 
a z odnoszeniem w dom przez listowego 24 fen. 

~. ~~aj . ~ 
:E. N a poczcie żądać: P olnische Zeitung :·1 „ Wiarus Polski'' aus Bochum. 
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Polacy na obczyźnie~ 
Sprawy górnicze 

powinny koniecznie więcej, niż dotąd, zaJąc u
~ysły naszych górników polskich w Westfalii 
1 Nadrenii. Górni_cy · powinni dążyć do tego, 
aby ~a poznać się dokładnie szczególnie z usta· 
~ami knapszaftu, oraz różnemi przepisami gór· 
lllczo-policyjnemi, bo teraz tracą nieraz dużo 
pieniędzy z powodu niezastósowania się do 
ebowięzujących przepisów. W celu zaintereso
wania górników sprawami zawodowemi, zarob
kowemi, "Związek Polaków" poczynił kroki, 
aby na przyszłych wiecach z jego poręki zwo
~nych, sprawy górnicze obszerniej, niż dotąd, 
yły omawiane. Na wiecu zaś, jaki się w uro· 

czystość św. Piotra i Pawła odbędzie w Gel· 
Benkirchen, niemal wyłącznie sprawy górnicze 
roztrząsane będą, przedewszystkiem zaś będzie 
Dio~a o znanem rozporządzeniu językowem 
policyi górniczej. 

Sprawy zarobkowe, to w dzisiejszych cza
sach r~ecz bardzo ważna, zajmują się też niemi 
r~botmcy we wszystkich krajach bardzo gorli00 

W1~. Cz~s też największy, aby także robotnicy 
po scy me przypatrywali się temu ruchowi za
rob~owemu z założonemi rękoma, lecz sami 
iakze pomiędzy sobą się łączyli, w celu obrony 
~eh. wspólnych praw i interesów zarobkowych. 
zz~mć to mogĄ już dziś, przyłączając się do „ bwią~ku Polaków", w którego łonie sprawy 

Ko ?tmcze n~leżytego doznaj'\ uwzglęanienia. 
:a ncząc te kilka uwag, zachęcamy wszystkich 
o~a~ów, s_zczególnie zaś wszystkich górników t· tich., me tylko z Gelsenkirchen i sąsie„ 
ie gmin, lecz także z dalszych okolic, 

aby wzięli liczny udział w wiecu w Gelsenkir-
chen. Wołamy więc: · 

Górnicy polscy, spieszcie na wiec 
do Gelsenkirchen. 

O polskie nabozeństwa. 
~iec w sprawie polskich nabożeństw od

był się w B~r~inie. Parafia N. M. Panny nie 
ma dot~d kosc1oła parafialnego i nabożeństwo 
~dprawianem bywa w niezbyt wielkiej kaplicy 
przy Wrangelstrasse. Ks. administrator Jeder 
zajmuje się już. od kilku lat zbieraniem fundu· 
s~u w celu wybudowania odpowiedniej świąty
m: D~ skł~dek wzywa tak w polskich jak nie· 
mi~~kic~ pismach, w polskich zaś dodaje wy
razme, ze na 15,000 dusz liczącą jego parafię, 
przypada 5000 Polaków. Mimo to nie ma do· 
tąd dla nich ~cale polski~h kazań. Deputacja 
parafian polski ~h udała się do ks. administra . 
t?ra, by. ~hociaż có ąwa tygodnie odbywały 
su~ _Polskie kazania w kaplicy. Ks. Jeder, przy· 
znaJąc potrzebę polskich kazań dla Polaków 
twierdził, że sam zaprowadzać ich nie może: 

. Na ~iecu nie.d~ielny.m mówiono o po.trze
b~e po~sk1ch kazan 1. komeczności lepszej opie
ki ducnown'3j dla Polaków wogólc .. 

rrzemaw1ato wielu mówcow, zagrzewaJąc 

do wytrwania w wierze, lecz do strzeżenia przy 
tem wszędzie praw przysługujących Polakom. 

Wybrano komisyę z siedmiu członków, 
której zadaniem wyjednać u rządzcy parafii, 
aby dla Polaków odbywały się nabożeństwa 
polskie, a przedewszystkiem kazania polskie. 

Mowa p. Józefa Chociszewskiego 
na wiecu przeciw pijaństwu odbytym w Poznaniu. 

(Cifłg dalszy). 

Czem się to dzieje, że panuje u nas taka 
bieda? Są i·óżne przyczyny, jednakże nie po
wiem nic nowego, twierdząc, że główną na· 
czelną przyczyną zniku naszego dobrobytu jest 
przedewszystkiem pijaństwo i karciarstwo. Mo· 
żna to udowodnić liczbami. 

Polacy w pruskim . zaborze wydają co rok 
na wódkę, wino i piwo przeszło czterdzieści 
milionów marek, a wogóle wydatek Polaków 
pod za borem rosyjskim, austryackim i pru· 
skim na alkoholiczne napoje wynosi 300 mi· 
lionów marek rocznie, a gdybyśmy uwzględnili 
następstwa, pochodzące z pijaństwa i wzięli w 
rachubę także karciarstwo, można by tę kwo1 ę 
podnieść do 400 milionów marek. Zatem każdy 
Polak traci co rok przeszło 20 marek, a że 
dzieci, kobiety i wiele mężczyzn nic lub mało 
pije, wypada na każdego dorosłego Polaka co 
rok przeszło 100 marek. 

Zastanówmy się, ile też Polacy przepili w 
ostatnich stu latach, tj. od trzeciego rozbioru 
naszego kraju 1795 r. Dla zaokrąglenia liczę 
tylko 100 lat i 200 milionów marek rocznie. 
Wyniknie ztąd olbrzymia i przerażająca kwota. 

20 miliardów marek. 
Miliard jP.st tak wielką liczbą, że trudno 

nam ogarnąć jej ogrom, a cóż dopiero 20 mi
liardów. Sądzę, że za tę sumę można by co 
.najmniej zakupić całe Księstwo. 

Jestem przygotowany na zarzut, że może 
obliczenie jest przesadne. Na poparcie mego 
twierdzenia posłużę wymownym dowodem. W 
1818 roku wydał w Wilnie dr. Jakób Szym· 
kiewicz, swego czasu wielka lekarska powag11, 
ksil\żkę pod napisem: „Dzieło o pijaństwie", 
.zawierajt\ce 348 stron. Jest to najobszerniejsza 

dotychczas praca w języku polskim o alkoho• 
liżmie. Autor zamieszcza tam obliczenie, ile je„ 
d~n ~owiat gube~nii wi:e~skiej z li~zbą mniej 
w1ęceJ 118,000 m1eszkancow wyrabiał i wypi
jał wódki. Było wówczas w tym jednym tylko 
powiecie 432 gorzelni, oczywiście urządzonych 
na małe rozn:iiary, g~yż w prze.ci~ciu przepalały 
tylko po dwie beczki co tydzien · okowity co 
czyni 21,600 beczek czyli milion i 80)000 ga;ncy 
na naszą miarę mniej więcej 4;320,000 litrów~ 
Wszystką tę wódkę nie tylko spotrzebowano 
w powiecie, ale jeszcze. znaczną ilość dowie• 
ziono tak wódki jak piwa, wina, araku itd. 
Zboże, k~óre spotrzebowano do tych 21,600 
beczek spirytusu, wystarczyło by na wyżywienie 
wszystkich mieszkańców w powiecie dobrym 
chlebem. Przypuśćmy, że dowieziona wódka i 
inne napoje wynosiły tylko 700,000 litrów, wy• 
padnie, że ów powiat z ludnością o 118 OOO 
głowach wypijał co rok 5 milionów litrów' na„ 
prj 0w alkobolicznych. Przypuścić moźn ·J że żyło 
p~~ówczas, tj. ~k?~o .1818 r., ok?ło '6 i pół 
miliona Polaków i Litwinów, zatem JUŻ w owym 
czasie wypijał nasz naród 250 do 300 milionów 
litrów napojów alkoholicznych, które kosztowały 
w każdJm razie przeszło 200 milionów marek. 

Hakatyzm wojskowy. 
Z Krotoszyna .donosi "Dzien. Pozn.", że 

re20rwistom, którzy tam odbywali 10-dniowe 
ćwiczenia wojskowe, zabroniono odwiedzania 
16 lokali i to 15 polskich i 1 niemieckiego. 
Rezerwiści sami zaraz to czuli, że chodzi 
o bojkot polskich restauratorów, i przypuszczali, 
że niemiecki lokal był może dla tego tylko 
zakazany, aby w danym razie m6dz się po· 
wołać na to, że nie same polskie lokale były 
wz bronic.i ne. 

Zresztą w owym jednym lokalu aiemieckim 
mogły zachodzić jakieś bójki lub t. p. i z tej 
przyczyny wstęp do niego żołnierzom był za· 
broniony. 

Niepodobna chyba przypuścić, żeby i we 
wszystkich Ui polskich 101 alach były zaszły 
równocześnie bójki, i z tego powodu wstęp do 
nich żołnierzom był zabroniony. Właściciele 
tych lokali winni reprezentantowi władzy, który 
zakaz wydał, wytoczyć proces o szkodzenie 
w interesie. 

Komisya kolonizacyjna 
rozsyła, jak donosi „ KOlnische V olksztg." cyr· 
kularz, datowany z dnia 7 b. m., do landratów 
i nadburmistrzów, w którym prosi ich, aby 
robotników, pozbawionych zatrudnienia w za· 
chofoich prowincyach i pracy napróżno szuka· 
jących, dpowodowali iść do Poznańskiego. Ko·· 
misya robi tym ludziom jak najlepsze widoki. 
Mianowicie żąda napł~wu ludzi, którzyby mieli-
800-1500 m. gotówki. Tym by chętnie za tę 
~enę sprzedaw~ła p~ rcele rentowe, ale pod 
Jednym warunkiem, ze są dobrymi Niemcami„ 

Nie wielki musi być popyt na te parcele 
· skoro komisya do takich uciekać się musi środ~ 
kó~ .. Al~ według przepisów szowinizmu pruskiego, 
l~pieJ ze parcele pozostaną niezajęt€ mi i nic 
me przynoszą, niż żeby je miano oddawać · 
łak;llącym kaw~ł~a zie~i polskim "równoupra„ 
wmonym" włoscrnnom 1 robotnikom! 



, Zie~ie polskie. 
• z Pras Zaeh., Warmłł ł Kaznr. 

Pelplin. 20·go bm. <>trzymał ks. Atanazy 
Bloch, wikary lokalny w Tyłowie, instytucyę 
kanoniczną na probostwo ·w Iławie. 

Kartuzy. Nauczyciel p. Ruchniewicz w 
Rzeszkowach :wstąpił w stan spoczynku po 45. 
letniej pracy nauczycielskiej. 

Chojnice •. :Izba karo~ w dru~iej instan· 
cyi skazała posługacza bóżmcy, Dawida Noska, 
na 100 mr. kary za obrazę rzeźnika Hoffmanna 
i jego, córki. ~ W ·pierwszej inatancyi skazany 
był Nosek na ·miesiąc więzienia. 

G1•uddądz. W sobotę 22 bm. o 7 g. 
rano ukazały si~ czarnoczerwone papierki, na 
których prokurator ogłosił, że przed godziną 
skazani '· na śmierć czterej zbrodniarze przez 
Schwit.zą z Wrocławia zostali ścięci. Sa to: 
robotnik Franc . . · Sieliński, urodzony 1863 w 
Lorken·Mortęgu, rob. Aug. Neumann ur. 1865 
w Biesterfelde, rob. Franc. Kuss urodzony w 
roku l.~H w Rehdorf i rob. Robert Wiercio· 
ehows~i (Wiercioch) urodz. 25 września 1869 
w Tymawie .. Wyłamując się z domu karnego 
w Grudziądzu ·W Zielone Swiątki r. 1900, za· 
bili oni do.z&cę więzienia Fausta. Sielińskiego 
i Neumanna zaraz chwycono; Kussa i 'Vier· 
ciocha . dópiero po dwóch tygodniach w O.zer· 
sku. Scięci zostali z kolei: naprzód Neumann, 
potem.. Wiercioch, następ.nie Kuss a nareszcie 
Sielińśki. Jedynie Kuss nie przyjął pociechy 
ducho'W~ej. · Wszyscy czterej bez wszelkiego 
oporu. obnażyli _ górną część ciała i poło~yli się 
na piepek. Akt ścięcia odbył się w północno· 
wschodn;im rogu zakładu karnego. S. rozwiódł 
się by~ ze swą żoną, trzej inni byli nieżonaci. 

• '.z Wiei. Kfi~ Po1r1aail~ki~1i'@;,; 
:Poznań~ Fabryka zapałek powstaje w 

Starołęce ,pod Poznaniem. Zakłada ją grono 
kapitalistów z Obornik i Łabiszyna, którzy ku· · 
pili od ceglarza Hansa Kantorowicza pięć 
mórg za 20 tysięcy marek. 

ltlajątel1: Ottorowo w powiecie sza
motulskim, obejmający 8000 mó1·g obszaru, 
własność księcia Ernedta sasko-altenburskiego, 
kupił Landbank berliński. · 

MA A.„..,..._ uup1n. vv torfiskach w Ostro· 
wie nad Gopłem, zkąd już tyle starożytnych 
r.zeczy wykopano, natrafiono nareszcie na szkie· 
let ludzki, zupełnie dobrze zachowany, który 
pod pokładem torfu na glinie leżał. Pokład 
torfu .nad ~ym , szkieletem wynosi 2 metry. Są„ 
dząc :więc z · twardości i głębokości torfu, pr.zy· 
pusze.zam, że owe szczątKi ludzkie mogą w tym 

Je:rzy . Jaszczur Bazeński. 
. ; ; .POWIEŚĆ z Lxv WIEKU. 

, . . ((.,~ dalszy). 
:Po· ~nwili zaś dodał : 
~ : .Pamięta też moja panna, że dziewcz~ na 

roiła . sobie Cił\gle takie gody ; to ja pomnę, że 
mi jej.mość niegdyś opowiadała, iż Lubochna 
widzL~ągle we śnie i na jawie dwór królew· 
ski, a · ~akże i Jaszczura. · 

...:.__ Pomnę, pomnę, i w tern ci widzę cu
downą opiek.ę N aj wyż~zego, że takie widzenia 
~syła~ naszej dzieweczce - odrzekła starościna. 

_,__ , !-10 mnie jeno kłopocze, że na ten ślub 
tak d~le~o trzeba jechać ~ dodała w zamy
śleniu. · 

- : Ale na Jasną Gór~, a tam przecie cu· 
darni słynie NaJświętsza Panienka - odrzekł 
starośta, dla uspokojenia małżonki . 

..:_. To mnie · tylko i pociesza. Ale zawsze 
człek grzeszny, gdy ma stanąć na takiem miej· 
scu, tó po nixp mrowie prze chodzi, bo to 
i przed cudownym Obrazem i przed maje· 
statem królewskim.„ a jak to tam będzie l... '...__ 
mówiła zafrasowana. ·' · · 

Mimo to podwoiła starania, więc coraz 
to do ~ypi"awy dodawała, to płótna, i hafto· 
wanych rę~ników, które od dawna tkane i szyte 
wisiały na. wyżkach, lub stosami w wielkich 
skrzyniach . leżały schowane, właśnie na wy· 
prawę dla córki; to od kupców przejeżdżają· 
cych, którzy w owym czasie z rozmaitych 
odległych .krajów i miast, jak Hamburga, Lu'." 
beki, Lipska, do Polski zwozili towary, kupo-
wała jedwabne 'tkaniny, mówiąc: . 

- W s.zystko to zda się mojej dziewce, 
kiedy ma przebywać na króle~skim dworze. 

Najwięcej zaś kłopotało ją to, jakąby szat.ę 

WIARUS POLSKI. 

I miejscu około oGOO lat spoczywać. Zacl~iwia 
li kształt trupiej głowy, jest ona nadzwycz&J dłu~ 
gą z bardzo nizkiem czołem. Tylna część zas 
czaszki jest wykształco!1a, atoli raptem . sp~d~ : 
ku jamom ocznym. Nie podlega wątpliwosc1, 
że ów egzemplarz jest cennym nabytkiem dla 
celów naukowych. · 

I Poznań. Onegdaj obchodził ks. kanonik, 
dr. Gustaw Wanjura, protonotaryusz apostolski, 
proboszcz Kapit~ły metropolitalnej poznańskiej, 
swój 50 letni jubileusz kapłaństw~. 

Mogilno. ·we wsi Mijanowie należącej 
do parafii Trzemeszeńskiej, kupił p. Ludwik 
Majorek ze Zegrówka pod Smiglem od :P· J. 
Starka w Mogilnie gospodarstwa nr. 27 i · 28. 

W 1Jlijauowie pod Trzemesznem kupił 
p. Wawrzyn Soli bieda ze Z~gró wka pod Smi· 
glem go.spodarstwo Mijanowo nr. 14 i przy· 
ległą parcelę .z parcelacyi d.óbr Szydłowa, od 
p. Józefa Starka ?i Mogilna. · . 

.Poznań. ·r Dnia 20·g_o :b. m. zmarł w za
kładzie Sióotr Miłosierdzia :w Poznaniu, opa· 
trzony Sakramentami świętepii, ks. Bolesław 
Sztyler, wikary z Buku, · młody jeszcze bpłan. 

Poznań. P an . B. 'lVLilski nabył ·na wła
sność „Gońca Wielkopolskiego", który po ty
godniowej przerwie znów zaczął wy~hodzić. 

Z Bydgoszczy donoszą, że z powodu 
ostatnich .zaj ść we Wrześni .wytoczono proces 
o naruszenie pokoju 30 osobom. 

„ Ze Slązką czyl i § tare.j' PołskL 
Bytom. Górnik Maciej Bończyk zmarl 

w dniu srebrnego wesela, gdy siedzał przy 
stole wraz z krewnymi przy uczcie weselnej. 

Zmiany w stanie duchownym. Ks. dzie· 
kan Frank z Berlina został mianowany probo· 
szczem w Jaryszowie pod Strzygłowem. 

Wrocław. Swięcenia kapłańskie otr~y· 
n~ało w sobotę w kościele św. Krzyża. w W~o· 
cławiu 62 alumnów tamtejszego seminaryum. 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 7 rano, a 
została zakończona o godz. 10. Nazwiska wy· 
święconych kapłanów z różnych stron G. Slą„ 
ska brzmią: 

A. Barabasz, P Berdt, W. Brisz, O. Ci· 
chy, J. Cygan, W. Dobro5ke, J. Engel, P. 
Ernst; H. Friedler, E. FJa&sig, E. Gebel, P. 
-4...., ~ - - e:r· i A ~ O.o- ·• +J..7 "J,,-.;.T. O<>r.::•:,l„~, U . ,J.Io0 o:r»A.r.>.r>7 

R. Horoba, A. Jammer~ J. Kander, J. Kolibay, 
R. Kubis, K. Kubis, A. Kucharczyk, J. Kude· 
ra, E. Laska, J. Lasey, J. N etter, · S. N o con, 
P. Paszke, H. Piegsa, L. Pucher, P. Rodzis, 
P. Rzegula, J. Salzburg, .W Siwy, J. Szroda, 
J. Szubert, R. Szuster~ P._ Spyra, E. Steuer, 
A. Strzybny, F. Tucholski, A. Winkler, T. 
w~~ . 

dać Lubochpie do ślubu. Wszystko to, co do· 
tąd widziała, co miała w swoich zapasach, 
zdawało jej się nie dosyć pięknem, dla ich je
dynej dzieweczki, którą w s:wej macierzyńskiej 
miłości chciała jak najuroCż)1ściej na te gody 
przystroić. 

Starosta, nic nie mówiąc, troszczył się też 
niepomału o wyprawę dla Krzesza. Dobywał 
więc z okutej skrzyni grosza, , a ze swej strony 
szykował konie, brał je na lepszy obrok, kazał 
przeglądać siodła, ubr~nia dla 'dworskich i t. p. 

Zameczek bielski teraz zamienił się na 
ogromny warsztat; ze wszystkich stron spro
wadzono rzemiesln~ków, którży szyli, przera· 
biali suknie i szuby; poprawiali siodła, rzemie· 
nie, sztychowali wielką na pasach kolasę, czy· 
ścili zbr0je i miecze. 

Starosta bow~em ' · nie ruszając si~ prawie 
nigdzie ze swojego zaśb!anka, nie · kochał się 
w zb)ltkach i świecidłach; ale miał tego wszyst
kiego zabytku nie mało, a w jego skarbczyku 
niejeden cenny pra~dziwie kamień eię znalazł. 

Grosz do grosza ciułał przez całe życie, 
ale teraz go nie skąpił, bo przed dworem 
i kJ."ólem chciał się pokazać. 

Szykowano też. co tehu .dwie wyprawy, 
bo i dla Krzesza trzeba ·· było dwór, konie 
i odzienie przygotować, a i dom 'mu też w są
siednim Podbielsku na pr.r;yjęcie wpjewodzianki 
opatrzyć. 

Starosta więc mawiał · wśród tych wszyst-
kich przygotowań: · 

- Dajemy dostatek, ale już chyba ostatek! 
I szedł ku okutej skrzyni, aby nowy se„ 

pecik z tynfami wyciągnąć.: , 
Ni~ przypomni~ł też··· i . o . owyc:Q beczkach 

miodu, zachowanych w ląchu, obej17.zał je, czy 
mocne i czy podróż wytrzymają. I one bowiem 
miały pociągnąć na ucztę. 

Władomośeł ze świata. ac 
J)! 

Berlin. W sobotę zoshł znown wie~ki 
okręt pod tytułem „Prinz Adalbert" uroczyście ~~ 
pod Kilonią na wodę spuszczony w obe~nośei 

1 
bo 

niemieckiej pary cesarskiej. Mowę przy teJ spo. 
1 sobaości powiedział brat cesarza, książę Hen- l c~ 

ryk, podnosząc, że ów książę Adalbert, zajm11„ 
jący si~ marynarkĄ pruską za rządów króla 
Fryderyka Wilhelma IV, przepowiedział s1.1ybki 
i konieczny rozwój marynarki nitmieckiej. 

Anglia. Wielkie po kojo we zebranie An.. 

1 

..... 
glików sprzyjających burom odbyło się w Lon„ 
dynie pod przewodnictwem poała Labouchere~a 
w obecności różnych członków parlamentu„ 
Po przerhówieniu dawniejszego ministra kolonii 
Przylądka Sauer'a zapadły l!chwały, potępia
jące politykę -transwalsk, rządu~ z~łas~cz!l po„ 
stępowanie tegoż wzglęaem k.obxet i d~1ec1 oraz 
wzywające rząd do przyznama repubhkom zu.„ 
pełnej niezależności. · 

Sprawa chińska. Książę Czun udaje 
się· do Niemiec w połowie lipca. Orszak j ege . 
ma się składać z 20 urzędników i 50 sług. 
Wielu wykształceńszych Chińczyków . stara m 
się o otrzymanie urzędu w ordzaku, pomewaa 
Chińczycy chcieliby przy tej sposobności po· 
znać Europę. .- W parlamencie angielskim bie 
podsekretarz Cranhorne odpowiedział wczoraj .ao 
Dillonowi, że zbiorowa nota, przesłana Chi· W 
nom przez rezydentów pekińskich, ustanowiła. 
sumę odszkodowait ,.na 450 milionów taelów. 
·zki\d Chiny pieniądze wezmą ? tudzież kwa· 
stya gwarancyi i inne pokrewne sprawy są j e• 
szcze przedmiotem narad. 

W oj na angielsko-transwalska. ~ 
Pretoryi donoszą do ' pism angielskich : Komen
danci Beyer i Uys skupili swe siły na północ. 
od Pretoryi. Małe oddziały burskie krążą cią· 
gle koło wysuniętych pozycyj angielskich. Za. 
dnia się kryją, nocą zaś .zabierają Anglikom 
bydło. ' . 

Z różnych stron. 
Bochum. Bracia miłosiernj, trudnittcy sill 

po domach prywatnych pielęgnowani~~ fcho
rycht prz.Alłieśli się do dqmu pod ć 60a. 
przy ut. Alleestr. ob 

Boehum. Kopalnię „ W altrop '~ .zakupił ~1 podobno fiskus pruski za 3 miliony marek. Bo 
Langendreer. Kopalnia "Mansfeld" po· sio 

darowała na budowę tutejszego kościoła kato• o I 
lickiego 400_0 ma rek. 

Laar. Listy wyborcze będą wyłożon6 
w tutejszym okręgu wyborcgym od 26 czerwca. 

- Eb, toć to wszystko niepotrzebne, tam 
król ucztę wyprawi - 'mówiła starościna, pa• 
trząc na przygotowania męża. _ _ 

· - Juści, to i waści tereferki niepotrzebne~ 
król tam pr:<:.ecie <l:a opatrzenia - odpowiadał 
starosta. 

- To co innego !.„ 
- Ale i to też co innego r dzi 
Tak przekomarzali s~ę o boje, dorzucająe pró 

każde ze swej strony co mogli najlepszego dla pie 
dzieci. prz 

Prócz tego starościna wy brała najcieńsze t~ 
płótna, a panny, które odda,wna . piękne wy· 
szycia i kratki wycia.gały p~d okiem Marty, 
przyozdabiały je niemi, bo owo · płótno miał~ pół 
byc złożone na ołtarzu Najświęts.zej M;~ry1 "sz 
Panny, słynącej cudami na Jasnej Górze. „: . pod 

Lubochna za każdy dowód rog~icielskieJ o g 
dobroci dziękowała za siebie i brata, z którego tocz 
szczęścia cieszyła. tię zarówno, ~ ja.ko i ze swo·, ~~ 
jego. . 

Kończyła też bardzo pi~knie ~ve wzory od 
dawna przez siebie z jedwabiu utkaną stułQ, 
którą dla kościoła na Jasnej Górze prze.zna· do 
czyła, a zarazem spieszyła · z utkaniem pasa zebr 
do szabli, chcąc go ofiarować samemu inonarsz~· 11roc 

- Co też. tobie i!o głowy przyc~odzi, ml· ~ła 
łościwy król tam zaś spQjrzy na twoją robotę 1- 122 

mówiła matka. · 
Nie broniła jej jednak tej pracy. . dono 
Jednego dnia nareszcie przybył · posłaruee do 

od Krzesza, że obadwaj z Jerzym wkrótce li Pi 
przybędą, aby wyruszyć na Jasną Górę. m 
W drodi.e do Bielska mieli się wszyscy p~; s nii 
czyć z pocztem Ofki, po którą ojciec po~ ~ost 
i która, uradowana z niespodziewanego szcz~sclA t~rn 
i łaskawości rodzica, ze swoim ciągn~ła dwo· tó~ 
rem na. miejsce przez króla na ślub wyzna~oa6· ~jede; 

(CłU dł.luy n~). 



do 3 lipca. Rodacy z powiatów Millheim -
! puisburg - Ruhrort winni w tym czasie się 
1 ri'lekonać, czy są zapioan1, a j eż·ełi nie będą 
F apisani winni się o to upomnieć. Listy wy
~orcze 'są wyłożone w biurach urzędów poli· 

. cyjnych. .. 
' Bojne·honoraryuni„ Pomnik Bismarka, 
.odsłonięty w tych dniach przez cesarza w Ber· 
linie, kosztuje 1~200,000 marek; z kwoty tej 
otrzymał 500,000 marek profesor Begas, twór-

! et\ pomnika. 

Posady 1 prace. 
Stolarze i cieśle. D . H. Schroder - Prein jr, bado

t ftniczy w Groppenbrnch przy Mengede. 
I 100 robotników. Kierownik budowy Bun.gert w Gel-
aenkirchen, A.hstr. 

Mularze i robotnicy. G. Korngiebal, budowniczy w 
U'eeken dorfie. · 

Robotnfoy i mularze. Jul. Hilgen, budowniezy w Wanne. 
Robotnicy i ruularlie. Spiecker i Tolke w Rotthausen. 
Robotnicy Gei;iweldt, bufowaiczy w '"lchalk.e. 

- ·.: Koło śpiewu ,,Ujejski'.' w Hontrop. 

,• 

-Lekcya śpiewu o fo~dzie się w sobotę tj. w święto 
b · Piotra i Piotra o godii. 2 po poł. Uprasza aię szan. człon

ków o jak najliczniejsze przybycie, gdyż dużo jeazcze 
·!llllIDY do ćwiczenia . Z a r z ą, d. , j ł 

r. 

O• 
)a. 

>ił 

Oześć polskiej pieśni ! 11'l 

Towarzystwo św. Kazimierza w · Haukau 
bierze udział w dniu św. Piotra L Pawła . w pielgrzymce 
do Kev1 lar. OJjazd rano o godz. 8 z Herne,, powrót zaś 
w drugie święto (niedziela) z Kev'. lar o godz. 4 po poł. 
w Kevelar będzie polski spowiednik. O liczny udzifił 
w pielgrzymce uprasza się Nieczłonkowie mogą się przy
~ezyć do polskich towurzystw Bilet zwtotny kosztuje 
410 mr. Przyszłe zebranie mie;iięczne od'bli)dzie się dnia 
1' lipca o g0dz 4 po południu. Na. zebraniu będzie po
miodzy innemi mowa o mlsyi, która się ma odbyó od 2 l 
do 28 lipca dla Polak0w. Liczriy udział jest zatem bardzo 
pożfłdany . '.W tym samym dniu odoędzie się posiedi:enie 
z11rza.du, tj. 7 lipco. z południa o godz. pół drugiej w ce
lu zrewidowania ksiiłżek i kasy. Na. to zebu11ie wtnieu 
sio stawić stary i nowy zarzt\d. 

t~farcin Ku bia.k, przewodniczący. 

· Towarzystwo św. Józefa w Altenhochum 
Zebranie tow; odbędzie się w sobotę 29 czerwca 

{św. Piotra i Pitwła) o godz. 4 po poł. Każdy członek 
winien się stawić tern bard·ziej, iż to jest ostatnie zebranie 
przed rocznic!f. Zarazem uwiadamia się, iż w poniedziałek 
1 lipca odbędz;ie się ms.11!!. św. jako w roezuic; śmJerci za 
·duszę śp. Marcina tfauberta. Komu stosunki pozwalajll, 
niechaj weźmie udział. Z a r z~ d . 

Tow. sw. Jana Chrzciciela w ·ueckendorfie 
obchodzi w świ~to śś Pietra i Pawła 29 cterwca., po 
południu o godz. 5 tej Uł rocznicę swego is~nienia. na 
a11li p. Antoniego Baukmanna; Bochumska ulica nr. 62. 
·Będzie kon cert, te~tr, śpiei,y i różne del!lamacye. Upra~za 

O• się Towarzystwa i szan. Rodaków z Ueckendorf i okolicy 
o liczny udział w obchodzie naszej rocznicy. Osobnych 
.zaproszefi. n~e wyseła.my. Wstępne rlla członków innych 
towarzystw W fen, dla. nif: człou lró .w 50 fen. 

Nadmienia si~ w:;zystkim członkom i R1dako·m, it 
C& ·tego samego dnia będz ie pola de nabnżeństwo o godz. 1/ 24: 

po poł. Po-siedzenie vm.ą,du bę:izie o g •. dz. 1. Czlon
~ ' łowie, któr!ly majq. karty, winni si ę stawić o godzinie I, 

aby srrawę uporzq,dkować przed czasem. O jak naj-
1a.• liezniejsży udzif.ł prosi Z ar z q, d. 

Uwaga: Nadmienia się szaa .. towarzyf-t '90ffi polskim 
i wszystkim Rod~kom, iż Tow. św. Jana. Chrzc, zmieniło 
lokal posifldzr ń : o I p. Seres przenieśliśmy się do pa.na 
Antoniego Baukmanna ul. Bochumska nr. 62. . I. T. 

'fowarzystwo św. Ignaceg·o w Oberhausen. 
W niedzielę 30 czerwca po południu o godz. 4 odbę

;t\e dzieaię nab eżeń3tWJ polskie Z kazaniem, 8. po nabożeflstwie 
il P~óba Śpiewu tych piesai, które będą, śpie~ane podcza3 
a p1elgrzJmki do Kevelaer. Uprasza się Rodaków, liŻeby 

I 
.. przyµieśli ze sobq, na nabożeństwo Ksiqzec.zkę Przewodni

;.ze k~ P,ie~grzymki. O liczny udział w naboteństwie i w pró-
ry· bie sp1ewu prosi . z ar z ą. d. 

ty, Koło śpiewu „Harmonia'' w Wattenscheid. 
Illo , W sobotę dnia 29 bm. o g0dz. wpół 12 c· dbędzie s ' ę 
1„i połroczne zebra.ule, na którem będzie sprawozdanie z pier· 

Ws,zego półrocza i pr~;ytero ,przyjdlł bardzo ważne sprawy 
je.i pod obrady. Ct.łJukowie zarzfłdu .i rewiZOł'OWie. winni się 

iJ 
0 godz. 10 przed południem, atu.wie dla obrachunku pół

igo ~ocznego . - Lekcya śpiewu odbędzie się . w niedzielę 30 
~0·, m. w połtid c.ie o godz, wpół 12 Członkowie winnl· się 

Wszyscy litawić, - Cześć pieśni polskiej~ 
od _ Fr. Nowak, . przewodnicz"cy. 

~ Tow. św. Stanisława .B. w Styrum. 
na· do RW ni~dz.ielę dnia 30 czerwca przystępujemy wspólnie 
asa t b omumt, sw. rano o godz 8. O~łonkawie zechcĄ się 
IZO• ,,,e rać na. sali o. Kraus. Po południu b ierzemy udział w 
wi· ;~czystości poświęcenia chorągwi Tow. sś. Piotra i Pa.-tt; w Bruch.haui3en. Wyj~zd z dworca. Styrµm o gadz. 
!- .!_PO południu. O liczny udział prosi Z ar z ą d, 

d- Towarzystwo św. I~ydora w Herne 
uee ~ll~i swym członkom, iż bierzemy udżia.ł w pielgrzymce 
'tce li' p· ~velaer, dnia 29 czerwca. Kto chce wiit\ŚĆ udział 
> tali ie g:zymce, niech się stawi już o godz. w pół 6 w 
Ólę• Item posiedzeń., ponieważ pójdziemy o 6 do k6ścioła a po· 
ołą· 8 11/araz pro11to . z kościbła. na dworzec O godzieie 

1
sbJ doat~~ut 5 będziemy z dworca. odjeżdżali. Bilety moina 
, jj illern u P· Józefoskiego, przy Nowej ul. nr. 35 w 
SC , Uttua~· U prasz~ się członków o jak ujliczniejsze i pun
Vf/O ttór.z 6 

przy,?yc1e. w cz.apkach ~ ?Znakach. dzłonkowle 
>16• .iaiedz!ti 021nakow llle mą;i,, mog„ Je dostać w lokalu po· 

• Zarz,~ 

WIARUS POLSKI. 

Tow. św. Barbary w Oberhausen 
donosi s~an. członkom, iż w uroczystość św. Apostołów 
Piotra i Pawła zaraz po sumie odbędzie się nadzwy
czajne zebranie, · ponieważ St\ bardzo ważne sprawy do 
za łat w1 enia. Z ar z~ d. 

Z.aar. 
Szanownych panów przewodnicztłicych z H1un9orn, 

Marxloh, Bruckhausen, Meiderich i pinia Lackowskiego z 
Marx!oh, zapraszam na. . d~iefl 27. bm do domu „Katho
lisches Vereinshaus1

' .w ;La.ar, w. sprawie wspólnego po~ 
mówienia o bardzo ważnej sprawie. . . 

W. Sosiński, przewJ)dn Tl)w. św. Ant. w La.ar. 

Bractwo Różańcowe Polek w Ueckendorfie. 
Zebranie Bractw.a. odbędzie si~ w środę 3 lipca. o 

godz. 4· p.o poł. w domu S ,óstr Miło:iierdzia , . W niedzielę 
30 czerwca. Różaniec w kościele o godl. 1/24 po poł. O 
liczny udział prosi . Przełożona. 

Koło śpiewu„GwiazdaJedriości" w Osterfeld. 
W święto św. Piotra i Pawła odbędzie się zwyczajne 

2gromadzenie o godz. 5 po poł. Liczny udział jest ko
niecznie potrzebny, ponieważ przyjd~ ważne sprawy pod 
obrady. Zarazem donoszę, iż posiedzęnie zarzf\du odbę
dzie się tego dnia o godz. 81 /.~ przed południem . . 

Uwaga: Przyszła lekcya śpiewu odbędliie się rów· 
niei tego dnia. o g()dz. 3 po poł. Powinni wszyacy człon
kowie czynni się st11wić, gdyż kr.o nie będzie regnlarnie 
uczęszczał na lek:cye, nie może brać udziału w zje,ździe 
Kół w vVanne. . Z a r z f\d. 

Towarzystwo św. Piotra i Pawła 
w Bruekhausen 

uprasza uprzejmie wazystkich Rodak6w w · Bruckhausen i 
okolicy, także wszystkie towarzystwa, które zaproszenia 
odebrały oraz i te. które dl~ braku adresu zaproszenia 
nie odebl'ały, ażeby ra~zyły jak najliczniej przybyć na. 

uroczystość poświęcenia cllot'ą; wi, 
która się od będzie 30 czerwc~. Tl>warzystwa racz~ przy
być z chorfłgwiami i pałaszami, ponieważ będzie pochód. 
Porżftdek zabawy: od pół 2 do 3 przyjm·owanie towarzystw 
na. sali p. E:1ci Kaiseratr. pr~ystanek elektryczny, o 1/ 24 
pochód do Hamborn na. nabożeństwo, poc'liem pochód 
przez Bruckhausen na kolonię do p. Fii llenbacha. Tllm 
będzie koncert, mowy, deklamacye a w koń cu teatr. 
Członkowie naszego tow. maj!\ wstęp wolny, od innych 
tow. pła.cf\ 30 fen. nieczbnkowie 75 fen. przed czasem, 
przy kasie 1)00. Bilety Sf\ do naby~ia. u skarbnUta Jan?. 
Marciniaka, ut Albrechtstr. 9. Niewiasty maj!\ wotęp 
wolny. Z ar z f\ d. 

Pielgrzymka do Kevelaer. 
Donosi się sza::i. Towarz.ystworn z Herne i Bauk~u, 

iż bierzemy udział w pielgrzymce, która się odbędzie w 
uroczystość św. Piotra i Pawła 29 czerwca. Odjazd 29 
czerwca z dworca z Herne o rano 8 godzinie 5 minut 
Prosimy szan. Towarzystwa. polako-katolickie, ażeby się 
na Mszę św. stawiły, która będzie dla pielgrzymów o 
gode.inie 6 rano, na 'Której b~dzie można przyjfłć Ko
munię św. i błogosławieństwo udzielone będzie. Potem 
udamy się na. dworzec. Powrót z Kevela.er do Herne 
30 czerwca. o 3 godz. i 56 minut po poł. 

Donosi Rodakom i Rodac2kom z Herne i Baukau 
ażeby się jak najlic~niej zebrali w cźwartek po południu 
do kościoła, bo ksiłłJdz polski w czwartek po poł. aż do 
wie·~zora będzie spowiedzi św. słuchał. W uroczystość 
św Piotra i Pa.wła. i 30. czerwca tak samo będzie w 
Kevelaer słuchał sp?wiedzi świętej. Porzf\dek procesyi 
do Kevelaer: 1 Tow. św. Kazimierza z Baukau, 2 tow. 
św. Staniała. wa. z Herae, 3 tow. św, Izy.dora z Herne, 
4 tow. św. Wojciech11. z Baukau. 

R0dacy, którzy do towarzystwa nie należtl, mogłi się 
do towarzystw przyłlłczyć, a niewiasty polskie pójdl\ po 
za towarzystwa.n i. Będzie dla nlch chorągir,~ Ser.~a Je
~usowego. Bilety można kupić u po.na. Jó,efoskieg r, 
Herne, N owa ul Z szacunkiem 

Stanisław .Jankowiak, przewod. z Herne. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen. 
W niedzielę dnia 30 czerwca bierze towarzystwo· u

dział w tfroc~yatości poś~ięcenia chorlłgwi Tow. śś. Pio
tra i Pawła w B.ruckhausen. Ohorlłźni i członkowie ze
chctt się stawić o wpół do drugiej po poł. w sali posie
dzeń. Wyjazd o godz. 2 z dworca Oberhausea. O liczny 
udział członków uprzejmie prosi Z a r z Ił d. 

Towarzystwo św. Jacka .w Bismark 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom, iż miesię
czne pos edz~nie odbęda!e się w przyszłą, niedzielę dnia 30 
czerwca o godz. 4 po połudaiu. O puukt11slne ;· stawie,nie 
się uprasza Z a i' z l\ d. 

Towarzystwo · św. Wojciecha w Karnap. 
W uroczystość śś. Piotr.a. i Pawła · odbędtie eię o go. 

dzinie 4 po południu w loltalu p. Kampera zebranie. O 
liczny udział pros-i · Z ar z ą, d. 

Wiec ~ przedwy.bo ·r'· c.z.y 
dla powiatu Ruhrort · · 

odbędzie aię w niedzielę 3 Cł „zerwca o g. 1/~)2 przed poł. 
na sali p. Fillenbacl1a w Bruck~ausen, ulica 
Kaiserstr , przystanek kolei elektrycznej. Rodaków. z tegoł 
powiatu uprasz& się o liczny udział; aby radzić o sprawie 
wyborów. · · 

Powiatowy komitet wyborczy : dJa powiatu Ruhrort. 

Miilheim · - Duisburg - Ruhrort. 
Członkowie komitet.ów powiatowych · wyżej wymie· 

nionych powiatów zeohC4 29 czerwca zebrać się o godz. 
4 po poł. u p. Wilemsa w Oberhausen, aby przed roz
poczo\liem wjeca można w tej sprawie · trochę się poro
zumieć. Do komitetów powiatowych należt\ też wszyscy 
prezesi komitetów miejscowych. 

Towarzystwo św. Piotra w Steels 
obchodzi w niedzielę dnia. 30 czerwca. 16 rocznicę swego 
istnienia, na którfł s·:11an. Tow., które zapl'.oszenia dostał1 
i które dla braku adresów :zaproszeń nie odebrały ss
decznie zapraszamy. Pro3imy je1 aby raczyły przyby6 • 
chorllgwiami i ps.łasiami. Program jest następujlłCY : 
Od godz. 21/ł do 3114 przyjmowanie obcych Tow.- u pard 
Ra.man w rynku, o godz. 4 wymarsz do kościoła Jj'a. nabo
łeńatwo. Po nabożeństwie pochód przez mia.eti;> na salQ 
p . Fiege, gdzie się zabavya rozp~cznie z pieśni' , ,i mow" 
powita.le~. Potem będ.j\ s t>iewv i dekla.cnacye przeplatane 
koncertem; O zmroku zoatanie sztuka teatralna .odegrana, 
potem dn.lsza zabawa. Wstęp dla członków 30 fen. dla 
niecllłonków 75 fen. przedczasem, a przy kasie 1 markę. 
O l'czny udział prosi Z ar z, ą d. 

Tow. św. Stanisława B. w :Wanne .-Zacho 
donosi swym członkom, i_ż w dzień śs,. · Piotra- i J?awła t-e 
jest 29 czerwca bierze towarzystwo udział w 14, ro0znicy 
Tow. św. Pawła w E icklu. C~łoakowie majq, wstęp 
wolny. Członkowie winni tsię sta·.vić ,.w ozapkach i o~ 
zna.ka.eh w lokalu tow. Wymars~ o godz. 2 po · południ11. 
O liciny ndział UJ:11'asza się. . · .. ,: 

W niedzielę 30 czerwca po poł. o godz. -i mie3il}Cl!łll9 
zebranie, Płacenie mleaięcznych składek i wpis nowyóh 
członk.6~ . o liezne zgromadzenie się liprasza. się~ po
nieważ przyjdf\ ważne sprawy pod ooradv. . . . 

· · St Zimny, przP.wodnic~ący. 

Wiec przedwyb.~r:~zy 
w Oberhausen 

odbędzie się w uroczyat )Ść śś. Piotra i Pawła dnia 29·1;9 
czerwca. o godzinie wpół do o po poi;. w aa.li 
p. Wiłemsa przy nowym rynku. Na wiee· tef! .,zaµrasu 
się Rodaków z Oberhausen i całego powiatu ', ,Miilheim., 
aby się naradzić, jakie stan')wisko Polacy zttjf\Ć ·ID:ajj\ przr 
przysdych wyborach uzupełniaj~cych do pa.rla~eµtu. 

Powiatowy komitet w;vborc~y na nowiat ~U\heirnski. 

Wiee polski . 
w sprawie opieki duchownej w Uec~·endorf 
odbędzie si9 w sali. p. Huffm:mua, przy ul Si.idatr. dni& 
30 cze..-wca o godz. 1/ 2 ~. Rodaków z Uec~end.orft1 i 
okolicy prosimy o liczny udział, aby pokazać, i~ chcem1 
pozostać dobrymi katolikami i że właśnie tą, sprawił naij
bardziej się in.teresujeroy. Roda.cy Jak jeden ml\ .~. stańmy 
na. wiec. - Do szanow~ch R'Jdaków ma.my jedti1\ jeilzcge. 
prośbę, aby nam byli pomocni, aby pokój ~ie był zakłó
cony. Zapraszamy więc tylko dobrze mysl~cy~h i na tę 
tak ważn~ sprawę zdrowo się zapatruj~cy\}h Ró4aków. 

Komitet.· 

Wiec polski w Gelsenkirchen 
odbędzie się w uroczystość śś. Piotra i Pawła dnia 29 
czerwca o godz. wpół do l.2 w południe w aa1l 
,)Germania" (Baumeister), przy ul. Hermannatr. 16. ~ 
wiecu b~d!i; omawiane przedew.szystk!em 
~ sprawy górnicze, ~ 

dotyczj\CO znanego rozporzl\dzenia j~zykowego pollcyi gór
niczej. W sprawie tej zostać maje. na wiecu uchwalone 
petycye, które wysłane zostaną do wyższego urzędu gór
niczego w Dortmundzie, do ministerstwa. w BerliQie itd. 

Pod obrady przyj'.i~ też sprawy knapszaftu, a o 
ile cza.ei pozwoli bt;di\ te! ogólne sprawy (,)mawiiuie. 
_ Sprawy to Em:izeg61nie dla górników bardzo waźne:t 

dla etgo wszystkich współbraci bez względu ną.• to czy 
pochodzfł ze SlB;zka, cr.y :!! Poznańskiego, czy z Ms.~ur, cą 
z 'Warmii, czy z Prus Zachodnich, gor~co prosimy, aby 
w~z;J scy licznie na wiec przybyli, bo to o ich W3pólnłł 
sprawę, jako górników polskich choclzi, alb.ovvie!fl te roz
porzt\dzenia. językowe wszystkim daj~ się we 1zualri 

. ,,Związek . Pola,luhv"~ 

Zmiana - Altenbochu11-i,;~: 
Szanownym · To~arzys~wom7 które jut na ' ~o ~ · roćżnie~ 

otrzymnły ze.prostnia., A ktora s1ę miała odbyc 14 lipca, 
· donosimy, iż jesteśmy zmuszeni tj'az.~.ń prędz{'j ~l~ odbyć, 
.to jest 'l lipca1 z powodu, iż gościnny dostał .. por:; .volenie 
na przenfeeienie ·a~ ego gościńca w inne zabudowanie, dla 
tego będzie salę rozbierał i będzie budo,wał na •. inuem miej
ecu, a innej sali do odgrywanla teatru tutaj wcale nie mu.. 
Zarazem proaimy szan. towarzystwai które · jeszc~e nam 
nie odpiaały, a ':ry były łaskawe nam donieść, ~~y przybodt\• 
Mamy nadzieję! że szan. towarzystwa swoj~' obęc~QŚoił.l 
no.a zaszczycić raczą. · . , 

Towtuzy~two_św •. Józefa w .Alfonbnchm.. 

Ogłoszenie. 
Niż€'j podpisany zaprMzam szan. PP- prezesów na, 

pogadankę w sJbotę (uroczystość św. Pi<;>t~a i . Ps.wła) o 
godzjoie 4 po południu do Bruckhausen ua · salę tlfii E~pa1. 
Ta pog.!1.danka. m~ się odbyó w apra„vie ' pol.aki~j piel· 
grzymid do Kevelaer, którą zamier1amy 21uhr oą.pra.wie, 
Za.prasiam prezesów towarzystwa „Jutrzenka" po'd opiek, 
swiętego . Wawriyńca .w Obermarxloh, tow. ·. św... · Stani
sława B. w Marxloh, tow. św. Piotra i Paw~a. w :Bruek
hau;ien, tow. św. Antoniego w Laar -i tow. s-w. Jana. 
Ohrzc~ci.ela. w Meiderioh. . , 
Jan Winkler, przew. tow. św. Barbary w łlambor11. 



Tewarzystwo św. Wojciecha w Baukau .. Towarzystwo św. Walentego w Wanne. ~~-~~~---~~~ ~ Sllanownym członkom . Daia 29 czerwca. bierMmy udział w pielgrzymce do 
S:evelaer. Członkowie winni sie stawió w czapkach i o„ 
imaka.eh tow. Członkowie lub ich t .my niech dnia 29 b. 
m. id" zaraz wprost do kościoła w Herne na Msze św., 
łlt6ra zapowiedziana jest na godz. 6 rano. - Po bilety 
mo.ina się zgłosio do Adama Maćkowiaka w Baukau1 ul. 
Weiienatr. nr. 31 aż do czwartku. 

Adam Maćkowiak, prezes 

W dzień śs. Piotra. i Pawła 29 czerwca bierze tow. 
uddał w roczaicy Tow. św. Pawła. w Eicklu. Prosimy 
szan. członków, ażeby się licznie zgromadsili o godz. 2 po 
południu na. sali posiedzen w ciapka.eh i oznakach tow. 
Zarazem donosimy członkom, że w niedziel~ odbędzie się 
miesi~czne posiedzenie o godz. 4 po poł. Upraszamy szan. 
członków, a.że 'rJy się licznie zebrali, ponieważ SI\ ważne 
sprawy do załatwienia. O liczny udział członków prosi 

Zarzfłd. 

~ -w"ład.yaławom.: 
~ Kozłowskiemu. Gajewskiemu, 8ta. 

I chowiczowi, Kwiatkowskiemu i Ta
dajewskiemu 

życzymy w daiu goda~cb Imienin 24 bm. zdro
- wia., sz:cześcia i błogosławieństwa Bożego. W ~1 
~ koilcu wykrzykujemy: Władysławy niech łyjj\ ! ~ 

Towarzystwo św. Barbary w Sehalke 
aonom swym członkom, i.i zebranie miesieczne odbędzie 
s19 w niedzielo dnia 80 czerwca o godz 4 . po południu 
na sali p. Ewersloh, Wilhelmsgarten. O jak najliczniej- ··~·ftD••Fi ~~;;;;;~;;J 
_, udtiał uprasza Z ar z Ił d. Koł0 śpiewu „Gwiazda Jedności" w Osterfeld ~ 

życz~ szan. dyrygentowi fi' ~~~~~~~a, 
Towarzystwo sw. Wojciecha w Baukau ży. 

czy w dniu Imienin zastepcy przewodn. 

Memu koehanemu bratankowi 

Władysławowi Tworowskiemu 
w B8.'l"endorfie, 

sycze w dniu pierwszych Imienin, aby vryróał 
Bogu na chwa!ę, rodzioom na pociechę, a. Pol
sce na poi,ytek. Mały Włady ław niech żyje I 

panu Janowi Polusowi ł 
oraz członkom J a n o m : ~ 

Berdychowskiemu, Jasińskiemu, Gorlasowi, Ry
chlewiczowi, Gruszkiewiczowl, Gębiakowi ł-
. i Sobolewskiemu ~ 

w dniu godnych Imienin (24 czerwca) zdrowia, -

s. zczęścia i. błogosławieństwa. BoAego. Członko·t. 

panu Janow Kordasowi 
oraz członkom Janom: 

Mrówce, Chudemu, Zygmuudowi, Wawrzynow-
skiemu i Jarczewskiemu 

zdrowia; szcz~ścia, błogosła. wieństwa Bożego i 
żyoia jak najdłuższego, a po śmierci królestwa 

Szczerze kochają,cy stryj Walenty. 
wie nasi Janowie niech żyją,! ~ 

Z arzfłd. _ niebieskiego. T • W . . h B k ow. sw. 01c1ec a w au au. 

~~~~~~~· g.~~-~~~ 
W sobotę, -6 lipca od gooz, 10112 przed pot. 

sprzedawać bedziemy na naszym folwarku Woła łag pod Kiszkowem 
(st.&eya od poznali.sklej etrony Pobiedziska., od atrony Damasławka -
~opienno), na którym wybudowaliśmy 2 n,urowane dwojaki, gd11ie eię 
oprócz tego znajd.ujrii stare dwojaki i kompletne murowane podwórze z 
Clomem mieszhlnym obez~rnym jak następuje: 60 morgowe1 50 morgo
we i 40 morgowe gospodarstwa po 1 domu a „Restgut" kompletny z 
2GS morgami przy wpłacie 1/ 3 ceny kupr.·a, 

albo też 
8 gospodorstwa po SO mórg z połową domu przy wpłacie 3,000 m. 
i gospodarstwa po 20 mórg tak.że z połową; domu przy wpłacie 2 OOO m. 
10"0 mórg z połow~ hudynk6w gospodarczych przy wpłacie 12,ooo m. 
168 morgi z drug~ połowił budynków folwarcza. przy wpłacie 18)000 m. 

Reszta oeny kupne. po.zosta;e na długoletailł upłate roczną i dowolnq. 
Ziemia. wszystła pszenna, gdzie skiba w skibę buraki sadzie można. 

Powóżld nasze stać będ\ w dniu terminu na ranne pociqgi w Po-
biedziskach i Łopiennie. · 

Bank Pareelaeyjny 
w Pozna ni u na Piekarach nr. 18. 

1lwa;a: Szanownym Rod;kom na obcz~ź~ie, którzy m~jlł za
miar wrócić w Poznailskie zwracamy uwfige; że na folwarku w Za· 
bikowie pod Poznaniem, gdzie jest w około 13 wielkich cegielń, kilka 
fabryk Mmentu, fobr:,ka porcelany, fabryka t.ytek itd„ jako też w mie· 
ioie powiatowem Szamotułach, gdzie także wielka cukrownia i kilka 
cegielni, mamy do sprzedaoill place budowlane z ogródkami po 2, 3 i 
4 morgi, które pr~y ba.rdzo niskiej wpłacie sprzeda.warny, ,jeźli się na
bywcy 11a nich pobudować zobowią,żfł. Dla zaoszczędzenia kosztów po· 
iróży zalecałoby się wysłanie wspólnym kosztem Delegata, który za
bierze z~liczki i odp..,wiednie parcele dla przyjaciół kupi. 

W m11j~tłm D&szym 

,,SkalO"W'O'' 
powiat koźmiński, 6 klm. od mia
sta Koźmina, mamy ;ui sprzedaż 
parce'.e każdej wiel\rnści z budyn
kami lub be.i!: budynków. Ziemia 
jest biudio dobra, systematycznie 
wydrenowana., łę,ki znakomite. 

Również jest tanio do nabycia 

gospodarstwo 
40 morgowe, n&dajlłce się dla głę
bokiego pokładu· dobrej gliny na 
założenie cegielnj. 

Warunki kupna dogodne 
Jest to dobra spo:1obnośc dla 

tych Rodaków, którzy dorobiws1y 
aię eokol wiek gros.za na obczyźnie, 
majtt zamiar nabycia. kawałka. roli 
na ~iemi ojcri)'stej. 

Bliższych wiadomości udzieli na 
życzelie biuro nasze. 

Spółka Rolników Par- · 
celaeyjna~ 

Poznań - Posen 
Podgórna. ulica nr. I.O a parter. 

(Bergstr. No. lOa). 
-Ad. Woliński. Wł. Kaczmarek. 

Józef Kitża}. 

---------------------"' Donoszę szan. Rodakom w Wanne i okolicy, że do I 
"' mego skład u kolonialnego dołlłezyłem I 
I towary łokciowe I 
- materye na suknie j~~

0

ro~~aitych gatunkach, aksa• I '5 mity, rozmaite hafty od najten~zycb aż do najdroższych, -
et koronki, tiule, materye do pościeli, powłoki, 91' 
Jllll wsypy itd. Mam też na składzie porcelanę. Wezyiltko .Jl 
- można u n nie tak tanio dostać jak w żadnym innym interesie. .11 
811.( Redakom, którzy p:rzyjadfł kolej~ elektrycznlł a. kupit\ przy- 81' 
.Jlil9 najmniej za 10 mk., z wracani kosi.ta podróży? . '9 9' Prz~j.Jźcie Rodacy i Rodaczki a. przekonacie si~ o prawdzie. I 
- z~~~~m I 
f5 Ignacy Jankowski, 'Wanne, I 
"' ulica Aptekarska (koło kościoła katolickiego). -

---------------------Glos Synoga:rlioy 
La pustyni świata tego jęczfłcej~ to jest: dus~y chrześd
tńGi.dej ro~myśhmia, do Pana Boga, wieczn· go "blubienca 
ązdychania, w chrzelwiańskiej doskonałoac1 ćwic -serua, 

Cena 1 markę, z przesyłką 1 mr. 10 fen. 
A11Tes: „Wiarus Pohki". Bochum 

Nasze tanie ceny miarodawcze ! 
~ gooooooooooooooooooo 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 a i Papcie § 8 Trz~wi~i_ 8 8Trzewikid1adziewcząt8 8 Buty dla chłopców 8 
~ o 08 dla 111ew1ast 8 8 z guzikami, 8 °8 3zkolnycb z gwoździami, para 8 

0 para od 20 fen. pocz. 8 0 para od SS fen. pacz. g 8 para od 2,.;10 mk. O 0 od 3 mk. pocz. O 
ooooooooooooooocoooo 00000000000000000000 00000000000000000008 00000000000000000008 

8
00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 goooooooooooooooooog 

- o Buty dla dziewcząt g §suty do roboty§ a Koks ark i 8 o Buf v do roboty o 
~ c do sznurowania. o o ~ dobry towar = O o · 8 8 J 8 . I 8 para od 3 mk. pocz. 8 8 pera od 3 mk. poczfłwśzy 8 g para od ·1;10 mk pocz. 

8
0 g para od '1 n.Jr. pocz. 8 

~ · 00000000000000000000 00000000000000000000 0000000000000000000 00000000000000000000 
~ 00000000000000000002 ooocooooooooooooooog ooQOOoooooooooocoooo 00000000000000000000 ~ 

~ IButy dla mężczyzn o g But~.d~~u!~~i~zyzn 8 §Buty .d!~ik~~~wiast 8 8~r:~.~.~~~~~n!ek~!:~8 . i 
~ g para od 4 mk pocz. ~ 8 para od 4 mk. pÓcz. g 8 para od 6 mk. pocz. § ~skóry, para od 2,~6 mk. pccz § ~ 

00000000000000000008 80000000000000000000 00000000000000000000 80000000000000000000 • 

Nasze dobrej jakości towary są zriane! 
Najtańsze, ściśle stałe ceny! ~ 

Osobny dz:Lal· 
i..- Skora i rzetelna usługa! 

d. l a o b u 'W' i a. 

Schr-eiber i Sp. nast-ęp:c-y. . 
Rógiulic BahÓhofstr, i Grabenstr. 19. Herne, róg ulic Bahnhofstr. i Grabenstr. 19 

-
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. ulicy ujrzała przy jednym z domów ze
brane pospólstwo. Wrzask piekielny, na 
który śmiechy, klątwy i złorzeczenia się 
-składały, leciał ztamtąd; dziewczynka mi
mowoli przystanęła. 

- Może zwrócić się w inm\ stronę -
szepnęła, pochyliwszy się do babki, na ro
gu ulicy tłum hałasuje. 

- Idź śmiało . dalej odparła pani 
N oiret. Elźbieta nadto ufała babce, aby po
słuszną być nie miała, poszły dalej; gdy 
dotarły do rogu ulicy, otrzymała odpowiedź 
na pytanie, jakie przedtem sobie czyniła: 
dom, przed którym pospólstwo było sku
pione, miał wyciśnięte nad bramą piętno 
młotem Coutona, a piętno owo skazywało 
go widocznie na zagładę, gdyż pospólstwo 
uzbrojone było w żelazne drągi, jakimi 
biło z całej siły w ściany domu. Kilku 
trzymało w rękach gorejące pochodnie i 
przykładało je do drewnianych części domu. 

Przeszedłszy na drugą ' stronę ulicy, 
która bardzo szeroką była, dziewczynka 
przypatrywała się w milcza,cem przerażeniu 
tym ludziom, którzy wrażenie dzikich czy
nili. Oni zajęci dziełem zniszczenia, nie 
zdawali się jej widzieć. Naraz z sieni do
mu wybiegło kilku mężczyzn, jednocześnie 
okna jego się rozwarły i ukazały się w 
nich blade, pełne wyrazu przestrachu twa
rze kobiet, które wyrzucać poczęły na uli
cę tłomoki z rzeczami. Tłum ze śmiechem 
ciskał je dalej, nie grabiąc ich wcale. Po
zwalali mężom i synom owych kobiet, któ
rzy po to właśnie wybiegli z zagrożonego 
domu, zabierać owe rzeczy i uchodzić z 
niemi - poczem i kobiety uprowadziwszy 
dzieci, opuściły dom napiętnowany, a mury 
jego, jak gdyby na to czekały, poczęły 

drżeć i chwiać się. Tylko patrzeć było jak 
runą; tłum z okrzykiem tryumfu odstąpił 
od walącego się budynku, czerwone pło
mienie ślizgały się po framugach okien i 
drzwi. Naraz ze wszystkich ust wybiflgło 
wołanie: 

- U ciekaj prędzej ! 
( t iifłg dalszy nastąpi). 

8Wl~tojózafaełe 
avll składka na ubogich studentów kat.olf ~o-polUfoh. 

W kasie (zob. nr. 26) 21,49 m. 
Na chrzcinach u Antoniego Nogi w Ka.strop 

(nadesłał K. Antoniewi(z) . • . . • • 7100 „ 
W. Sob::>le Nskl, Gladbeck . . • . • , . 1,00 „ 
Na chrzcinach u St. Wielebińskiego w Steele: 

St. WielebiflsU z ż .'Dfł 1,60 mr., Józ. Ku
rowsld z ŹOQ\ 1 mr., Władysł Wielebińaki 
1 mr, Mik. Ograbek z żonfł 1 mr., , córka 
Cecylia OO fen., Stan. Jaśkowski 1 mr„ razem 6>00 „ 

Wawrzyniec Nowak, Bruob . . • . . . . 2,00 „ 
Przy sposobności polskiego nabo~eństwa w 

Bochum w dniu 23 czerwca (wręczyli: Jó-
zef Kręcki, Józef Lisiewski, St. Swlerczyk, 
St. Boski) • . • • , • . . • • . • 6

1
0! n 

Na chrzcinach u Antoniego Krychowskiego : 
Antoni Krychowski 60 fen, Frano. Lalka 
1 mr, Stan. Lalka 1 mr., Michał Krychowskł 
z tonfł 1 mr„ · JóJef Krychowski j ion2' 
80 fen., Maryanna Krychowska 1 mr., An
drzej Serafh z łon~ 1 mr., Franc. Pyra 
20 fen.; Ignacy Jakubczak 80 fen., Szczepan 
Domrzał 60 fen., Stanisława Kryohowska 
50 fen., Jan Kac11marek 60 fen. (wroozył 
Józef Krychowek1) . • • . • • • • • 7 ,80 „ 

Razem 01,81 m. 
Rozchód: 

P. O. w W., stypendyum 
J. M. w W., stypendyum 

95,00 m, 
80,00" 

B6g zapłaól 

26 6. 1901. 

Rasem 176,00 m. 176,00 „ 
Niedobór: 123,69 „ 

Św. Józafacie, módl lio za nami l 

pro: Ka. Lis s. 

Jan Bieliński, Bochum Maltheserstr. 17a. 

~.„.„ •• 
il_ Szanownych Czytelników ~ 

ł
ll upraszamy, aby odnowili przedpłatę r 

na trzeci kwartał 1901 roku '2-
i niechże się staraj„ o dalsze roz- r 

~ powszechnłanłe „P osła ń ca Ka- ł 
~ ~olic.kiego". Cena wynosi na poczcie ~ 
;; i w aJencyach = 
ł _'!.J?!f.JlnieaUmiem do domu 65 fen.; i 
j bez przyniesienia_!O fen . ; L, 
~ w EUpedycyi w Bochum 40 fen. fr 

••••••••• 
KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" 

w Boehum 
ma na składzie wielki wybór ksifłiek do na bołeflstwa, 
ksi\żek powieściowych, śpiewników, ksf,łek treicl religłj
nej i historycznej, papfer listowy z pi~knymi napisami 
P"lskimi itd. Dalej : wielki wybór figur Świętych, kr11oy
fiks6w, róża.Dcy J innyoh dewooyonalij. 

„ . Red Jet.ot odpowledlialuy .. ~„ Fraoctuek Lis• w RuJJ,llaD.te. - Nakładem 1 czclonka1D1 Wydawnictwa „ Wiarusa PolU:iego" 

(POSŁANIEC.) 

r 
,,Nauka Katolicka" wyohoclzł oo czwar

tek w Bochum w Westfalii jako bezpła
tny dodatek do „Wiarusa Polskiego'"'· 
Osobno „Nauki Katolickiej" prenumero
waó nie mo.łna. Kto wJęc chce j„ otrzy-

b 
mywaó, nieeh sobie zapisze na poc11oie 
"Wiarusa Polskiego". 

ł r 
Właru8 Po~Jd~, pfemo polltyGIDe r 

wyc'hodzl trzy razy tygodniowo Jl nNauq 
Katollck4", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumł',rata na poozoie wynosi l marko 
60 fenygów kwartalnie, a • odnoszeniem 

b 
do domu przes lłetowego 1 marko 7 6 / 
fenygów. 

--~o ·~~--~---------o 

M6dl sit i prac\'Lj I 

Bezpłatny doda tek tygodniowy do „Wlaruśa Polskiego". 

:tlrir: 26„ Bochum, dnia 27 czerwca 1901. Rok 10. 

Na Niedzielę V. po Świątkach. 
Lekcya. 1 Piotr III. 8-15. 

Najmilsi! Wszyscy w modlitwie bądźcie 
jednomyślni, spółcierpiący, braterstwa miłośnicy, 
miłosierni, skromni, pokcrni; nie oddawając 
złego za złe, ani złorzeczeństwa za złorzeczeń
stwo; lecz przeciwnym obyczajem błogosławiąc; 
gdyż na to jesteście wezwani, abyście błogo
sławieństwo dziedzictwem posiedli. Albowiem 
kto chce żywot miłować i oglądać dni dobre, 
niech pohamuje język swój od złego, i usta 
jego niech nie mówią zdrady. Niech się oddala 
od złego, a niech czyni cf o brze: niech szuka 
pokoju, a niechaj go ściga. Albowiem oczy 
Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku 
prośbie ich. Lecz twarz pańska na działające 
złości. I któż jest, coby wam zaszkodził, jeśli 
dobrego naśladowcami będziecie? Ale i choć 
co cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni 
(jesteście). A strachu ich nie strachajcie się, 
ani sobą trwożcie. Lecz Pana Chrystusa święćcie 
w sercach waszych. 

Ewangfella. Mat. V. 20 - 24. 
W on czas mówił Jezus uczniom swoim: 

Jeśli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wa
sta więcej niż Doktorów zakonnych i Fary
zeuszów, nie wnijdziecie do Królestwa nie„ 

bieskiego. Słyszeliście, iż rzeczono jest starym: 
Nie będziesz zabijał, a ktoby zabił, będzie wi
nien · sądu. A ja wam powiadam: iż każdy 
który się gniewa na brata swego, będzie wi
nien sądu. A kto by rzekł bratu swe1m, Rnka ! 
będzie winien rady. A ktoby rzekł, głupcze 1 
będzie winien ognia piekielnego. Jeśli tedy 
ofiarujesz dar twój do ołtarza, a tam wspo
mnisz, iż brat twój ma nieco przeciw tobie; 
zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a iJź 
pierwej zjednać eię z bratem twoim; a tedy 
przyszedłszy ofiarujesz dar twój. 

Kazanie. 
'wiemy, iż gniew jest w nas, jako inne 

namiętności bydlęce ze zwierzętami wspólny. 
Pożyteczny jest on i potrzebny, gdy nie 
rządzi panem tj. rozumem, ale słucha go 
jako sługa, gdy go tam używamy, nie 
gdzie sam nas pcha i porywa, ale gdzie go 
wedle rozumu potrzeba, abyśmy żwawo 
i mężnie sprawy dobre czynili. Dla tego 
i pogańscy mędrcy zwali go potrzebnie 
naturze naszej danym. Ojcowie święci zo
wią go duszną żyłą. I pismo św. mówi: 
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,,Gniewajcie, a nie grzeszcie". Ludzie bez 
gniewu są do niczego, ani ciepli, ani zimni, 
do rzeczy do bry eh i świętych tępi i leniwi. 
Wymowny nasz Skarga przyrównywa ich 
do zmokłej kokoszy. 

Dobry jest gniew, ale okiełznany. Gdzie 
o chwałę Bożą chodzi, o cnotę o sprawie
dli wość, a rozum i prawo Boże każe, po
puść go, ostróg p:r;zyłóż. Ale gdzie sam 
swoję zajadłość rzucasz na bliźniego, na 
sławę· i zdrowie jego, gdy język wywłóczy 
do obmowy, a rękę podnosi do bicia: trzy
maj, nie puszczaj go. i wielkim mężem się 
okażesz, gdy się zwyciężysz i gniew pod 
rozum podbijesz. 

Dawid, gdy z gniewu bieżał, aby zabić 
Nabala, zabieżała mu Abigail i mówiła: 
Tyś nie prosty żołdak, ty bijesz nieprzy
jaciela i wojny Boże prowadzisz, a jakże 
miecz na brata podnosić śmiesz? Pan Bóg 
ciebie obrał na króla i obronę ludu. Oj 
żałować będziesz, gdy dla pomsty krew 
bliźniego przelejesz. I usłuchał jej Dawid 
i pohamował gniew swój i dziękując za 
przestrogę, rzekł: „Błogosławione słowa 
i wymowa twoja". 

Ta Abigail jest rozumu wzorem, któ
rym gniew nasz hamować mamy. Poczekaj, 
rozmyśl się, co czynić masz, Pana Boga 
wzywaj, radź się rozumu, a zapalczywości 
miejsca nie daj. Gdybyśmy tak na siebie· 
baczyli, o Boże! ile byśmy przykrości, grze
chów i szkód unikali. 

Lecz niekiedy grzech uprzedza rozum 
i nim się człowiek obaczy i do siebie 
przyjdzie, na nas iak dziki zwierz na
padnie, dla tego dobrze na siebie zważać, 
przyczyny do gniewu przewidywać i Boga 
o pomoc często prosić trzeba, aby namięt
ność zawsze pod mocą naszą była. 

Zródło, z którego gniew :nieporządny 
dowstaje, jest zbytnia miłość własna, chci
wość wielka do rzeczy świeckich i hardość 
podniosłego serca. Za wiele się w sobie 
kochamy i przeto lada co nas obraża. Iż 
świeckie rzeczy miłujemy: lada szkoda 
i krzywda nas zapala i oburza. Iż się 

zbyt wysoko podnosim, mała zelżywość 
nas do _furyi · przywodzi. 

Ach Boże dobry! zachowaj nas od 
wszelkiej złości, gniewu i popędliwośći. 
Amen. 

Obłudnik obrzydły Bogu i ludziom. 
1. Obłudnik jest kłamcą tern obrzydli

wszym Bogu i ludziom, iż przez całe ży
cie swoje, czyli raczej całem życiem swo
jem, wszystkiemi sprawami i uczynkami 
kłamie. Pokazuje się być pokornym, szczo
drym, wstrzemięźliwym, bogobojnym, a jest 
pysznym, cudzego chciwym, nieczystym, roz
wiozłym, innym zgoła człowiekiem ukazuje 
się zewnątrz, a innym jest wewnątrz, po
dobnym1 jako Pan mówi, grobem z wierzchu 
pobielanym, _a wewnątrz pełnym zgniłości. 
Ale biada grobom pobielanym! Biada hy
pokrytom ! Biada faryzeuszom ! 

2. Obłudnik obrzydły jest Bogu, który 
będąc istotną . prawdą, nie może z istoty 
swojej cierpieć kłamliwego, że tak rzekę, 
życia. Obrzydły jest Bogu, którego wszech
wiedzy . zda się uwłaczać, jakby Bóg· nie 
przenikał skrytości serc, i nie mógł dalej 
dojrzeć, niżeli śmiertelni ludzie, którzy na 
samą powierzchowność patrzą. Obrzydły je~t 
ludziom, którzy fałszywy towar, jeśli nie 
wten~zas, gdy się przedaje, tedy potem 
poznawszy, brzydzą się oszustem. · 

3. „Bóg jest światłością, i w nim ża
nej ciemności nie masz" nie ma nic zasło
nionego, nic ukryteg·o; wszędy jest, wszy
stko widzi, wszystko przenika. U dawaj, 
jaką chcesz figurę~ osobę, Bóg cię · sądzić 
będzie, jakim w istocie swej jesteś. Nadto 
sądzić cię będzie, żeś takim nie był w rze
czy, jakim się być na pozór pokazywałeś. 
Złóż więc maszkarę z siebie, a bądź tym, 
czem się być ukazujesz. 

Podania i leg~ndy krakowskie. 
Zebrał Dr. Klemens Bąkowski. 

(~g dalszy.) 

Cesarz przysłał braci Konstantyna i Me
todyusza z Tessaloniki, umiejących po sło-
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nie upadaj na duchu, może ocalisz bra

ta i siostrę. Pójdziemy jutro do ratusza i 
prosić będziemy, by nam pozwolono zoba
czyć się z Gustawem i Antoniną. A jeśli 
nie pozwolą, to może Caro weźmie od nas 
listy do nich i żywności trochę. 

Uszczęśliwiona tą myślą, Elżbieta rzu
ciła się babce na szyję. 

- Pójdziemy rano, jak najrychlej ba-
buniu - odparła - Bóg dobrym jest 
dla nas. 

- Boś ty była dobrą dla maluczkich, 
których on ukochał - rzekła p. N oiret 
- teraz udaj się na spoczynek - dodała 
głaszcząc z miłością jej główkę - sen 
daje zdrowie, a zdrowie spokój ; spokój to 

· siła, która nawet potwory zwycięża. 

To mówiąc, wstała z fotelu. Elźbieta 
odprowadziła ią do łóżka, poczem udała 
się do siebie. Chciała być posłuszną, więc 
położyła się, lecz sen nie skleił jej powiek 
myśl o jutrze go odpędzała. W stała też o 
świcie, przygotowała dla brata i siostry 
zapas żywności i trochę czystej bielizny, 
następnie udała się do babki. Pani Noiret 
już nie spała; podążyły razem do ratusza. 
Właśnie schodziły ze schodów, już Elźbieta 
pchnęła drzwi sieni, gdy straszny jakiś 
hałas je dobieg·ł. Puściwszy rękę staruszki, 
dziewczynka wychyliła głowę za drzwi i 
ujrzała tłum, kierujący się ku ich domowi ; 
tłum ów składali mężczyzni, kobiety i dzie
ci, większość była w łachmanach. Kobiety 
śpiewały na cały głos, a raczej krzyczały, 
mężczyźp.i grali na trąbach, :fletach i pi
szczałkach; . w pośrodku tej zbitej masy 
ludzi widać było mężczyznę siedząceg·o na 
krześle, które czterech 1 udzi dźwigało ; miał 
on na głowie czapkę czerwoną, w ręku 
trzymał olbrzymi młot. Gdy dotarli do są
siedniego domu Delarochów, tłum ów za
trzymał się i rozstąpił na dwie strony: ci, 
co nieśli w młot uzbrojonego, przystąpili 
z nim do bramy dornu, on podniósł rękę 
w górę. 

- Czyj to gmach ? - zapytał. 

- J akóba Plomb ur - odpowiedział 

mu j eclen - nazwisko jego stoi na liście 
oskarżonych. 

W odpowiedzi na te słowa, mężczyzna 
siedzący na krześle, .uderzył kilkakrotnie 
młotem w ścianę domu ; kawały muru po
sypały się na głowy stojących, a kobiety 
i mężczyzni powitali je okrzykami radości 
i tańczyć poczęli, klaszcząc głośno w dłonie. 

Blada i drżąca, przysunęła się Elżbieta 
do babki. 

- Wróćmy do mieszkania - rzekła. 
- Przejdą niebawem - odparła pani 

N oiret, której słuch wzrok zastępował. 
· Elźbieta przymknęła drzwi sieni i wsłu
chiwała się w głosy zbliżające się do nich, 
lecz co robili, dojrzeć nie mogła. Tymcza
sem tłum otoczył napowrót siedzącego na 
krześle i szedł z nim dalej w ulicę. Gdy 
dotarł do pałacu Delarochów, zatrzymał 
się znowu ; taż sama scena miała się tu
taj powtórzyć widocznie, bo tłum rozstąpił 
się torując drogę, siedzącemu na krześle 
lecz gdy na pytanie: „czyj to dom?". 
ktoś odpowiedział: 

- Delarochów, nazwisko ich stoi na 
liście. 

Jednocześnie krzyknęło kilka głosów : · 
- Nie naznaczyć go Coutonie; z tego 

domu grosz płynął na nędzę! - I młot 
wymierzony w ścianę domu opadł, a mo
tłoch popłynął dalej wśród śpiewów i sko
ków i coraz cichsze ich echo dochodziło 
do sieni pałacowej, aż w końcu całkiem 
umilkło. ·w ów czas Elżbieta podniosła głów
kę opartą o ramię pani N oiret. 

- Słyszałaś babciu? - spytała szeptem. 
- Słyszałam - odparła niewidoma -

to druga nagroda za twe czyny„. Teraz 
pójdziemy do nich - dodała po chwili. 

Elźbieta podała jej ramię, otworzyła 
cicho drzwi, wyszły na ulicę i zwróciły 
si~ w przeciwną stronę od tej, którą tłum 
pociąg·nął ; szły milcząc, by nie zwrócić 
niczyjej uwagi na siebie. Elźbieta obliczała 
ponaznaczane młotem gmachy: większa 
część była napiętnowaną; siliła się zgadnąć, 
co znaczyły owe znaki i straszne domysły 
budziły się w jej duszy. Wtem na końcu 
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ta, rzuciła się im z kolei na szyję, żegna
jąc czule. Głośne łkanie obijały się o ścia
ny pałacu. 

- Dosyć już - odezwał się jeden z 
czerwonych, ton głosu jego był wszakże 
łagodny - żegnasz ich tak Elźbieto De
laroche, jak gdyby wyrok śmierci już pod
pisany był na nich, a sprawa ich jeszcze 
osądzoną nie została. 

- O Boże! więc jest nadziefa ! - wy
krzyknęła Elżbieta, ręce złożywszy i łzy 
płynąć przestały jej z oczu. - Módlcie 
się o miłosierdzie Boże nad wami - rze
kła - ja uczynię, co tylko będzie w mej 
mocy, by was ocalić. I skinęła im głową 
na pożegnanie. Oni posłali jej od ust po
c'ałunki. 

- Do widzenia! - zawołali z uśmie
chem, gdyż w ich serca wstąpiła także na
dzieja. 

- Do widzenia ! - odparła im i do 
babki pospieszyła. 

Pani Noiret siedziała. blada i nierucho
ma w staroświeckim swoim fotelu, niby 
posąg kamienny. 'Widok tej niemej boleści 
obudził na nowo w sercu dziewczynki gwał
towny żal, do tych, którzy sprawcami byli, 
że cierpi ta ·ukochana jej prababka. 

- Nienawidzę ich, nienawidzę z całej 

duszy! - rzekła, zbliżywszy się clo sie
dzącej nieruchomie starusźki. 

Ona podniosła na nią czarne pełne smut
ku i cichej rezygnacyi oczy. 

- U siądź przy mnie dziecko - rzekła 
zwolna. A. gdy EI.źbieta spełniła jej wolę · 
i głowę położywszy na jej kolana, łkać 
głośno poczęła, biała jak gołąb od lat i 
przejść bolesnych kobieta, oparłszy dłoń 
na jej ramieniu, poczęła mówić drżącym, 
niewyraźnym z razu głosem, potem coraz 
jaśniej, aż nakoniec zupełnie spokojnie o 
pięknej idei przebaczenia, jaką Chrystus 
rozkrzewił wśród ludzi. 

· - Nie mów nigtly: · „nienawidzę g·o", 
zanim serca twego nie zapytasz pierwej, 
czy twój bliźni nie ma powodu powiedzieć 
toż samo o tobie - temi słowy odezwała 
~i' ~o płacz~cej u jej nó&' i wzburzonej 

jak nigdy jeszcze nie była, Elżbiety. -
Nie mów nigdy: „nie przebaczę ci" zanim 
sumienia nie zapytasz, czy ty raczej prze
baczenia jego nie potrzebujesz. Czyż ci, 
którzy rozumem i wychowaniem stoją na 
wyżynie, nie powinni być lepsi od ciemnych 
mas ludu, a my czyż byliśmy lepsi. Nie 
mow1ę o jednostkach; jednostka zawsze 
ponosi karę i nagrodę za ogół, i gdy cier
pimy, nietylko w swe serce patrzeć po
winniśmy, lecz w serca tych wszystkich, 
do których należymy. 

I długo tak pięknie, tak rozumnie mó
wiła ·do dziewczynki o miłości bliźniego, 
wyrozumiałości dla drugich, przebaczeniu 
dla winnych, aż Elżbieta przekonana jej 
słowami, otarła łzy i czuła się tak malu
czką wobec tej sędziwej niewiasty, że osu
nęła się przed nią. na kolana i całować 
poczęła jej nogi.· Pani N oiret szeptała tym
czasem głosem uroczystym: "Ojcze nasz, 
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, 
bądź wola twoja ... " Elźbieta powtarzała 
za nią cicho . tę modlitwę, a gdy przyszło 
do słów: i odpuść nam Panie, jako i my 
naszym winowajcom odpuszczamy" wymó
wiła prośbę tę głośno, bez przymusu ża
dnego. 

Babeta wróciła późnym wieczorem, ale 
przyniosła za to dokładne i pocieszające 
wieści: Opowiedziała, że Gustaw i Anto
nina. poprowadzeni zostali do ratusza, że 
są zamknięci razem w jednej celi, że stra
żnik, który czuwa nad nimi, nazywa się 

Caro. 
- Caro! - wykrzyknęła radośnie 

Elźbieta. 
Babka spojrzała na n~ą zdziwiona. 
- Dla czego ucieszyłaś się tak tern 

nazwiskiem? - zapytała - czybyś znała 
tego człowieka. • 

Dziewczynka zarumieniła się i spuści
wszy oczy, opowiedziała swą bytność w 
chacie Caro podczas zahaw po winobraniu 
w Belle-Vue. 

- Oto jeden z twoich dobrych uczyn
ków już przynió~ł ci n~g-rodę, bo nadzieję 

·rzucił w twe serce _,___ rzekła pani N oiret 

- Mś 

wiańsku, którzy około 4 lat nauczali na 
Morawach, pierwszy przełożył Pismo św. 
na język słowiański, potem powołany do 
Rzymu, wstąpił do klasztoru, jaka zakonnik 
Kiryll i niebawem umarł, drugi przeniósł 
swoją działalność do Pannonii, w r. 871 
na arcybiskupa wyświęcony. Zazdrośni bi
skupi niemieccy, którzy rościli sobie prawa 
do Pannonii, zawezwali go na synod 
i wtrącili do więzienia, skąd po trzech 
latach wyszedł na żądanie Papieża, a także 
może skutkiem zwycięzkiej wojny Swięto
pełka, powrócił na Morawy, pracując dalej 
nad rozkrzewieniem wiary, choć podKopy
wany przez niemieckiego biskupa Wichinga. 
Gdy zmarł, upadł Kościół słowiański (885 r.). 
Papież potępił naukę Metodego i Mszę 
słowiańską, następca Metodego Gorazd 
i inni uczniowie rozbiegli się, wszelki 
wpływ kościelny zagarnął Niemiec Wiching, 
a jak musiał on być przychylnym wrogom 
swoich słowiańskich owieczek, dowodzi to, 
że potem został kanclerzem cesarza Ar
nulfa (892 r.). . Swiętopełk nie zrozumiał 
doniosłości stworzenia kościoła niezależnego 
od Niemców, a choć państwo rozszerzył 
zajęciem niższej Pannonii, (884 r.) i zdo
byciem zwierzchniczej władzy nad Cze
chami (887 r.) nie położył mu tak ważnej 
podstawy narodowego Kościoła. Jego na
stępca Mojmir II uzyskał od Papieża 
wznowienie arcybiskupstwa Mor~wskiego 
i wyświęcenie trzech biskupów. W katalo
gach b.iskupów krak. zanotowano przed 
rokiem 1 OOO Prohora i Prokulfa. Imiona 
to prawdopodobnie słowiańsko-illryjskie, być 
może, że to następcy Cyrylla i Metodego 
ze wznowionego przez Mojmira Kościoła 
morawskiego. Historyk czeski Kosmas pi
sze, że po śmierci Mojmira II Węgry, 
Niemcy i Polacy rozszarpali państwo jego. 
Prawdopodobnie więc Polacy, nad którymi 
wówczas (koło 907 r.) panował któryś 
z Piastów poprzedników Mieczysława I, 
odebrali wtedy okolice nad . górną Wisłą 
tj. Krakowskie. Koło r. 9 55 Czesi pod 
królem Bolesławem I odbili Węgrom Mo
rawy, a wtedy zapewne posun~li się 

w Krakowskie, bo geograf arabski XI w. 
A.1-Bekri (piszący na podstawie relacyi 
uczonego żyda hiszpańskiego Ibrahima, 
członka orszaku poselskiego kalifa Abdur
ramana III do Ottona I w r. 955) określa 
długość państwa Bolesława czeskiego „ od 
Pragi do Krakowa", a Kosmas zalicza 
Kraków do posiadłości czeskich. W r. 996 
miał, wedle legendy, św. Wojciech idąc do 
Prus, miewać kazania w Krakowie w miej
scu, gdzie dotąd stoi kościółek jego imienia. 
Tymczasem państwo polskie skonsolidowało 
się o tsle, że Bolesław Chrobry w r. 9 99 
odebrał Kraków Czechom i napowrót do 
Polski przyłączył. 

Z najdawniejszych tych dziejów da się 
jedynie to twierdzić, że za czasów wyż.ej 
wźmiankowanego Ibrahima (955 r.) był 
już Kraków targowiskiem kupców, ciągną
cych z Rusi do Pragi, że Małopolska wi
docznie pier~ej przyjęła chrześciaństwo niż 
reszta· Polski, t. j. z Morawii. 

Te okruchy wiadomości ledwo po 
ziarnku z obcych pisarzy wydobyć się 
dały, (Kraków przed Piastami) nasi pierwsi 
kronikarze nie wiedzą nic o tern, z wy
jątkiem zapiski katalogu biskupów krak. 
o biskupaćh X wieku Prohorze i Prokulfie. 

Zdaje się, że zmiany polityczne IX 
i X w. wśród słabo zaludnionej rolniczej 
ludności przechodziły bez wrażenia i nie 
zdołały zatrzeć dawniejszych podań o miej
scowych władcach, których imiona przy
rosły do grodu Wawelskiego, sąsiednich 
mogił, do Tyńca i Wiślicy : 

„Za dawnych czasów panował nad 
'Wisłą książę Krakus. W jaskini pod Wa
welem, zwanej dotąd smoczą jamą, zagnie
ździł się smok, z którego paszczy buchała 
jadowita para i któremu codzień bydlęta 
na strawę dawać musiano, aby ludzi nie 
porywał. Przemyślny Krakus kazał szew~ 
cowi Skubie zrobić ciele udane ze skóry 
napełnione smołą i siarką natloną i rzucił 
je smokowi, który połknąwszy zdradliwą 
strawę, rzucił się do Wisły, aby ugasić 
wewnętrzny pożar, a wtedy dobił go Krakus 
i założył u stóp ·wawelu miasto. ZtaA 
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jedni wywodzą nazwę Krakowa od Kra
kusa, inni od krakania kruków zlatujących 
się do trupa smoczego. Gdy Krakus zmarł, 
lud żałujący mądrego władcy, zebrał się 
w takiej ilości, że z ziemi, którą każdy 
w rękę wziąwszy wysypał na jego po
pioły, powstała sztuczna góra, do dziś 
istni.ejąca, (przeszło 16 metrów wysoka). 

· Ztąd górę tę nazwano rękawką". 
Coroczna wędrówka w trzeci dzień 

Wielkanocy, podczas której rzuca się pau
prom bułki i jaja ma przypominać stypę 
pogrzebową po śmierci Krakusa. Zabawę 
tę zowią rękawką, przenosząc nazwę mo
giły na za ba wę. 

Gdy Krakus w późnej chwili m~drego władania 
Prrzeszedł z Panów przybytku do Boga mieszkania, 

• Wepanlały ku czci jego pogrztb wyprawiono, 
Ziemia ojców, zgasłego w swe przyjęła łono, 
A lud płaczem uczuć wynurzając aiłę, 
Właaną. riwlu~ wyniosł, usypał mogiłę, 
ZU.d nazwisko Rękawki. Ztą,d ten dzień w pami~cl, 
Co go Kraków dotychczas uroczyście swięci. 
Nie wzniosła grobu tego olbrzymia potęga, 
Ani niebieskich sklepień czołem swym dosioga, 
Lecz trwa w nim doU.d parnię~ wiekom przekazana, 
Co może miłoić ludu dla dobrego Pana ! 

(Fr. W~żyk>. 

Po śmierci Krakusa syn jego młodszy, 
Lech, chcąa tron osięgnąc, zabił brata 
swego starszego, Kraka, udając, że tenże 
zginął na polowaniu, a gdy po latach 
zbrodnia się wykryła, został strącony i wy
gnany - według innego podania zmarł 
ze zgryzoty - a do rządu powołano ich 
siostrę Wandę. Sąsiedni książę niemiecki 
Rytygier napadł jej kraje, ale wojsko jego, 
zobaczywszy piękną Wandę na ·czele huf
ców przeciwnych, nie chciało z nią wal
czyć, a Rytygier z rozpaczy rzucił się na 
swój miecz; według innej tradycyi, zażądał 
jej r~ki, ale Wanda nie chcąc obcego za 
męża, odrzuciła go i przyjąwszy bitwę, 
zwyciężyła, a na podziękowanie bogom za 
to zwycięstwo . zrobiła im pogańskim zwy· 
czajem onarę ze swego życia, topiąc się 
w Wiśle, a lud wysypał jej nad Wisłą 
podobną jak i ojcu mogiłę. (W wieku XVI 
stała na mogile Krakusa Boża męka, na 
dawnych drzeworytach nazywa się mogiła 
Krakusa "tumulus Rękawka". 
· Na mogil~ Wandy znajdowała się figura 

kamienna tej królowej z wierszem łacifi
skim powtarzającym o niej legendę. 

Resztki słupa ceglanego, które do nie
dawna stały na jej mogile, były prawdo
podobnie podstawą tego posągu. W r. 1890 
utrwalił swym kosztem mogiłę Kornel Ko
zerski, obywatel z Królestwa Polskiego, 
a na szczycie umieścił pomnik według ry
sunku Matej].{i: na dwóch granitowych 
stopniach wznosi się dość wysoki grania
stosłup z czerwonego szwedzkiego marmuru, 
zakończony półkulą, na której spoczywa 
biały orzeł wykuty z marmuru. Na fron
towej ścianie graniastosłupa mieści się na
pis: Wanda, a pod nim miecz i kądziel na 
krzyż złożone. Mogiła ta mierzy tylko 
7 metrów wysokości, jest więc najmniejszą 
z trzech mogił okalających Kraków, a utrwa
lona obecnie przypominać będzie zawsze 
patryotyczną piosnkę: 

Wanda leży w naszej ziemi, 
Bo nie chciała Niemca, 
Lepiej zawsze mieć swojego, 
N· źll cudzoziemca). 

We wsi Krakuszowicach, była do nie„ 
dawnego czasu mogiła, o której opowia
dano, że ją wysypano dla Kraka drugiego, 
zabitego w tern miejscu na polowaniu przez 
Lecha. Zdaje się jednak, że legenda po
wstała później na podstawie odczytanych 
już kronik. 

Podania wyżej opowiedziane w upięk
szonych przeróbkach późniejszych kroni
karzy, nie są zupełnie związane: niewyja
śnione bratobójstwo (Kain i Abel, Romulus 
i Remus), nieusprawiedliwione samobójstwo 
Wandy, zabicie ~moka powtarzaj~ce się 
we wszystkich mitologiach, pieśń kroni
karza: · „ Wanda morzu, Wanda niebu, 
Wanda ziemi króluje", zapewne z ust 
ludu .zaczerpnię.ta, .węzystko to wsk~zuje, 
że mamy tu me historyczne, lecz mitolo
giczne postacie, powtarzające się u innych 
ludów, zaczerpnięte więc z głębokiej, może 
niegdyś wspólnej przeszłości. 

A jednak w tych podaniach jest i coś 
z prawdziwych zdarzeń. Krak nie jest na
zwiskiem wymyślonem, lecz używanem także 

- -, 
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i później - nazwa '.Krakowa może więc 
pochodzić od jakiegoś Kraka, który go za
łożył. Wiadomość innego kronikarza, że 
Krak, założyciel, Krakowa został potem 
wojewodą dowodzi, że był osobistością wa
żniejs~ą, że mógł jakiś gród założyć. Po
danie jest starsze od historycznej osobi
stości założyciela Krakowa, przyczepiono je 
do niego, do mogiły, która może być jego 
grobem lub pomnikiem. (Niektórzy upatrują 
w . mogiłach ślad normandów, którzy rze
kami zapuszczali się w głąb Europy, 
a mogił takich wiele w Skandynawii po
zostawili. 

Gdyby szło o przypuszczalną datę za
łożenia Krakowa, to wo bee tego, że Sło
wianie koło VI i VII · w. zaczynają już wy
stępować pod pewnymi naczelnikami, wo
bec tego, że Kraków już w X w. był zna
nym nawet Arabom grodem, a wi~c dawno 
już istnieć musiał, należałoby założenie 
Krakowa, wzg·lędnie istnienie Kraka zało
życiela, położyć mi~dzy VI a IX wiekiem 
po Chryst. W kaźdym razie istniał Kra
ków przed r. 955, a więc przed tern, nim 
Czesi mogli zająć tę okolicę, Czesi więc 
nie założyli Krakowa, jak chcą niektórzy. 

( Cilłg dalszy nasU.pl). 

OCALI LA. 
Z dziejów Fraocyi. 

(Ci,.g dalszy). 

- Nie my wyroki piszemy - odparli 
my dany rozkaz tylko spełniamy -

gdzie siostra twoja Antonina? 
- Oto jestem - odezwała się Elźbieta 

i stanęła obok brata. 
Gustaw spojrzał na nią wzruszony, lecz 

nie odezwał się z żadnem słowem. 
Wysłańcy partyi czerwonych otoczyli 

ich, już dowodzący nimi miał na ustach: 
- „Puszczamy w drogę", gdy jeden z nich, 
rzuciwszy badawcze spojrzenie na bladą 
twarzyczkę Elżbiety, odezwał się naraz: 

- Stójcie! oszukać chcą nas tutaj, 
to nie Antonina Delaroche, lecz siotra jej 
Elżbieta, której imię wcale na liście 

;· 

oskarżonych nie stoi - poszukajmy tam
tej; siostrą się zasłania, nie uda się jej. 
Jak mi Francya miła, tak ją znaleźć 
muszę! 

To mówiąc, spiesznym krokiem zwrócił 
się do pokoju jadalneg·o, dwóch za nim po
dążyło; stanęli na progu . drzwi. Pani Noi
ret z wnuczką jeszcze tu siedziały; odgłos 
ciężkich kroków, które zbliżały się zwolna, 
przykuł je do miejsca. 

- Antonino Delatoche ! w imię kon
wentu wzywam cię, byś poszła z nami -
odezwał się jeden. · 

Dziewczyna krzyknęła przeraźliwie, przy
padła do nóg babki i ukryła twarz na jej 
kolanach. Pani N oiret drżącą, pomarszczo
ną rękę położyła na jej głowie . i pochyli
wszy się ku niej, coś jej szeptac poczęła, 
a słowa te musiały być przekonywające; 
bo dziewczynka podniosła się po chwili i 
poszła w milczeniu za tymi, ·którzy ją . wzy
wali ; pani N oiret nie ruszyła się z miejsca, 
szeptała tylko półgłosem: 

- Panie! który swą mocą Daniela· 
proroka od paszczy lwiej ocaliłeś, Panie, 
który młodzieńców z płomieni ognistych 
uratowałeś, który lud izrael~ki z niewoli 
egipskiej wybawiłeś, czuwaj nad nimi... 

Gdy weszli do sieni, Gustaw zbliżył 
się do Antoniny i ujął ją za rękę. 

- Oprzej się na mem ramieniu sio
strzyczko i powiedz mi: "będę twą osłodą 
we wspólnej niedoli" - rzekł wzruszonym 

. głosem. 
Dzieczynka przytuliła się do niego, a 

wysłańcy konwentu ich otoczyli i postąpili 
ku drzwiom ; Elźbieta i Babeta dążyły za 
nimi, lecz gdy zeszły ze schodów, stara 
piastunka zwróciła się do swej pieszczochy. 

- Pożegnaj ich tutaj dziecko i wróć 
do babki - rzekła łagodnym głosem : -
ja prędzej od ciebie dostanę się, gdzie bę
dzie potrzeba i dowiem, co z nimi zrobili, 
gdzie i jak ich pomieścili; babka samą zo
stać nie powinna w takiej chwili. 

Łzy długo wstrzymywane puściły ąię 
z oczu Elźbiety, uznała jednakże słuszność 
słów Babety, zblityła się .do siostry i . br~„ .· 

; 
·~ :· . 
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Wychodzi na wtorek, czwartek i sobotę z dodatkiem 
religijnym p. t.: „Nauka. Katolicka", z dwutygodnt- , 
kiem spółecznyro p. t. „Głos górników i hutników", 
oraz pisemkiem hterackiem 1'· t.: „Zwierciadło". Przed
płata kwartalntl na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
~O fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 74 fen. „ Wia
rus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaci si~ ~a..,miajti!Oe rządka. drobnego druku 
16 !en„ a zs. ogłoszenia ' zs.miezil.lcz:oue przed ineeutami 
40 fen. Kto często o~łaaza, Ot!JY!.Oa odpowiedni opust 
~eyli rabat. Ze. tłóroaczenia z obcyoh języków na pol
i5.ki nic się nie pła.ci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
1 Księgarni należy opłacić i pod!!~ w nich dąkładny 
~lres piaz"cego. Rękopisów się rJe r.wrMa.. Nazwfak 
~orespondent6w be.z ic·h upows.!nie:::;.ia. nic wykazuj!:' si~. 

Nr. 87. :Bochum, sobota; 20 'lipca 1901. Rok tt 
:= Redakl'ya~ Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci 
mówić, czytać i pisać po polsku! 

kandyda- ~ szących się do "Związku polskiej młodzieży 
1 w Niemczech." 

swe .• użyjmy ich na Bgitacyę za polskim 
Nie tern panem Leonem Czar1ińskim. 

Wyborca polski z Bruckhausen. Odczytano nasamprzód ~zestawienie adre
sów" jakie się poj awiło krótko przed mającym 
się odbyć kongresie w Lipsku w dniach 6, 7 
i 8 lutego 1897 r. 

jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

Na sierpień ł wrzesień 
można zapisywać na każdej poczcie 

,, Wiarusa Polskiego"_ 
z trzema . bezpłatnymi dodatkami. Prenumerata 
wynos~ na te dwa rniP.siące 

tylk o l markę 
a z odnoszeniem do domu 16 fen. więcej. 

Prosimy Rodaków, ażeby rozszerzali "Wia
rusa Polskiego'" zachęcająe krewnych, znajo· 
mych i S:\Siadów do zapisania tego pisma na 
sierpień i wrzesień. 

Kwit do zapisania "Wiarusa Polskiego" 
na poczcie znajduje się w dodatku. 

Polacy na obczyźnie. 

„ ·~ °'· · „ ··- nw·sbit11rg Ruhrort .1.Uw.11l~llll•JJ ;u • • • 

Bruekhansen w powiecie Ruhrort. Ga
zety niemieckie piszą, jakoby w Duisburgu 
policya nie pozwoliła na odbycie polskiego ze· 
brania przedwyborczego, tymczasem wiec poi. 
ski zwoiany z poręki polskiej organizacyi wy„ 
borczej odbył się · tamże bez przeszkody w nie
dzielę 7 lipca, a w przyszłą niedzielę odbędzie 
się wiec powtórny. 

Tak samo nieprawdą jest, jakoby Polacy 
na wiecu w Laar dnia 7 lipca uchwalili jedno· 
głośnie, aby głosować na centrum; jak różne 
gazety niemieckie donosiły. 

Nadmieniam, iż socyaliści bardzo agitują 
i pomiędzy Polaków rozdawają odezwy druko
wane po polsku. Spodziewam się, iż Rodacy 
agitatorom czerwonych towarzyszy nie pozwolą 
się zbałamucić, le~z wszyscy jak jeden mąż _ 
w dniu 25 lipca oddadzą kartkę na kandydata 
polskiego, przedstawionego przez główny polski 
komitet wyborczy, posła pana Leona Cz ar liń
skiego, który z~ wsze śmiało broni lud polski 
przed uciskiem i prześladowaniem. 

· Starajmy się też, Bracia Rodacy, aby ten 
nasz Rodak jak najwięcej otrzymał głosów. 
Przedewszystkiem jest obowiązkiem miejscowych 
polskich komitetów wyborczych, aby do ka· 
żdego domu pols 'iiego zanieśli polską odezwę 
wyborczą i kartkę z nazwiskiem pana Leona 
Czar lińskiego, a jak wiadomo wolno w czasie 
wyborów rozdawać odezwy nM tylko rozno· 
sząc je od domu do domu, lecz wolno je ka
żdemu rozdawać także na ulicy, w restaura· 
~yach, gdy ludzie idą z kościoła albo od pracy 
i t. d., a policya nie może nikomu t~go za· 
kazać. 

Dalej tedy kochani współwyborcy do agi
tacyi, starajmy się, aby w dniu 25 lipca. żaden 
polski wyborca nie został za piecem, lecz 
aby każdy spełnił swój obowiązek głosując na 
kandydata pol'.lkitgo. 

Rodacy! mamy teraz sposobność do poka„ 
zania, czy rozumiemy, co znaczy jedność czyli 
solidarność, czy wiemy, że tylko postępując 
Według uchwały głównegG komitetu wybor
czego , pokażemy, że umiemy poddać się 
uchwdom władz wyborczych, które sami sobi~ 
wybraliśmy, czyli że umiemy być karnymi. Już 
tylko kilka dni od dnia wy borów nas dzieli; 

łJ eckendorf. Towarzystwo św. Antoniego za.łoży
ło oddział śpiewu w celu pielęgnowania śpiewu kościelne
go i ludowego. Zebraniu przeNodniczył przewodnicz"cy 
Tow. św. Antoniego p Julian Grabowski z Uekendorfu. 
Przy zakładaniu oddziału dało się zapi ,,.ać na członków 
trzydziestu Rodaków. Do zan!łdu zoshli obrani: przewo
dofozą.cym A. Makowski, zast. E . Melkowski, sekretarzem 
W. Dudziak, zast. J. Tsrak, skarbaikiem L. Itychalski, 
.zast. Br. Rajkowski, radnymi Fr. Prus i A Pru~. Wszy. 
stkie listy tyczą.ce si~· oddziału prosimy przysyłać do se· 
kretarza. Walenty DuJzia.k sekretarz. 

Steele. Tow. św. Piotra w Steele odbyło w nie 
dzielę 7 bm walne zebra.nie, na kt6rem obrano do nowego 
zari"du pp. : W. Wielebińakiego przewodniczącym, Ign. 
DJbrowolakkgo znst, J. Gruazkiewicza sekretarzem, St. 
Lewandowskiego za~t. , A. Olejnic~aka skarbnikiem, Jg. 
Skorupskiego za~t, St. Clejnfozaka bibliotekarzem, J, Po
ślednHia 1 ast., P. Winowskiego i J Mocka rewizorami 
kasy, Fr. Kaczsńskiegr, chorJłżym, T. Wró le wskiego zast, 
Kapałę i Kacząiarka asyst <J ntami, St Zyburę i W. Ander
sza. za~t. Zebrani& odbywaj!\ się co drug!\ niedzielę na sali 
pani Rahmann przy starym rynku nr. 3 

Jan Grus.zkiewicz, sekretarz. 

Proees 

Potem odczytuje sekretarz sądowy pan 
Dalski w pol::;kim języku sprawozdanie z pier• 
wszego w dniach 11 i 12 lipca 1896 odbytego 
w Lipsku kongre u P .1.n Dalski czuje się od
czytami ciągłe.mi mucno zmęczonym i prosi o 
pauzę. 

Przewodniczący odczytuje więc zawiado
mienie urzędu policyj nego w L ipsku, wedle 
którego kongresy, jakie się odbyły -w Lipsku 
w dniach 11 i 12 lipca 1896, 6, 7 i 8 lutego 
1897 i 18 i rn lutego 1898 nie hs ły na policyi 
zameldowane. chociaż § 2 prawa o stowarzy„ 
szeniach się tego domaga. 

Obrońca dr. Seyda prosi o przytoczenie 
brzmitnia tego paragrafu. Odnośnego egzem· 
plarza jednak nie ma pod ręką i trudnoby go 
też by;o gdzie dostać, więc obrońca oświadcza, 
że nie może uznać prawdziwości tego twier„ 
d.zenia. 

Przewodniczący czyta d~lej zawiadomieni3. 
o rzekome tajne ~pi~k•;-.?anie przt;· · władz policyjnych z Hali, Wrocławia i .Nfona-

ciwko 13-stu młodzieży polskiej. chium, ~edle których kongresy lub zebrania 

(Ci~ dalszy). , 
polskich studentów nie były zameldowane i nie 

Prezydent. W liście wymieniony jest 
oskarżony Karaś. 

były· policyi wiadome. Przewodniczący mówi 
też dalej, że p. Dalski zasłabł i pyta, czyby radz

ca policyjny p. Zacher nie mógł chwilowo za
stąpić tłómacza sądowego. Na to obrońcy o
świadczają, że się nie godzą na ten projekt, 
ponieważ przy tłómaczeniach p. Zachera zau
ważono całkiem znaczne błędy. 

Oskarżony Karaś. Już wczoraj wypowie.:. 
działem był, że wkrótce po rozwiązaniu "Con· 
kordyi" opuściłem Wrocław i żi: odtąd do ża. 
dnego towarzystwa nie przystąpiłem. 

Następnie odczytują list studenta Bo lew· 
skiego, w którym tenże prosił o przyjęcie 
"Adelfii" Gryfijskiej do Zjednoezeuia polskiej 
młodz~ eży za granicą. Oskarżeni Sumiński i 
dr. Rydlewski na pytanie przewodnic2ącego 
odpowiadają, że oni w swoim czasie w Gry
fii byli na studyach i też byli członkami "Adel
fil", ale o tym liście nic nie wiedzą. 

Obrońca p. Chrzanowski. Stawiam wnio
sek, żeby Bolewski stanął na świadka. Tenże 
zezna, że on działał na "łasną ·od powiedział 
ność, nie pytając aię nikogo i prosił o przyję
cie „Adelfii" do Zjednoczenia. Bolewski prze· 
bywa obecnie w Austryi, a ja podam dokła
dny jego adres. 

Pie:r;wszy prokurator. Adres Bolewskiego 
· jest w aktach. Ja jednak jest«:m przeciwko 
wnioskowi obrońcy, ponieważ Ilolewski jest 
też podejrzany o wspólnictwo z oskarżonymi. 

Prezydent. Czyby Bolewski wrócił? 
Obrońca. Mógłby być komisorycznie prze· 

słuchany. 
Po dłuższej naradżie przewodniczący ogła

sza, że sąd rezerwuje sobie uchwały nad tyn 
wnioskiem aż do końca rozpraw. 

Tu podnosi si ę z ławy adwokackiej p. dr. 
Seyda i mówi: Prześwietny sądzie ! wczoraj 
oświadczyłem, że skła.dam mandat jako obroń· 
ca, ponieważ wniosek mój o odroczenie nie zo · 
stał uwzględniony. I dziś stoję na tern samem 
stanowisku a pomimo tego zgłaszam się na 
nowo jako obrc ńca, ponieważ oskarżony dr. 
Kowalczyk mnie o to prosił a pan dr. Celi· 
chowski wyjechał i nie mógł dziś być obe· 
cnym. 

Przeczytano jeszcze kilka artykułów .z ga· 
zet; na tern zakończono rozprawę dotycżącą 
"Zjednoczenia polskiej młodzieży za granicą". 
Teraz chodziłoby o podjęcie dowodów odno• „ 

Po krótkiej przerwie zgłasza si ę .· o·-· 1,vu p. 
Dalski i oświadcza, że · czytanie będzie prowa
dził i nadal, i zaczyna rzecz swoją od. prze· 
czytania protokółu z pier we:zego v dn ... ach w 
11 i 12 lipca 1896 w Lipsku odbytego kon· 
gresu. 

Potem odczytano list, jaki na.pisał przewodni· 
czący lipskiego k0ngresu w lutym 1898 do pre
zesa Towarz) st wa "Adelfii" w Gryfii. \\i liście 
tym napisano, że kongres gani postępowanie 
członków "Adelfii„, któ rzy z okazyi urodzin 
cesarza Wilhelma II brali udział w obchodzie. 

Prezes towarzystwa "Adelfii'' p·. dr. Ka
miński odpisał na tJ z pewnem oburzeniem, 
że zarzut to niesłuszny, ponieważ studenci pok 
scy w Gryfii w dniu urodzin królewskich od„ 
dawna brali udział w uroczysto ściach uni >Ver„ 
sytetu z tego powodu wyprawianych, gdzie je· 
dnak obchody te kończyły się tylko na odczy• · 
tach naukowych nie mających z polityką nic 
wspólnego. O komersach, pochodach z pocho
dniami nie było tam mowy i polscy studenci 
trzymali się od nich zdala. Zarzut kongresu 
jest dla tego niesłuszny i niesprawiedliwy. 

Oska1 żony dr. Rydlewski oświadcza, że 
zajście to jest mu znane. 

Oakarżony Sumiński powiada, że jego w 
tym czasie w Gryfii już nie było. 

N aRtępuje odczytanie pro: okołu z kongresu 
w dniach 17, 18 i 19 lut. w L1psku odbytego, w 
którym brał także udział delegat „Związku 
litewskiPj młodzieży". 

W tymże protokóle powiedziano, żeby dać 
baczność na podejrzane osobist ści, które się 
narzucają polskiej młodzieży i wciskają się do 
ich towarzystw na to tylko, żeby później mogli 
na policyę denuncyac~ e zanosić. 

PrzewodniczDl'Y odczytuje potem pismo 
władzy uniwersytetu lipskiego, wedle którego 



WIARUS POLSKI. 

zakomunikowano tejże władzy odbycie się ob- i Płowęż. W niedzielę dnia 14 lipca ob- t 
chodu. z okazyi założenia polskiego studenckie· I chodziła parafia nasza niezwykłą uroczystość, I 
go towarzystwa "Unitas" w lutym 1898 r. Nie • bo najprzód doroczny odpust św. Małgorzaty 
ma tam wzmianki o zaproszeniu profesorów na 1- a z tym odpustem połączonym był obchód 
ten obchód. Profosorowie nie mogliby też brać 25 letniego jubileuszu kapłaństwa naszego czci. 
udziału w takim obchodzie, bo polscy studenci ł godnego księdza proboszcza Krajewskiego. 
na tych urocgystościach mówią po polsku, a I Brodnica. Skuteczną naukę za zuchwa
profesorowie języka tego nie rozumieją. · łość polską otrzymał w terminie sądu kar. 

Wład.ze policyjne w Monachium doniosły nego księgarz Wojciechowski, za większych 
sądowi, . że im istnienie jakiegokolwiek stowa· rozmiarów obraz wystawiony w oknie . przed
rzyszenia studentów w Monachium nie jest stawiający Polonią we więzach, napisany z da· 
wiadome. Władza uniwersytetu w Hali donio· 1 tam i powstań polskich, a orła białego, wzlatu· 
sła, że obchód założenia polskiego 'rowarzy· jącego pod niebiosy. Ponieważ podobny obraz 
stwa "Filomacya" był jej zakomunikowany. i niesłychanie oburza uczucia każdego Niemca i 

Tu następuje przerwa obiadowa. I zdolnym jest podburzyć rozmaite warstwy lu-
. 1 Cifłg dalszy naetą,pi) i du do gwałtów, .skazał prokurator . p. Woj cie· 

Różne sposoby germanizacyi. 
Z powiatu starogardzkiego piszą do „Pielgrzy
ma,": W Dobrzycy, w Księstwie, burmistrz z 
żandarmami naszedł kościół, kiedy ks. Niziński 
miał naukę z dziećmi. Tutaj u nas na wsi, w 
pobliżu miasta, z nakazu landrata, chodził żan· 
darm od chałupy do chałupy, wypytując dzieci, 
czy i kto uczy je czytania polskiego. W mie· 
ście samem w dni targowe i kiermasy żandar· 
mi nie pozwalają wystawiać na sprzedaż r6· 
żańców, koronek, szkaplerzy, krzyżyków, ksią· 
żek do n,abożeństwa, ani książeczek jubileuszo
wych. Toż samo działo się w 'Nowejcerkwi pod 
Pelplinem w o,t n .-1t, Nawiedzenia Na.jśw. Maryi 
Panny. Zandarmi, a ~ yło ich kpku, zabronili 
polskich książek do nabożeństwa sprzedawać, 
oświadczając jednak zarazem, że niemieckie 
sprzedawać wolno. 

A więc pacierz polski, ka~echizm polski i 
książka polska do nabożeństwa to owoc zaka
zany, dot)'chczas przeważnie dla dzieci i mło 
dzieży, zaś teraz bodaj i dla dorosłych. Nato
miast do pacierza niemieckiego zmuszają 
dzieci nasze po szkołach, gotowi nawet dawać 
im książki niemieckie w złoto oprawne, byleby 
dzieci na nich modlić się chciały. Na folwarku 
dziedziczka protestantka chciała na gwiazdkę 
-0bdarzyć dzieci polskie niemieckiemi książkami 
.do nabożeństwa, lecz one książek nie przyjęły, 
{choć oprawa była śliczna. 

Zie11.1.1e polskie. ,„ Z .Prus Zach., 'Warmll ł lłlaza.:r. 

Pelplin. Ks. dr. Fryderyk Marwitż, radz· : 
ca duchowny, został przez najprzewiel. ks. Bi· : 
skupa mianowany kanonikiem w miejsce zmar- · 
lego ks kan. Lic. Sartowskiego. 

. Kośeierzyna. Niżej położone Skrzydło- : 
wo kupił od p. Ziemens za 220,000 mr. pan : 
Wojczewski z Poznania. 

chowskiego na miesiąc więzienia, a p. Bendle· 
wicza za nakład na dwa miesiące więzienia, 
pisze "Geselliger". Istotnie za mała kara! Szko
da, że nikt z redakcyi „Geselligera•' nie był 
sędzią w tej sprawie, byłby wyrok ostrzejszym 

1
1 za takie zuchwałości! 

Szynych -(między Grudziądzem a Chełm I nem). Niemcy katolicy domaga.ją się tujeszcze 
więcej kazań niemieckich, odwołując się na to, 
że na niemieckiem kazaniu jest więcej słuchaczy 

· niż na polskiPm. To prawda, ale pochodzi to 

I
. ztąd, że niemieccy kat '.>licy wychodzą z kościo. 
ła pr11ed rozpoczęciem kazania polskiego. Po. 
lacy zaś pozostają też na niemieckim kazaniu, 

• choć go nie rozumieją. Jest to biedny lud, 
który z po bytu w kościele korzysta na wypo· 
czynek a niejedni niestety nawet na drzemkę. 
Donoszą też, że tu nauczyciel nakazuje 

I pono dzieciom . polskim słuchać niemieckiego 
kazania. Toć może on to nakazywać, ale dzie· 
ci nie potrzebują się stósować do tego, bo we
dle zasad katolickich tylko rodzice mają prawo 

I 
nakazywać dzieciom, na jakie kaianie mają 
chodzić. Tu rodzice nie powinni narzekać, ale 

1 pokazać, że po .za szkołą dzieci do nich należą. 
I Skarlin pow. lubawski. W sobotę 13-go 
I bm. o godz. 11 i pół w południe wybuchł o-
1 gień u gospodarza Topolewskiego na wybudo· 

I waniu Skarl. Ogień zniszczył całe zabudowania; ł 
spaliły się także dwa konie, świnie i wszystka 

· prawie domowizna. Jakim sposobem ogień po· 
wstał, nie wiadomo. W szelka pomoc okazała 
się tu bezsilną. 

t1 Z Wiei„ Ks. Poznaaoklearoo. 
· · ltlogilno. Posiadłość Gościeszynek nr. 20, 

p·owiat Zniński, nabył od p. Józefa Starka 
w Mogilnie p. Jan Skro backi. 

Gniezno Ciekawel -Sąd wojskowy skazał · 
na· trzy dni aresztu rezerwistę Michała Powałę 
·.z Orchowa za znalezioną u niego książkę do 
nabożeństwa w języku polskim- drukowaną, · 

DZIELNY ŻOŁNIERZ :'1 m}ę'· szabla o szablę, koń ~ie za~żał. ~siężyc 
: _ _ . . . • : osw1ecał dobrze wzgórze stanmcze i step, 

- OPOWIADANIE HISTORYCZNE . ' lekko ze wszystkich stron pochyły; a jednak, 
,.. · z powieści ledwie co która chorągiew wyszła za częstokół, 

ledwie zamigotała srebrnemi iskrami, które 
Henryka Sienkiewicza 

c ~ „ni księżyc z szabel wykrzesywał, już ni da z oczu, 
.u „PAN WOŁODYJOWSKI". jak stado kuropatw, w fali traw nurkujące. 

1' ; .... 
(Cil\g dalszy ).t 

III. 

Było coś tajemniczego w tym pochodzie. Basi 
zdawało się, że to myśliwi wyjeżdżają na ja
koweś łowy, majĄce się o świtaniu rozpocząć, 

, ·.„ Wat~ha, która się-zatrzymała u Sierocego · i dla tego tak idą cicho i ostrożnie, by zwierza 
Br.odu, musiała być bardzo liczna, skoro od- przedwcześnie nie spłoszyć. · 
wa.żyła się podejśC pod Chreptiowsk.ą komendę, Więc wielka ochota wstąpiła w jej serce, 
mim9 strachu, jaki samo imię pana vVołody- aby w tych łowach wziąć udział. 
jow~kiego we wszystkich rabusiach obudzało. Pan \Vołodyjowski nie sprzeciwił s1ę temu, 

' Jakoż drugi podjazd przyniósł wiadomość, . bo go pan Zagłoba do zgody skłonił. 
że składa się ona z czterystu przeszło głó~, Ruszyli j'ednak dopiero we ~rży godziny 
pó'd wodzą Azba-beya, słynnego graoanta, po wyjściu pierwszych chorągwi, bo tak był 
.który od kilku lat napełniał postrachem' całą całe dzieło pan Michał ułożył. Poszedł z nimi 

· okolicę. pan .· Muszalski i dwudziestu dragonów zwach· 
· Ucieszył się pan Wołodyjowski, gdy do· mistrzem, samyrh Mazurów, ludzi na schwał, 
wiedział się, z kim będzie miał do czynienia, za których szabliskami mogła pani komendan
i ; zaraz stosowne wydał rozkazy. Prócz Melłe· towa być zupełnie bezpieczną. 
chowicza. i Motowidły, pąszły jeszcze dwie cho· Sama ona, mając jechać na rn~skiej kul
rągwie. Poszły one jee.zcze w nocy i niby to bace, przybrana była w aksamitne szarawarki 
w "różne strony, a.le jako rybacy szeroko za· bardzo obszerne, podobieństwo spódnicy czy 
łożą niewodem, aby następnie zejść się przy niące, a · wpuszczone w safianowe żółte buciki. · 
jednej przerębli, '1 tak i owe chorągwie, rozle· U boku miała szabelkę lekką turecką i pisto-
głe~ idąc kółkiem, miały siq zejść o brzasku lety w olstrach. · 
przy Sierocym Brodzie. Tak uzbrojona, siedząc na cisawym bach· 

Basia z bijącem sercem przypatrywała się maciku, chybkim i jak sarna łagodnym, zda· 
wyjfeciu :wojsk, jako że miała to być jej pierw· wała się być dzieckiem hetmańskiem, które 
sz~ wyprawa, i rosło w niej serce na widok _ pod opieką starych wojowników na pierwszą 

' sprawności tych starych wilków stepowych. I wyprawę idzie. · 
Wychodzili tak cicho, że w samej forta· . I Oni też uczyli ją, jak się ma zachować, 

licyi nie można ich było dosłyszeć. Nie zabrzę„ ,. jak szabli\ robić, jak konia · zażywać, żeby 
· czały munsztuki, strzemię nie szczęknęło o. strze„ szwanku jakowego nie ponieśc~ . 

' ! 

a w książce tej znaleziono obrazek Matki Bo„ 
skiej Częstochowskiej z podpisem „Boże zbaw 
Polskę!" 

Skwierzyna. Komisya kolonizacyjna na. 
była wieś "Gollmiitz" w powiecie skwierzyń„ 
skim. Powiat ten leżący na krańcu Księstwa 
i graniczący z Brandenburgią, jest ju;; prawie 
zupełnie zniemczony, większe majątki . .ziemskie 
są wyłącznie w ręku Niemców. 

• Ze Slązką ezyll Star(\j Polski" · 
Z powiatu kozielskiego. Pomiędzy 

Łężcem a Małą Li.gotą zesunął się w rów wóz 
z beczułkami od piwa. Woźnica, chałupnik 
Franciszek Muaioł spadł z kozła, a na niego 
P.O&padały beczki i zgniotły go na. śmierć. 

Zabrze. W sobotę po południu około 
godziny 5-tej robotnicy Fischer i Jojka kąpali 
się w stawie w Zaborzu wsi. Nieszczęśliwym 
. wypadkiem dostał się Fischer na głębię i uto. 
nął. Po dłużazych usiłowaniach wydobyto już 
tylko trupa. 

Bytom. Nieomal wszystkie górnoślĄzkie 
kopalnie składają węgiel na hołdy, co jest do. 
wodem chwilowego · braku większych zamó. 
wień. 

Brzesieie pod Pazczyną. W przyszłą nie
dzielę, 21 b. m. odbędzie się odpust po raz , 
ostatni w nasym kościółku, który stoi już prze· 
szło sześć wieków.· Zaraz po odpuście zostanie 
rozebrany i będzie postawioną szopa, póki no. 
wy kościół nie stanie. 

Byezyna. Zyje tutaj 100.Ietnia kobieta, 
Anna Sikora. W · ubiegły piątek skończyła 
setny rok. Do roku rn!J5 staruszkę utrzyrny· 
wało miasto; ·w wymienionym roku otrzymała 
niespodziewanie spadek kilku tysięcy marek, 
z których pieniędzy obecnie żyje. Jak dotąd 
cieszy się dobrem zdrowiem. 

Zory. W sąsiedniem dominium Brodku 
zażgał w kłótni widłami 7 O-letni robotnik Lux 
54 letnią robotnicę Kołatek. 

Król. Huta. Ks. radzca duchowny Łu. 
kaszczyk wyjechał na kilka tygodni dla odpo· 
czynku. Z as tę ,mje go w tym czasie ks. kapelan 
Steuer z Szymiszowa. I 

W fabryce kół huty królewskiej nie robią ·. 
obecnie wszystkich szycht. Szychty wypadają 
w każdBt sobotę i poniedziałek. ! 

.Pszczyna. W niektórych wsiach tutej· 
szego poV\iatu, żniwo rżane na dobre już roz· 
pocz~to. 

Władomośeł ze śwłatao 
Wiedeń. Z powodu procesu poznań• 

skiego · przeciw studentom o tajne stowarzy· 
szenia, organ p. Wolfa "Ostdeutsche Rundschu" " 

- Ale mnie wol~o będzie skoczyć - co? 
Michałku, co? - pytała z iskrzącemi oczyma. 1 

- W tłok ci nie pozwolę, bo w tłoku 
o przygodę łatwo, ale kazałem po rozbiciu - ~ 
jakową kupę na nas nagnać. ·wówczas roz• •1 
puścim konie i możesz ściąć sobie jednego ·~ 
albo i dwóch. ~ 

- Jeno mnie nie ~yręczaj i ludziom I 
przykaż, aby mnie nikt me wyręczał bez po· . ] 
trze by. IJ 

- N o, no! o baczym jeszcze, czy ci ani· ,E 

in uszu stanie, · jak przyjdzie co do czego! -
1

, 

odparł uśmiechaj~c się mały rycerz :t 
- Albo jeżeli się którego z nas za połę 1 

nie uŁapisz - dodał Zagłoba. 
- Obaczym ! - rzekła z oburzeniem 

Basia. 
Tak rozmawiając, wyjechali w okolicę, tu 

i owdzie haszczami pokrytą. Do brzasku było i.t 
już niedaleko, ale tymczasem zrobiło się cie· 
mniej, bo księżyc zaszedł. · 

W tern z bliższej kępy wychylił się nagle .I 
jeździec na koniu. 

- Pana Motowidły? - spytał W ołody· ~ 
jowski, gdy semen osadził konia tuż przed .n 
ci~ r 

Tak jest, wasza miłość 1 
Co słychać? 
Przeszli Sierocy Bród, potem kierując ~ 

się na ryk · wołów, poszli ku Kałusikowi. Woły ~ 
pobrali i stoją na. Jurgowem polu. 

- A gdzie pan Motowidło? 
- Założył od wzgórza, a pan Mellecho• 

wicz od Kałusika. Inne chorągwie nie wiem. k 
- Dobrze - rzekł Wołodyjowski - ja 61 

wiem; ruszaj do pana Motowidły i każ za· 
mykać. · (C. d. n.) 



WIARUS POLSKI. 

• ·rw Wiedniu, ogłasza artykuł, w kt6rym wystę„ botę. Prawie wszystkie kopalnie świętują. Strej-
uje przeciw temu, że Polacy są także człon- kuje 43,000 robotników. 

.iami parlamentu niemieckiego i sądzi, że po· Bacznośe przy spisywaniu testamentów 
1finni oni być stanowczo ztamtąd usunięci. prywatnych! \Ve Wrocławiu użył pewien spe· 

• 'Przy końcu tego artykułUt "Ostdeutsche Rund- dytor do spisania prywatnego testamentu ar
·~cbau" wzywa rząd berliński, by porzucił dzi- kusz papieru, na którym wyraz „ Wrocław" 
siejsze stanowisko wob~c Polaków i wystąpił (Bres1au) nie był wypisany własnoręcznie, tyl
przeciw nim z ustawami wyjL\tkowemi, zwła· ko był wydrukowany. Spadkobiercy byli zado
-szcza wzywa to pismo rząd, aby wydał spe· woleni 2 pozostałego po zmarłym testamentu, 
cyalne ustawy o stowarzyszeniach dla Pola- lecz sąd uważał go za nieważny właśnie dla 

! ków, aby zniesiono język polski we wszystkich tego, że wyraz "Wrocław" był wydrukowany. 
· wyż3zych szkołach, dalej, aby zniesiono fakul- Zdaniem sądu cały testament od początku aż 
-tatywną naukę języka polskiego w szkołach do końca winien być własnoręcznie spisany. 
.}udowych, aby udzielano nauki religii już od Również i kamergerycht berliński był tego sa· 

1 najniższych ~las w języku niemieckim, by za- mego zapatrywania i orzekł w tej myśli. 
sadniczo wykluczano Polaków z urzędów, Cesarz austryacki przesłał sułtanowi tu· 
·W prowincyach, zamieszkałych przez obce na· reckiemu dwa przepyszne siwki z wdzięczności, 

· rodowości i by zmieniono ustawę prasową dla że sułtan otacza troskliwą opieką wykopaliska 
prowincyj polskich w tym duchu, aby pisma, austryackich uczonych w Efoz1e. Można się 
które chcą wychodzić w języku polskim, mu· ~ tych prac spodziewać ciekawych wyników 
siały dołączać tłumaczenia w języku nie· d u "''l.uki o starożytnościach chrześciańskich, 
Jllieckim. b. n jakiś czas mieszkała Najśw. Marya 

Berlin. Powrót wojsk niemieckich z Chin. P~.1. )Od opieką św .• Jana. Widzenia czcigo· 
· Według doniesienia ministra wojny, zawinie dnej Katarzyny Emerich (przed 80 laty), o ile 
" ~3 lipca d0 Niemiec parowiec „Hamburg". dotyczą mieszkania Matki Boskiej w Efezie, 

W spisie oficerów znajdujemy następujące na- sprawdzone zostały wymiarami i dokładniejsze
~wiska: rotmistrz Garcz-yński, kapitan v. Ostrow· mi badaniami. 
.ski, lekarz sztabowy dr. Mankiewicz. Sa: to Walka przeciw pijaństwu coraz sku-

. naturalnie zniemczeni Polacy. W spisie wach· teczniej przeprowadzaną zo„taje w Szwajcaryi. 
mistrzów, podoficerów, kapralów i szeregowców W większych mk st. ... r.h 1otą t urządzono już 
figuruj'\ następujące nazwiska: Nacieszyński, 455 gospód i restao.; u •. 'v których napojów 
Borzyński, Zawierasz, Fifilski, Brzeziński, Ba· alkoholicznych wca.le me '· IJ !a.jłJi. Ruchome her

' sanowski,· Zaczkowski, Budziński, Kowalkowski, baciarnie i kawiarnie mają również wkrótce 
Kukliński, Kowalewskj, Dromnicki, Kamczek, być zaprowadzone w więks1.ych miasta.eh. 

· Kurowski, Walczak, Zyłka, Lewandowski, Swiąt· Pomnik Bismarka w lłloskwie. Pru· 
kowski, Wyczyszak, Sobociński, Chełmiński, sacy najwidoczniej cieszą się u władz rosyj· 

, Jabłońdki, Mikołajczak, Morzyński, Sabrowski, skich więht1zvmi 'Vv.l)'lędami, niż rosyjscy pod-
: Uniatowt!ki, Włodarczak, Borowski, Staszewski, dani u władz _prni:rn.~l,jn, bo w Moskwie odoło
Waszkiewicz, Pawłowski i Jagielski. Wszyscy ł nięto pomnik Bismarka. Stoi on w ogrodzie 
ci to niechybnie Polacy. W Chinach było ich . przytułku Fryderyka Wilhelma i Wiktoryi i 
stosunkowo dość wielu. Inni wrÓCi\ później, z ł wzniesiony został kosztem moskiewskiej kolonii 
wyjątkiem tych, którzy zdała od ziemi ojczy· niemieckiej. Pomnik waży 27 pudów, a wyko· 

.

1 

stej spoczęli w zimnej mogile.

1 

I nany jest z bronzu. ·z okazyi tej uroczystości 
Warszawa. Niemcy w Królestwie pol„ pisma rosyjskie czynią ostre uwagi pod adre· 

~kiem. "Oniewnik Waraz.", urzędowy organ, sem kolonii niemieckiPj, która w samem „sercu 
pisze: W guberniach Królestwa Puh1kiego I Rosyi" uczciła pomnikiem największego wroga 
mieszka przeszło tiOO tysięcy cudzoziemców, l Rosyi. 
·w tej liczbie 82 procent Niemców. Należy do l Berlin. Ci:ytamy w „Germanii": Przed 
nich 13,529 nieruchomości miejskich i wiej- I izbą karną w No9iym Rupinie stawał pastor 

· skich, wartości przeszło 400 milionów rubli. Hofbauer. Oto powód oskarżenia: Vv obowiąz· 
· Tak wielka wartość należących do cudzoziem· kach· u pastora była wdowa Strassen dla pie· 

ców nieruchomości tłómaczy się tern, że w ich lęgnowan;, a dzieci i służąca Ploetz. Pewnej 
rękach znajdują się największe zakłady ban- niedzieli małżonkowie powrócili .ze zboru, a 
dlowe i przemyałowe. Niemcy koloniści zaj · pani pastorowa przekC1nawszy si.ę, że obiad nie 

Nabożeństwo polskie. 
W Wanne spowiedź iw. cd soboty 20 lij><a pe> 

południu. Kazanie w niedzielo po poł. o god;1;. 4. 
Ks. Meissner. 

Prośba! 
Wszystkich Rodaków z Westfalii 1 Nadrenii, którzy

by w dniu wyborów 25 lipca. lub takle w dniach ·poprze
dnich zechcieli przybyć do okręgu wyborczego MUlbełm
Duisburg· Ruhrort, w celu poparcia nas przy ag\t&C)i wy
borczf j, proszę ahy zaraz zgłosili się listownie efo aekrę· 
tarza komitetu gł6 wnego p. Jana Bielińskiego ~_Bochum, 
Maltheserstr. 17, i podali swój dokładny adres, a z tam
tlłd otrzymaj„ wiadomość doklłd w dnia 25 lipca udać sio 
majlł. Ptoszę o liczne zgłoszenia. 

Paweł Lackowski, . . 
przewodniczący komitetu powiatowego dla powiatu Ruhrott. 

Mulb.eim.-Du.isburg-:Ruhrort. 
Odezwy wyborcze otrzymali wszyscy prezesi komite

tów miejscowych. Rodaoy z okręgu wyborczego, którzyby 
chcieli się jeszcze zajs.ć sgitacyfłi, mogił sio po odenf? 
zgłusM do sekretarza. komitetu głównego p. Jana Bieliń
skiego w Bochum, Maltheserst\'. 17, a otrzymaj~ je dar
mo i franko. 

Tow. Przemysłowców w 
Zebranie odbędzie się w poniedziałek dnia 

22 lipcu na sali p. B. Mense przy Rheinischestr. nr. 7, 
I p·~tr1 • Zach~ca.my szan Rodaków, aby licznie przy~ 
stępowali do tegoż towarzystwa. Z ars I\ d. 

Towarzystwo św. '-' ózefa w Altenbochum 
li do'losI szsn. członbm . iż w :aiedilielę dnia 2l•go- b m. o 

godz. 4 ~o poł odbędzię się walne zebranie, na 
i kt6rern odczytane będzie sprawozdaui e kwartalne. O jak 

najliczniejszy uddał uprasza Z ar 1 ~ d. 

'rowarzystwo . , Jedność"' w Dortmund 
znajmła swym członkom, iż w niedzielę dnia 21 llpca p() 

południu o godz 4 zgromadzenie, a potem zabawa. dla 
członków wypłatnych, dla. tego ustawy Tow. bżdy czh)
nek jest zobowilłzany z soblł przynieść. Goście prżez 
członków tylko mog\ być wprowadzeni. Bliż3ze szcse-
góły w lokalu. Z a r z ' d. 

Sr uch~ 
Latosia pielgrzymka na cudowne miejsce do Kevelaer 

odbędzie się w niedzielę doia 21 lipca, rano rychło o go
dzinie 7. O liczny ud~iał Polaków w pielgrzymce proei 
w imieniu księdza proboszcza. 

W. C h wił ko wski, przew. Tow. św. Michała, 

Bruch. 
Miesięczne zebranie Tow. św. Michała odb~d1ie sio 

w niedzielę dnia 21 lipca po p)łudniu po nabo.żenstwie 
polskiem O liczne i !'.iunktualne zebranie si~ wszystkich 
członków prosi · Z a r z Ił d. 

Zebranie Zrn~"du odbędzie si~ jak zawsz~. O punktu
alne .zel:r!luie dię wezyst"tich członków prosi . 

w. c h w Ił ko wski, prZflV:Odn. 

1'ow. św. Szczepana w Zach. Bismarcku 
don Hi swym członkom. iż walne posiedzenie od
będzie się w niedzielę dnia 2 L-go lipca o godz. 4 ptl po
łudniu, za.rz\d i rewizorzy kasy o godz. 2. O liczny 
udział w µosiedzeniu prosi A. Ol 11 z a k, przew. mują całą niemal pograniczną część północno- był jeszcze gotów, uskarżyła su~ u męża. Pa· 

zachodnią. gdzie nlłleży do nich około 5000 stor rozgniewany wpadł do kuchni, chwycił 
~ \kolonij. W powiecie gostyńskim i sochaczew- haczyk i szufdkę do nabierania węgli i zaczął 

skim kolonie niemieckie dochodzą niemal do niemiło ·ernie okłądać owe kobiety. Krew po· 1 
samej Warszt\wy. płynęła tak obficie, że pastorowa musiała ją I 

Komitet Wycieczek latowych 
w (leciu ndorft~ 

ur2j\rlza w niedzielę ~!\J\ 21 lipca W 6grodzie p. Hoft
manna przy ul. Sii.istr. Wycł6czk~. Wiedeń. W Austryi szerzy się, jak wia zebrać płatem do szorowan1a podłogi. Okropnie 

• domo, od pewnego czasu ruch pod hasłem: poranioną była mianowicie kobieta do pielę· 
u „Los von Rom'', tj. pod hasłem oderwania się ~nownnia dzieci, uo miała w głowie kilkadzie

od Rzymu, czyli od Koście ła rzymskifgo. Ruch siąt ran; s1eść tygodni musiała przesiedzieć 
·t:n podsycany bywa gorliwie przez nieprzyja~ w lazart cie i straciła słuch. Przewodniczący 

0 .c16ł kościoła katolickiego w Austryi, miano- sądu i prokurator w ostrych słowach skarcili 
wicie przez protestantów i Prusaków. pastora za czyn barbarzyń~ki. Mimo to proku„ 

Wojna angielsko-transwalska. Zpo· rator - kończy „Germania" - wniósł tylko 
• la. walki w Afryce nadeszła wiadomość, że lord o 3 mie~iące więzienia, a sędziowie skazali go 

Xitcbener postanowił zmienić dotychczasowy niestety na 600 marek kary, a w razie niemo· 
• sposób wojowania i zamiast piechoty używać żności zapłacenia na 4 miesiące więzienia. (Ow 

W wojnie przeciw burom samej konnicy; w pastor j< st ziąciem wła.ścicielki "Pos. Ztg. ") 
· ym celu żąda przesyłki 50 tysięcy jeźdźców 
i Anglii i kolonii. 

Z różnych stron. 
Bochum. Od dłuższego czasu panują 

~ ·tu wielkie upały. 
Bochu1n. Na dworcu Bochum Siid zde

rzyły się dwa pociągi. Z ludzi nikt szkody nie 
poniósł. 

• ·li Do1tmund. Parafia katolicka św. Józefa 
czy. 24,693 parafian, z których jest 13,282 

In~zk1ch a 11,411 żeńskich; parafia Panny Ma
ryi 11,527 męzkich a 10,257 żeńskich; parafia k:0boszczowska 9,668 męzkich i 9,415 żeńskich. 

c zem ?1ieszka w Dortmund ka~olików 65,559, 
~angehków 74:457, starokatolików 325, ży-
w 1,920, innych chrześcian 4 71. 

t b W Essen zastrzeH się w swem biurze 
• a rykant Hugo Schiirenberg. 

k ~ Dahlhauseu. zostanie zbudowant\ 
~0}1cka kaplica - a kościół w Linden zo· 

nie powiększony. 
N~"'.Y .Jo.l'k. ·Palacze zatrudnieni przy 

~Palmach w~wF 0 ensylwanii, porzucili ro· 

OD REDAKCYJ. 
Pan .H. 'Nowacki z Alstaden. To co Pa.n 

nam nadesłałeś było już w nr; 84 tj. w przeszłlł sobotę za
mies~czone. powtarzanie więc tego nie miah by celu 

Misya polska w Baukau 
od 21 do 28 lipca. 

Niedz ela 21 lipca. Ze wzglę iu na Misyę niemiecklł, 
uprasza się katolików polskich, żeby ile można przyszli 
na mszę św. albo o 6 albo o 9 godz. 0dtatnia msza św. 
po której zaraz niemieckie kazanie nastf\pi, odprawi się o 
wpół do 11. 

W niedzielę po połulniu: o 2 godz. pierwsze ka.za.nie 
wstępne, o 8 godz drugie kazanie. W dni powszednie 22, 
23, 24, 25, 26, 27 lipca: o 7 godi. msza św., po niej 
pierwsze kazanie, po niem druga msza św., o 6 godzinie 
po południu drugie kazanie, o wpół do 8 g. po południu 
trzecie kazanie 

Spowiedzi misyjnej zaczyna eię słuchać ot! 23 
lipca (od wtorku) po pierwszem kazaniu. 

Niedzie;a. 28 lipo&: o 7 godz. rano msza. św. o wpół 
do 8 rano pierwsze kazanie, o 9 god1. Śpiewana msza św., 
o wpół do 11 godz. msza św , o l l godz drugie kazanie, 
o wpół do 4 po poł. trzecie kazanie, o 6 godz. po poł. 
ostatnie kazanie, „Tedeumu i błogosławieństwo. 

Brneh! 
Nabożeń3two pol~kie z kazaniem polakiem odbodzie 

JSt; w niedzielę po połud'.l.iu, dnia 21 lipca o godzinie 5, 

R o d n cy f przez całfłi Soi~ zimę dosyć w domu 
siedzieliśmy, tak że dziś nie miejoce w knajpach się du3.ió, 
ale użyjmy Świerzego powietrza. Przy odbyciu polskiej 
muzyki zabawimy się wesoło. Rodaków, ta.k z Uecken
dorłu jak WattE'nscheid, Geldenk.ircheu i z ca.tej okolicy 
prosimy o poparcie. PowinnoŚJifl naszą. je~t, a.by Ucznie 
wzilłŚć u dział. Hasłem naazem jest: wszydtko co .tyje, 
niech iizie do Ueckendorfu dl ogrodu p. Hdfmanm w 
niedzielę dni& 2L lipca. o godz. 1/24 po poł. Zgoda btt• 
duje 1 - 'Jedności~ silni! Wy d v; i a ł. 

Kochani Bracia Rodacy! 
Zwracam kochanym Rodakom z Baukau i okolicy, 

którzy będtł brali .dział 

w Misyi św. w Baukau 
u wagę, że będę stał z artykuł~mi mlsyJ nemi zaraz przy 
kościele i będę takowe sprzeda wał po b?t.rdzo niskich 
cena.eh. Polecam wielki wybór fłl!;ur, krzyży za 
szkłem, drewnianych i niklowych, książki miayjoe i do 
nabożeństwa i wiele innych rzeczy. Obrazy Swiętyeh 
w różnych wielk ;Ścia.ch. ProLJzę szan Rodaków o PO·• 
parcie mego interem, a staraniem mojem będzie każdego 
ja.k najrzetelniej obsłużyć. Proszę uważać na moj' ftrmt: 

Franciszek Józefoski. 

Nadsyłająe korttspondeneye, oałoezeala 
zamówienia książek i t. d. tnebakałii7 .... 
podae swój dokładny adres. 



Koło śpiewu „Fiołek" w Rauxel. 
W niedzielę dnia 21 bm. o godz. 4 odbędzie się ze

branie na sali p. Richtera. a dnia 28 zebranie wypadnie, 
z powodu, iż bierzemy udział w ZjEździe Kół śpiawack1ch 
w Waone. Na zebranie !ł;aprnsza się wszystkich członków, 
a osobliwie tych, którzy wezmll udział w Zjetdzie - Le
kcya śpiewu je~t o godz. 11 przed południem. - Goście 
mile widziani. Z a r z ~ d. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Essen 
donosi swym et.łon kom or• z Rodakom, U nasza. prZ,\ szła 
lekcya śpiewu odb~dzie się w nowym lokalu p. Wimmersa 
Gertrudenhof, Mathias.str. 10, o godz. 2 po poł. 21 lipca Po 
lekcyl odbędzie się kwa1talne zebranie. O liczny udzir,ł 
uprasza się. - Cześó polskiP.j pieśni. Z a r z ~ d. 

Bractwo Różańc we Polek w W attenscheid 
donosi swym Siostrom, iż w niedzielę dnia 2 l lipca od
będzie się 2 gromadzenie o godz 2 po południu, a potem 
Różaniec w kościele Uprasza się, aby wszystkie Siostry 
jak najliczniej się ataw· ły. Przełożona. 

~rowarzystwo św. Stanisława B. w Welper. 
W med:t:iel~ dnia 21 bm. odbędzie się 'vaine ze• 

branie. Poniewnź bedzie obór rnrz~du i różne inne \11.a
żne sprawy prz~jd~ pod obrady, dla tego upra$ZIA. się o 
jak n1tjwiększy u1zilił w Eebramo. Zarzfld 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W uitdziclę dnia 21 lipca odbędzie się o godz. 6 nad· 

zwyczajne zebranie. Walne zebranie odbędzie się 11 t11er 
pnia, ll'.l którem to zebrania złożę mój urz.f\1. Pro<>zę 
członków z.:1nitdu i rewizorów, sby popri:ednio wczyc,tko 
zo~tuło uporz!łdkowane, tak ksi~żki j11k i biblioteka ··· roszę 
też o wr~c~t.nił' m1 ksif\żek teatralnych. - Dnia 28 lipm• 
wyjeżdżumy i.a rocznicę du Kunap 

Jan W<~lik. przewrdniCZf\Cy. 

Rodacy w Neumiihl i okolicy ! 
Jak już riit>jednemu wu:.dvmo jest, iż dn;a 16 czerwca 

t. r. zost.ału zarożone w Neumllbl Towarzystwo polsk 1l~ 
katolickie św. Antoniego z Padwy, odzywam Eię prr..eto 
do szanownych Rodaków, którym ta sprawa Jeży na sercu, 
aby młode to 'l'oV\arzystwo zechoieli gorliwie popierać. 
przJstępuj~c do Towarzy~twa św. Antoniego z Padwy w 
Neumubl. 'fowarzjstwo to odbywa co pierwsz~ i trzeci!\ 
niedzielę każd1 go miesif\ca swe zebrania, na których 
członkowie miewać będ~ odczyty i wykłady zajmuj!łce. 
Rodacyt Nie strońcie od tak pożyteczoego towarzy· 
stwa, lecz przystępujcie gromadnie do tego ż, namawfohc 
braci lub przyjac · ół, aby i·ównitŻ przyst~pi li, poniew"ż 
etem więcej nas bedzie, tem bardz iej będziemy mogli 
rozwinl\ć działalnuść ku naszemu pożytl!:ow1. Zb pras t a. w 
wl~c szan. Rodaków z Neu.a.Uhi i okolicy na 2.eOivme, 
które się odbędzie N niedzielę dnia 2 l lipca na sd1 t o. 
warzysk:iej u pana. H. Keinburga w Neumiihl pzy ulh y 
Lehxerotr. W imirniu Towarzystwa 

W ac ław Funt o wie z, sekretarz. 

Koło śpiew. polskich „Fiołek" w Bruchu 
donosi swym członkom, iż bierze udział w zjeźdtie t' ol
skich Kół Śt>1ewu w W a.one dnia 28-go lipca PnJed:t:ie 
my wozami. Odjazd o godz. 2 po poł. z lukalu tow, 
zarazem zapras!.a sio wstiyo>tkich członków nieczyu iych, 
aby także wzięli udział i si~ zgłosili, którzy zaprl eze·iia 
nie dostali dla braku adresu, do przewodniCZf\cego lub 
stkretarza do ruedz1eli 21 lipca. Trzeba p1.,dać wiado
mość czy sami, lub też z niewiastami pojad~, abyś.ny s1~ 
mogli zapewnić z wozami. O liczne stawiu::ie iąię prt1s1 

Z ar z~ d. 

Towarzystwo św . . 1 ózefa w Osterfeld, 
W medzielę d, ia 21 lipca b 1eżemy udział w piel · 

grzymce do Kevelaer. Wyjazd z cworca Oaterfeld Siid 
rano o godz. 8 minut 32. Powrót do Osterft:ld na drugi 
dzitń wieczorem o godz. 7 minut 12 Bilety można wy 
kupić J.Ja .h~orcu Siid już w pi4tek i w soootę Bilet 
tamdot~d i e; powrotem koa&cuje 2 marki 70 fen. Za· 
razł'm zwracamy u"agę szan członkom, Rodaitom i Ro
daczkom w Osterfeld, że SiJOSObność do spowied2:.1 iw. 
m że jut będzie w pil\tek i w sobotę pun1e 1A- ~ż ma p1zy
jecbać ksif\dz pola ti. Prosimy chortlżego i podch -> rf\Żych 
lub ich zastępców, żeby zechneli się porozumiu~ •'Zy 
mOgfli w dmu ozoaczunym· 3\11 ój oboWl.f\~ek spduić lub 
nie. Chor4żni wmni się sta\l\ić o godz;. 7 rano na ~uli. 
O jak najliczniejszy udział członków jako też innycb R•-
daków w pielgrzymce u pras r.a Z a r 11: 14 d. 

~ 
I 
I 

Sr.anown~·m Rodakom w IJecLendorfie i 
okolicy donosze, iź otworzjłem tymczo.sowo pzy 
ulicy Bochumskiuj nr. 40 

księgarnię polską. 
Polecam książki do nabożeństwa, hi• 

storyezne i powił'Ścio we, wiązarL.i po• 
winszowania, karty z 'vidokami lir..ko
wa, Lwowa artyatyczniB wykonanych z p erwszo· 
rzędnych zakła..4 ów. -- P<· Średoiczę w za.pi\\Y'~ aniu 
wszystkich pism naszych. szczególnie też „ W1arus1A 
Polskiego" można u mnie zapisać. 

Proszo o poparcie Szan. R.oda"ków, a ja starail. 
dołoż~, aby się wsz~stkim przysłużyó. 

Stanisław Kunz, 
księgarnia polska 

w Ueckendorfie, Bochumer Str. nr. 40. 

Towarzystwo katolickie polskich górników 
pod opieką św. Barbary w Eving 

obchodzi 3 t'<rnznicę dnia 2l lipca., na któr~ zapraszamy 
wszyotkie 'l'owarzystwa, które ilap1·oszenia ot.rzynu ły i te 
.które dla braku adresu za1.Jr0szania nie otrzymi:ły. To
~va.rzystwa niech przybędf\ z chorągwiami bez pałaszy. 
Program: od 2 do 3 po południn przyjmowanie obcy'-'h 
towarzystw, o 1/24 wymarsz do kościoła, po nabożeństwie 
przywitimie wszystkich gości, potem śpiewy, deklamacye 
i taniec. Wstępnego płac~ nasi członkowie jako też i 
członkowie inn;ych towarzystw 40 fen. Nieczłonkowie 
7ó fen. Z ii.r z i\ d. 

'l'ow. „Zgoda" pod wezw. św. Stanisława 
w Elbe1feldzie 

obchodzi w niedzielę 21 lipl'.a na sali p. Berle, narożnik 
Nord- i Carnapetr. sw~ jedenastą rocznicę urozmai
conq kcncertem, śpiewumi, deklamacyarui oraz si.tuką tea
traluf\ pt.: „Błażek opQtany". Stan. Towarzystwa zapro· 
szone or.az Wdzy3tkich Rodaków tak z Ell>erfeldll jak i 
okolicy prosimy jeszcze raz usilnie o jak: najliczniej iZe 
przybycie. Polskie nabożei.tstwo jest o g ·jdz. 31h po p:>ł. 
Pocz4tek zabawy .raraz po m bo.żeń st wie. 

N. B Szan. d~'legatów prosimy o 2 godz. po połu
dniu w lokalu posiedzeń Klotzbahn 5 si~ zebrać. 

Z ar z I\ d. 

'l'ow św. Jana Ewangielisty w Hiillen. 
W niedzie lę dni~ 2 1. lipca odbędz ie s ' ę walne ze• 

branie o god<'J. w pół do 12. Upraszamy szan. człon-
kow o lictiny udgiał . Z ar z~ d. 

Baczność Rodacy z parafii Mokronos 
uod K o ź m 1 n e m. 

Wiadomo wa:n: ż 1 9 czerwca w Krayu po~tanowic 
lis my, <1 by my parafianie, mieszkaj!\CY w Westfalii i 
.Naarenii, i w innych miej ~COW\)Ściach spuwili pa.rnil\tkę 
do naszeg(l ~ • Ś'~ioh w Mokro nosie. Myślimy, że we pół· 
parafia .. 1, \)•l . t ·-go nie WJ mówią, i racz!\ się do tego 
przyczy1.1. ć a.vtr• ~.!i Bracia i Rodacy nie dajmy sie za· 
wstydzić innym parr.fianom, lecz ofiarujmy nas?J grosz 
wetowi, jako dar do kl.Ścioła. w Mokronosie, obok którego 
spoczywaj!\ kości na3zych Ojców i praojcó 1v, a Pan Bóg 
nam będzie błt1go~ław1ł w naszych pracat h i zab1e 
gach. Dla. br11ku adresó w do was, wopótparafianie roz
prc.szeni w Westfalii i Nadrenii, zasyłamy w:im ser
deczne p 1zdrowienie przez „ Wiaruaa Polakiego~'. Prosimy 
skłudk1 p J syłać pJd adre~ami komitetu oso biŚ~ie lub przez 
pocztę. Stari1eł.aw Drob1ńdki, Herne E ckstr. nr 15, Piotr 
Mućkowiak, Marxloh Mittelatr. nr. 61, Wawrzyn Ignasiak, 
v Rotthausen, Maciej Konieczny w t:>chonnebeck, Schul

stras3e nr. 18. 
Szano wnyc~ prozesów towarzystw pohkich prvl"zę, 

aby na swych zebraniach oznajmili tym, którzy pochodS.f\ 
z parafii Mokroaoekiej, aby ci, którzy nia bLOrl\ „ Wiarusa. 
Polskiego", dowit>dz.ieli się o naszych życzenia.eh 

Bacznosć paraftame z para fi i ttoma· 
uno wskiej. 

Zebranie odbędz\e się dnia. 21 lipca u p. Balkenhola 
w Bochum, pr:ty kla~atorze po połudntu o godz. 1/ 4 do 4. 
Prosimy u liczne Hbranie się. abyśmy mogli jak najprę
d<1.t:j teu nasz zamiar uskuteczmć . Zapraszam nie tylko 
t~ eh, co do tychczas .... a zebrania ucz~szczali, lecz Wi\zyst· 
kich pa1·afi.an z par<1 fi.i d0macbowdkiej, aby się jak najli
czn ej zebrali, a ktoby się me mógł stawić z ja.kiejbttdź 
r rzyczyny, niech rucz~ swe składki nadesłać na r~ce An
tvnit-go Kukli w Hontrop nr. 27 1/ 4, lub do AutoniegQ 
Kukli w Rotthausen, Diippelstr„ albo do Ludwika. Nattexa 
w Wattenscheid. W imieniu ko.;nitetu : 

Józef J esiak. 

s~-~~~~~~~~-~~ 
!łJi S.-1aoo vvuemu członkowi li 
!tł Stanisławowi Wałkowskiemu ii 
łJł i jt-·go no.rze ~zonej pannie 1(1 
!'(! Teoaozy1 FtisUrnwskiej iJ 
-~ w DU-:sstldorf:e składamy w dniu ślubu dnia ~ 
~ ~1 lipcu serdeczne tyczenia . Mło da para niech ~· 
,ft! zyje 1 iJ 
!" i'owarzystwo św. Rocha I tJ w Diisseldorfie. •• • ~~~n~~~~· 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop. 
Walne zebranie odbędzie się w niedzielę dnia, 

21 lipca o godz 4 po południu w celu oboru nowego pre. 
zesa i sekretarza, gdyz urz~d składaj!\· O liczny udiia 
w zebranfu prosi Z ar z I\ d . 

Wlec polski 
w sprawie opieki duchownej w Steele 

odbędzie się w niedzielę dnia 21 lipca o godz. 11 priedl 
południem ·na sali pani Rahmann, atary rynek nr. 3, nt 
który się szan. Braci Rodaków z Steele i całej okolicy jak 
najserdeczniej zapra<>za. Rodacy I przybfłdźcie i pokażciE 
jak oam jest potrzebna opieka. duchowoa. Jeszoze raz za. 
pras.Zamy szanownych Rodaków z całei okolicy jak naj. 
uprzejmiej. Przy wstępie będ~ pobierane 10 fen. wstęp. 
nego na pokrycie koszt.ów. 

Komitet miejscowy: 
Michał Smektała. Władysław Wielebiński. 

Wiec przedwyborczy 
w Alstaden. 

Donosi s'ę szan. R'dakom w Aldtaden i okolicy, iż w 
niedzielę dnia 21 lipca odbędzie się wiec przedwybore~y 
dla Alstadeu i okolicy w lokalu p. L. De- Poel. naprzeciw 
kcścioła katolickiego. Prosimy szan. Roda.ków o liczne! 
przybycie: poniewa.t bedt\ ró!ne obrady i mowy w f' Dra. 
wie głosowania. Począteli. wiece o ;odz, 1i 2l2, 
zaraz po sumie. 
Miejscowy komitet dla Styrum i Alstaden, 

L. Szymanowski, prezes komitetu miejsco wego. 

Wiec polski przedwyborczy 
dla Hamborn, Bruckhausen, l\farx 'oh, 

Obermarxlob, Neumiih.l, Buschhausen 
i okolicy odbędzie się w nied~lelę dnia 2 l lipca o godz.I 
1.1 i pół zaraz po nabożeń~twie w lokalu p. Mareg~ 
w Hambo1·n, na który wszy~tkich Rodaków zaprasza 

Komitet wyborczy. 

Wiec przedwyborczy w Duisburg
Hochfeld 

odbędzie się 21 lipca. o godz. 3 po południu w lohlu1 

p. Bergter w Hochfeld, Toohalle, Wanheimerstr. 14!1 
Ponieważ cmawian~ będzie bardzo ważna. sprawa, prlletc 
upraszam szan. Rodaków z Hochfeld, Duisburg i okolicJ, 
o jak najliczniejs?Jy udział. 

J Regulski przewodn. komite~u wiecowego. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---/ 

Baczność Polacy z Laar, Meidericbl 
Beeck, Stockum, Bruckhausen! 
W niedzielę dnia 21 lipca punktualnie o godz. 

po południu cdbotbiie sio 

polski wiec przedwyborczy 
na sali p. H~rfta (Scbtilzeuhaus) w Stockum ulie1 
Ks.iserstr., przystanek kolei elektr~cznej. Ponieważ będzie 
oma\1\'iana sprawa kandydata polskt('go, przeto upra3.za si 
Rodaków o jak najliczniejszy udział. 

Komitet powiatowy. 

Baczność! 

Wielki koncert w Ueckendorfie ! 
W moim ogrodzie odbędzie się wielki koncer~ 

w niedziel~ daia. 21. lipca, Muiykę wykona poloka kal 
pela z Ka.tern oergu pod O!Obist.em kierownictwem s~eg 
kapelmistrza. Szanownej pub11czności z Ueclrendorfu' 
okolicy o tem donoszo i zaprastam do mego piękneg 
o:rodu, który położony jest pr ~y ul. Siidotr. pod firm 
„Hoffmann". Bod~ różne niespodzianki. W razie niepo 
gody będzie wszystko na sali. Pucz~tęk o godz. 1/ 24 p 
poł Wstępne dla mężczyzn 30 fen, dla niewiast 10 ferl 

D. Kusenberg. zastępca. 
We wszystkich listach do redakcyi. ekspedyc~ 

księgarni i drukarni trzeba podać zawsze swój tid~ 
chociażby kto Sfldził, te adres jego posiadamy, aby od}~ 
wiedź lub przesyłka zamów\onych rzeczy dla te~o po"°c 
du nie opóźniły się. Szuka.nie adres11 w dawniejszych listar 
lub ksi,f\żkach zabiera. wiele czasu i dla tego przesyll 
a.ntychmiast uskutecznić nie motna.. 

I 00000000000000000000 --------lfl'łf }fi , --------~~ 1 0łWbfCl8 IJłfe resu : " Donos~ę t>zan. Rou~ Wanne i okolicy, że do 
.• -(:,~ Szanownym RodakGm donosz~: mego składu kolon1ałne,;o doł~czyłem 

I i.2 w Rauxel przy ul. Bismarckstr et t I k . e 
19, przy kopalni „Graf Schwtrin ·, = owary o CIOW 

I w dniu 1-go lipca otworzyłem .JIU jako to: 

skład towarów kolonialn.' - materye na suknie w rozmaitych gatunkach ~ . ......... 
win pol!!ik. i papierosów. Jr6 mity, rozmaite hafty od najtań:Jzyob aż do 't1.) ' " i d 1 

Bi koronki, tiule, materye do pościeli, i'O'":t<•• a, 
Majlłc na składzie tylko dobry ,.. wsypy itd. Mam też na składzie porcelan~. WszyJ.'s:..tJ 

towar, spodziewam się , iż Rodacy - d · k · · mo~na u n nie tak tanio ostać, JfL w za.dnym innym interesie. 
wszystkie towt.try u mnie kupować d d k l 1 k k -bAdfłi. Ceny J'ak naJ·tańsze. Zwra· GW' Ro akom, którzy przyja f1i o ej~ ee tryczn~ a upij\ przy- , 

v Jllfll najmniej za 10 mk., zwracam kos1ta podróży! # 
cam też uw1:1gę, iż Rodacy, h.tórzy 8i( • da k d · 
wyprawiują, chrzciny lub wesoła, .Jl9 Przyjdzcie Rodacy i Ro czki a prze onacie si~ o jl'&W zie. 

kupić mog~ u mnie bardzo dobre - Z szacunkiem -
wina polskie po ni~kich cenach. „ Ignacy J ank:owski, "W anne, 

Skora i rzł telna usłu~a. . .Jll9 jlll 

oo!:~=~=~~o =··················~ Uzywane meble Zbiór pleśni nabożnyeh 

~------------~~' 
i ubiory, 

obuwie i nowe masz,ny 
do szycia, ogniska lmv.szyny 
do gotowitn1a 1 ~przedaje tanio 

io użytku kościelnego i domowego, wielką księgę, :rnocn 
:prawm}, zawierającą przeszło 1100 pieśni, kilkad.zi6i: 
nszy i nieszporów na ważne uroczystości polecamy f 
cenach z przes. franko 3 mr. 50 fen.· F. Volkenrath, 

odpowiaads. Herne, Grabf'nstrasse 4. Adres: ,,Wiarus Polski", Bochum, 
Za inseraty i reklamy redakcy wobec puolicz nośc1 nie 
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Numer dodatkowy. 

W czwartek, 25 lipca . ', 

• • pow1n1en każdy Polak z powiatów 

Ruhrort ;;losować na 

Miilheim ·Duisburg· 

Polaka 
. ~ ( ( 

1 ' 

I 

eona orun1a 
(Leon Czar liński, Thorn). 

Do wyborców polskich 
okręgu Miilheim-Duisburg-Ruhrort. 

Rodacy! 
·Dnia 25-go lipca 1901 r. odbędą się w okrę

gu Miilheim·Duisburg Ruhrort wybory uzupeł· 
niające do parlamentu niemieckiego. Możemy 
terarr. pokazać, jak wielka jest siła ludu pol 
skiego w naszym okręgu wy bor czym i zadać 
kłam tym, którzy twierdzą, że Polaków w 
trzech powiatach mieszka tylko garstka i dla 
tego odmawiają im dostatecznej opieki ducho· 
wnej, odmawiają słowa Bożego i spowiedzi 
w języku ojczystym. 

Rodacy! Nie ma na całym Bożym 
świecie zakątka, gdzieby tak poniewie
ra no ludem katolickim, jak nam i p O· 

niewierają, gdzie by tak mało dbano o 
zbaw ie n ie du s z j a k o n as ze, to też 
krzywdy nasze wołają o pomstę do 
nieba i znieQl:alają nas do głośnego wobec 
całego świata katolickiego protestu. 

Takim protestem będzie, jeżeli odmó
w i my p op arc i a str o n n i c t w u, k t ó re m u 
do tej pory bez wszelkiej wysługi· 
waliśmy się korzyści a oddamy głosy 
nasze Rodakowi. 

Aby zaprotestować przeciw niesłychanemu 
bezprawiu. które znosimy, i udowodnić, że nam 
się krzyw la ·dzieje w kościele jak wszędzie, 
tak i w okręgu Millbeim-Duisburg·Ruhrort, 
uchwalił podpisany "Główny komitet wy bor0zy 
dla Westfalii, Nadrenii i przyległych prowin· 
cyj" i wzywa wszystkich Rodaków uprawnio· 
nych do głosowania, aby w dnm 25 go lipca 
nie oddali głos ów swoich żadne mu 
z kandydatów niemiecliich, tylko Bo·' 
dakowł, którym jest .zasłużony obrońca 
w i a.r y św i ę tej i m o w y oj c z y st ej p o s eł . 

Leon· Czarliński 
z To runi a. 

' Rodacy 1 Pokażcie, że was w powiatach 
Millheim-Duisburg-Ruhrort mieszkają liczne za
stępy, którym należy się odpowiednia liczba 
kapłanów polskich. 

Rodacy ! Pamiętajcie, że każdy głos bę
dzie policzony. Kto więc pragnie, aby ludowi 
polskiemu w stronach niemieckich głoszono 
słowo Boże w języku ojczystym, kto życzy 
sobie, aby starzy jego rodzice na łożu śmier· 
teln~m usłyszeli słowa pociechy z ust kapłana 
pols'kiego, kto w mowie, w której go matka 
uczyła pacierza, chce wyznawać grzechy swoje, 
niech nietylko sam pospieszy na wybory z kart
ki\ polską, lecz nadto powinien dopilnować, 
aby to uczynili wszyscy Polacy. 

Zwracamy się też do matek i dziewic 
polsldch, znr:nych z gorącego przywiązania 
do wiary świttej i mowy ojczystej z serdeczną 
prośbą, . aby wzięły sprawę wy borów w swoje 
ręce. Pamiętajcie, Rodaczki, że tu nie chodzi 
o marności światowe, tylko o potrzeby dusz 
naszych. Dopilnujcież ted:y, aby wasi mężowie 
synowie i bracia, aby krewni, sąsiedzi i zna· 
jomi wasi poszli na wybory i oddali głos na 

Leona Czarllńskłego z Torunia. 
Rodacy! Może wam powiedzą przeciwnicy, 

że Polak i tak nie zostanie wybrany, a więc 
na niego głosować nie warto. 

Ale przecież i inne stronnictwa nie mają 
widoków zwycięztwa, a mimo to głosują na 
własnych kandydatów, aby policzyć swoje siły 
i kartką ·oddaną w dniu wyborów zadokumen· 
tować swoje przekonania i swoim życzeniom 
dać wyraz. 

Zresztą p. Leon Czar liński już jest po· 
sł e m i to posłem dzielnym. N as z y· 
mi glosami up ow a.żnimy go, a by z arÓ· 
w n o w se j mi e j a k w par lamencie bro
nił I popierał nas opuszczonych wy
chodźeów. Im więcej o idamy mu głosów, 
tern śmielej, tem energiczniej i z tym większym 
skutkiem będzie mógł występować przeciw 
krzywdom wyrządzanym robotnikom polskim na 
obczyźnie., tak w dziedzinie kościelnej, jak w 
dziedzinie zarobkowej, w sprawach towa
rzystw itd. 

Dl~ .teg.o niech wszyscy Rodacy, jak je· 
'den mąż głosują na posła 

Leona Czarllńskłego z Torunia. 
Rodacy i Rodaczki! Już tylko krótki czas 

dzieli nas od dnia wyborów. Użyjmy go na 

gorliwą agitacyę na r.zecz polskiego kandydata. 
Niech wszyscy Polacy i wszy8tkie prawe Pol· 
ki pracują dla naszej świętej sprawy w domu, 
na ulicy i na każdem miejscu, niech każdy 
będzie niezmordowanym agitatorem. 

W Imię Boże spieszmy do pracy a Bóg 
zabiegom naszym błogosławić będzie. 

Niech żyje na~z kP.ndydat 
poseł Leon Czarliński z Torunia. 

Bochum, dnia 14 lipca 1901. 

Główny komitet wyborczy dla Westfalii, 
Nadrenii i sąsiednich prowincyj: 

Apolinary Wojczyński. Jan Bie ński. Józef 
Regulski. W 01ciech Grzegorski. Walenty Chwiał
koweki. Jan Wiśniewski. Jan Pospiech. Michał 
Smektała. Fr11nciszek Nowak. Walenty Piotro· 
wski. B. Wilko\1\ ski. Stanisław Krzyżański. Józef 
Kurowski. Paweł Lackowski. Jakób Mai,.k:. 
Piotr Sztul. Michał Maliński. Andrzej Budziński. 

Kto może głosować ? 
c~łonków parlamentu czyli posłów wybie· 

rają obywatele bezpośredniem, powszech~e~, 
tajnem głosc·waniem. Przecietnie po~inien n~ 
każde sto tysi~cy mieszkanców przypadać je„ 
den poseł. Razem więc wybiera się w cesair· 
stwie niemieckiem 397 posłów do parlamentu. 
Z tej liczby przypada na Prusy 235 postów. , 

Prawo głosowania przy wyborach do 
parlamentu rna każdy obywatel eesar8twa 
niemieckiego„ który ukończył 2i rok 
życia naipóżmej w dniu wyb >rów. i ... 

Wojskowi, dopóki służą pod bronią, nie 
mogą głosować. ' . 

Nie posiada prawa głosowania: · 
1) kto ma opiekuna lub kuratora {jako 

·chory na umyśle, utracyusz itd.); . , 
2) kto znajduje się w konkursie· podc~as 

trwania p >stępowania konkurso~ego; .. . • 
. 3) kto pobiera lub jeszcze. do 12 miesięcy 

przed wy borami pobierał wsparcie z kasy 
gminnej lub państwowej. (Renty na starość, 
pensye z kasy chorych itp. nie pozbawiają pra„ 
wa głosowania); · 



4) kto nie posiada praw obywatelskich 
wskutek wyroku sądowego. Sądy skazują na 
utratę praw obywatelskich tylko na pewien 
czas, więc po upływie tego czat.u skazany pra· 
wo głosowania odzyskuje. Kto utracił prawa 
honorowe za przestępstwa polityczne, odzy· 
skuje to prawo, skoro odsiedzi przepisaną ka· 
rę lub zost.ame ułaskawiony. 

Każdego posła wybie1·a się ,w osobnym 
okręgu wyborczym (Wahlkreis). Celem odda
wania głosów .tworzą się mniejsze obwody wy
borcze (W ahlbezirke ). 

Każdy głosuje tylko jeden raz i to tam, 
gdzie właśnie mieszka i gdzie zapisany jest 
na liście wyborców, bez względu na to, kiedy 
się tam sprowadził. 

Kto się po wyłożeniu li8t wyborczych prze· 
prowadzi, może dzień przed wyborami wrócić 
na dawne miejsce, gdzie jest zapisany na liście, 
poprosić tam kogoś o gościnę i zameldować 
na policyi (u sołtysa), że ma chwilowo w da
nej .miejscowości mieszkanie, a będzie mógł 
~łosować. 

Tylko zapisani na lijcie mogł\ 
głosować„ 

Czynność oddawania i liczenie .kartek od 
bywa się publicznie. 

Stół, przy którym zasiada zarząd wyborczy, 
powinien być przystępny ze wszystkich stron. 
Na stole ma Rię znajdować nakryte naczynie 
(urna wy bor cz le.\) d 11 w kła dania kartek. Przed. 
rozpoczęciem głosowania należy się przekonać, 
czy ufna jest pró?:m-L 

W lokalu wyborczym nie wolno agitować 
&ni pisać kartek. 

faosować można w czasie od go· 
dzin.) lu z .rana do godziny 6 po po· 
ludniu~ . 

Każdy głosuje osobiście oddając w lokalu 
wyborczym karteczke z blsłego papieru. Na 
karteczce poi,Ęinno być wypiBane lub wydruko· 
wane imię, nazwiskę i miejsce zamieszkania 
kandydata na posła, ale należy karteczkę zło. 
żyć tak, aby nazwiska nie było widać. Kar-

teczka powinna bs ć zupełnie czysta, niepopla
miona, nie może mieć znaków zewnętrznych, 
ale na wewnątrz wolno wydrukowane lub wy· 
pisane nazwisko przeciwnika wykreślić i napi· 
sać nazwisko naszego kandydata. · 

Wyborca, który chce głosować przystępu· 
je do stołu, wymienitl swe imię, nazwisko, stan 
i mirjsce zamieszkania. Skoro znaleziono na· 
zwisko jego na liście, oddaje karteczkę prze
wodniczącemu lub jego zastępcy, który ją wkła· 
da nierozwini~tą do urny. Protokolista zapisuje, 
kto głosował. 

O godzinie 6 po południu zamyka przewo
dniczący wybory. 

Wolność wyborów. 
Prawo niemieckie karze : ' 
1) każdego obywatela, któryby prze• 

szkadzał komukolwiek przy oddawaniu głosu 
(kartki), a przeszkadzał już to gwałtem, za· 
trzymując go w domu, już to grożąc mu ja· 
ką zemstą. Za takie przeszkadzanie :można się 
dostać od pół roku do pięciu lat wit;zienia ; a 
nawet już sama chęć przeszkadzania jest ka
rygodna (par. 107). 

2) Prawo karze każdego, kto głos (kartkę) 
kupuje lub sprzeda.ie; niejeden za pół
złotka lub kie~szek wódki, albo kiełbasy ka- · 
wałek, kupi głos od biedaka ; takich zaraz 
oskarżyć; a Polak, coby głos sprzedał, także 
nie wart czego innego, jak pogardy i więzie
nia. Sama ustawa karna. może mu odebrać pra· 

· wo honorowego obywatelstwa (par. 109). 
To są kary na zwyczajnych obywateli. 

Ale na tych, co są zatrudnieni przy głosowa
niu, już to jako przewodniczący, już to jako 
ławnicy, na tych inne jeszcze są kary. Ktoby 
tam jakiegokolwiek dopuścił się rozmyślnego 
fałszu przy odbieraniu albo liczeniu kartek, 
albo liczbę potem sfałszował, · może być uka
rany więzieniem aż do trzech lat (§ 108). 

Urzędnik, któryby przy wyborach wła„l 
dzy swojej nadużył, zmuszając kogoś do ja. ~ 
kiego czynu, do czego prawa nie ma, lub mil„ ' 
czeniem pomijając jaki czyn karygodny\ któ. · ~ 
rego pomijać nie powinien, urzędnik taki kara. , 
nym być musi więzieniem. (§ 33D.) 1 ~ 

Wyższy urzędnik, któryby podwładnych i 
swoich urzędników nakłonił do czynienia cze. ~ 
goś, co nie wolno, ponosi karę, na które tam. ·ł 
ten zasłużył (§ 35 7.) : 

Oto wyraźne prawo. 7. 

Wy bory są wolne i żaden urzędnik nie .~ 
· ma prawa, żeby przeszkadzać wyborcom w '~ 

oddawaniu kartek, albo grozić im, żeby gloso. ~ 
wali inaczej, jak się jemu podoba. ~ 

Na te przepisy uważać powinien każdy ·~ 
wyborca, a gdyby mu się wydarzyło coś po. ~ 
dobnego, jak tu opisano, to niech zaraz uwia„ I 
domi o tern ludzi światlejszych, aby ci mu do. 
brą dali radę. 

„„„„„„„„„„„„„.„ f 
rp 
\I 

Baczność! 
Zwraca się wyborcom· polskim w po„ ·-

1 wiatach Miililheim-Duisburg .Ruhrort uwagę, iż 
uchwała powyższa komitetu głównego pod : ·~ 
żadnym warunkiem nie zostanie zmie· 
niona, gdyby więc jakabądż partya niemiecka :J 
dla bałamucenia wyborców polskich coś prze· ~ 
ciwnego głosiła, niech wyborcy wiedzą, że to ' 
kłamstwo. •I 

Polakom wolno w dniu 25 lipea 
głosowae 

tylko na. Polaka 
p. Leona Czarlhiskiego z Torunia. 

Rodacy! Oddajcie w dniu 25 lipca tylko 
taką kartkę do urny wyborczej, na której 
będzie napis: 

Leon Czarlłński, Thorn. „„„„„„!11111„„„„„„. ~ 
I 

Rodacy! w dniu 25 lipca glosuj Cie 
wszyscy na Polaka 

zar ińs ie· o· z eona 
I 

orun1a. 
Rodacy! 

Zapisujcie „Wiarusa Polskiego" 

na sierpień i wrzesi.eń, 
bo „Wiarus Polski" jako pismo szczerze katolickie i szczerze 
narodowo-ludowe, powinien się znajdować w każdym domu pol-
skim na obczyźnie. 

Na sierpień i wrzesień płaci się za 
tylko 1 markę, a z odnoszeniem do domu 

„Wiarusa Polskiego" 
16 fen. więcej. Za-

łączony kwit trzeba wypełnić i wręczyć wraz z 1,16 mr. na 
poczcie, a gazetę każdy przez te dwa miesiące będzie otrzymywał. 

Post bestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserl. Postamt 1-' 

ein Exemplar der Zeitung ,, Wiarus Polski" mit 
den Gratisbeilageu „Nauka Kat.olichJ1", „Głos ''li~ 
górników i hutników" und „Zwierciadło" u, 
ans Bochum fiir August u. September (Zeitungs· 
Preisliste (Polniscb) 133, S. 408.) und zahle an I 
Abonnement 1, OO Mk. (u. · 16 Pf. Bestellgeld). 

t 
-f „ .:t 
~i „ „ _,.. _________ .,.„ ___________ ... „„----------„„„„ ... „„„„„„„„„„ ... „„„„„„„„ ... „.„ ... „„„„„„„„„„„ ... „.„ ... „„„„„ ... „„„„„„„„„ ..... „. 

.§~ 

I 
-„„ ... „.„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ .... „„ ... „„„„ ...... „„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„ ... „ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„-

Obige 1, 16 Mk. erhalten zn haben, bescheinigt. 

· · den · 1901. ----···--···---··-------------············' ··-------····------·---·-----------· 

Kaiser la Poat ________________ ~----·········· 



„Zum 
w Herten. 

(Przystanek kolei elektrycznej Recklingłtausen· Herten-Wanne.) 

Wielki koncert wojskowy 
w niedziel<', dnia 21-go lipca 1901 r., 

od godz. 31/ 2 po poł. pocz4wazy. 
Kon~ert wykona ka.pela 159 regimentu piechoty z Mlilheim 

nad Ruhrfł pod osobist~ dyrekoy~ kapelmistrza Beera. 

- Wst~pne 60 fen. --
O liczny udział prosi 

zapalić dobre 
a ta nie, 

dla Polaków! 
cygaro 

niech kupi od 

Jana Terakowskiego 
w Rauxel, Bahnhofstr. nr. 118 

(zaraz przy kościele katolickim) 
i to od 2,60 mr. pocz„wszy aż do 16 mr. za. J.00 szt 

Wl'na p_ołskie od 10 litr. po 75 fen., Toka,j 
lipcowy polecsm dla. cho1ych, jest 

b11l'dzo dobry, 1 butelka 1 mr. 50 fen. 
Wysyłam pocztj\ za zaliczki\ lub za poprlledniem na
desłaniem pieniędzy. Proszę Rodaków o pofarcie 
mojego interesu. 

Jan Terakowski. 

Kap. zakł . 3000000 mr. Kao zakł 3000000 mr. 

Bank Ziemski 
w PoZJ:J.aniu. przy ulicy Wiktoryi nr. 2, 

preyjmuje wkładki i oszczędności od 100 marek pocz~wszy na procent 
płaci 

za 3-miesięcznem wypowiedzeniem 4 O/o 
za 6 · ty;odniowem wypowiedzeniem 3 1/2 °Io 

Przesyłki pocztowe adre-"ować należy tylko : 

a 
~ Bank Ziemski - Posen. ~ 

Donoslę sr:anowoym Roda.kom z H E RN E i oko
licy, iż otworzyłem od 1-go lipca na przeciwko keięgarni 
pana Józefoskiego, Nowa ulica 32 (Neustr) 

zakład golarsko·frvzverski. 
Proszę szan. Rodaków o poparcie mego prze deiębicr

stwa, a staraniem m 1 jem będzie, każdego Rodaka skon~ 

usług~ zadowolnić. ~ ł ,.,. ,_. ł ..-awe "'„ awroc.rd, 
HE R NE, N owa ullca 3 2 (N eustrasse ). . 

Piosennik Jutrzenki 
~~wierający pieśni, piosnki i wiersze potępiajfłCC pija~\s tv.· 
11,r,..ittl"Rt.wo, i P.ocyalizm. Cena 30 fen.. z przes. 35 fo~ 

~ Z powodu spóźnionego •••onu sprzfdaj~ wszelkie 

towary łokciowe oraz garderobę 
dla mężczyzn i niewiast 

znacznie niżej cen. 
Różne odło!one part,e sprzedaję za połowę 

wartości. 

Proszę zwaia:ć na moje okna wystawne! 

L. l. Cohen. 
Mlinstei:str. 10 Kastrop Mlinsterstr. 10. 

.-.=- Wykonywa.nie ubrań podług miary, 
pod kierownictwem t\'1ie110 młodszego przy· 
krawa.cza., dobrze i taoio. 

Rzetelność jest moją główną zasadą! - Rodacy, popierajcie swoich 
Aby Szanowni\ Publiczność od :Q.ieprzyjemnych zawo

dów i ~trat uchronić, które tak często z nierzetelnych reklam 
zachodzfł, polecam do łaskawego uwzgl~dnienia. mój cenniks 
który tak ułożyłem, it kałdy łatwo o dobroci zegarków 
swój Sł\d wydać może. 

Gatunek III. na_jlichszy. Nikł. anker remtJ 
po 4, 5, 6 mr., nikl. cyi. kluczyk po 6, 7, 8 mr., nikł. cyi. 
remt. po 7, 8, 9 mr., pozłaG metal. cylinder klucz. po 6, 7, 
8 mr., pozłac· metal. remt. po 8, 9, 10 mr., srebr. cylinder 
remt. po 12, 13, 14 mr., srebr. ankr. remt. po 16, 17, 18 mr., 
srebr. ankr. remt. kryty po 20. 22, 24 mr. Damski złoty 
cylinder remt. po 18, 20, 24 mr., męzki złoty ankr. remt. 
po 35, 40, · 45 mr., regulatory z biciem po 9, 10, 11 mr. 

Gatunek li. sredni. Nikł. cylinder kluczyk. po 9, 10, ll mr., nikł. cylinder remt. po 11, 
l2. 13 mr., pozłac . metal cylinder klucz. po IO, 11, 12 mr, pozłac. metal. cylinder remt. po 10, 11, 
12 mr., srebrny cylindrowy remt. po 15, 16, 17 mr., srebrny nnk:r. remt. po 22, 24, 26 mr., srebrny ankr. 
remt. kryty po 26, 28, 30 mr., damski złoty cylinder remt. 28, 30. 32 mr., mozki złoty anker. po 40, 60, 
60 mr., męzki złoty anker kryty po 65, 70, 75 mr., regulatory z biciem po 15, 16, 17 mr .• 

Gatunek I. dobr"Y, Srebr. cyl. klucz. po 18, 20 22 mr., srebr. c~I. remt. po 20, 22, 24 mr., 
System „Glashi.itte" srebr. ankr. remt. kryty po 32, 36, 40 mr., system ,,Diognes" srebr. ankr. remt. kry
ty po 32, 36 40 mr., system „Longines" nikl · ankr remt. kryty po 19, 22, 25 mr., taki sam srebrny po 
40, 45, 50 mr., damski złoty cy!. remt. po 36, 38, 40 mr. damiki złoty cyi. remt. kryty po 50, 60, 70 mr., 
męzki złoty ankr. remt. po 75, 85, 95 mr,, męzki złoty ankr. remt. kryty po 100, 120, 100 mr., repetier 
srebr. ankr. remt kryty po 75, 90, 100 mr., taki sam złoty po 170, 200, 230 mr., regulatory .1 biciem 
po 20, 25, 30 mr. 

---- Droższe tylko na obstalunek. 
Polecam również mój bogato zaopatrzony skład regulatorów, zegarów ściennych i stoj~cych, z mu• 

muzyki\ i budzików, jakoteż przedmiotów srebrnych, alfenidy, przedmiotów optycznych i wszelkiej biżuterył. 
Przyjmuję także zamówienia na wszelkie aparata kościelne alfeoidowe, srebrne i złote jakotei wszelkie 
reperacye. Zakładam również nowe zegary wieżowe i podwórzowe i takowe reparuję . 

Wszelkie zamówiP.nia. uskutecznia się jaknajspieazniej, najsumienniej i pod gwarancy~ dwuletni~. 
Cenniki franko! • 
B. Rychlewski, zegarmistrz i złotnik Sram. (W. Ks. Poznańskie). 

Biuro ludo~ e tł Herne '
5"-""11""•"'""'"-111,_,_,_1 

w hot·~ah~hu,;~.;: i/ ,~:~y ulicy • Wycbodz"com pols·1r1·m-ll 
udziPla pora.il? w spr„ • »eh. kar- "'1' \ ' J 
nych procesowych, .:<:, arl.kowych, ~ 
~ruotowych, oka1 ;czca.ia t podat- -- nie władajl\cym językiem niemieckim, polecam po naj-
knwych , wykonuje odnośne prace tańszł'j cenie wszelkie 
•i śrniPńr:e i obejmuje całkowite k ł . d 

prt.r l'"Wlltld!f>ni io Wraw. - arty u y apteczne 1 rogeryjne, 
W yl;.; ::.,:;;v.;. 1:11ę teg wszelkie po- - jak rozmaite krople, oaciersuia, expeller. cukierki do 

dania piśmionue, stara się w spra.- -.r słodzenia. itd. z opisem dokladn)'m polskim 
w ach reklall'acy;j podatkowych, woj- Jlilj u tywania i to od wrotnfł pocztf\ franko. Proszę tylko 
skowych, w uzyskaniu konsensu et o dokładny adres nai;wiska, miejscowości i poczty i ehle· 
i t. d. Dostar:~za kapitałów, pośre · =- bodawcy swego. AP"" E ,_,A 
rlniczy w nabywaniu i sprzed!l ży ,Ji9 .&. ~ 
roli, dt"'mów i restauracyj, odby-
waniu aukcyi itd H' • s „ ki 

Jest zawsze pobki komi· li. ieron1ma myczyns erro 
sarz aukcyj ny. I CJ 

1 

Biuro ~est otwarte przed połu- ~ ___ września (Wreschen Prov. Posen). ._ 
pniem od godz. 8 do 1, po połu }lflj ,.. 

i:!~d o:oł~ ~~ ; 1:d;~]'71 n~~d~i~tJ2 waafl11'4!!119'_M _________ _ 
d> 2 godz. 

A. Bonekamp. D O M 
\V majątku naszym 

Baczność Rodacy! „Skale-wso'' 
stacya kolei K· źmin m 1miy jeszcze 

Osiedliłem się w Bo chum ja.ko na sprzedaż oprócz różnych mniej-
m al ar z szych parcel 3 gospodarstwa. 

i wykonuj ę wszelkie prace malar 
skie po bardzo nizkich cenach. 
:3pod1liewr.m się, że szan. Rodacy 
r.echcł\ me przedsiębior~two poprzeć 

Dalejże Rodacy, RV'ój do swego, 
a nie d') kogo innego l 

Edward Lewicki, 
m a lar z p o l ski w Boch uru, I Alleestr nr. 100. 

\Va wrz. Panicki 
stolarz polski 

od 80 do 160 mór,; z bu 
dynlt, ami - ewentł. i wię· 
l\sze. RoJa wydrenowana, dobra 
z całkowitym sprzętem; do każdej 
parceli odpowieónia ilość ł~k. -
Bliższych wiadomości udziela pod· 
pisana Spółka, opróct' tego w ka
żdy czwartek po południu na:z 
zn stępca w S ii ałowie na miejacu 

Spółka rolników par
celacyjna, 

Poznań, ul. Podgórna lOa. 

Bochum, Marienstr. I 
Ad. Woliński. '\Vł. Kaczmarek. 

J. Kużaj. 
Jl iłii HS • 

w podwórzu, 
poleca swój 

wielki sk ~atl mebli 
gotowych. dobrze wykonanych po 
cenach najtańszych. 

Meble na. 11.amówienie wy
konywam prędko ) gustown'e i t·1 

nio. - Pewnym ludziom daję tak
że na odpłatę. 

A Najkorz:vstniejsze źró
dło za.kupna na koła 
w Niemczech 

n. Lohmeyer, Po~nań. 
Katalogi gratis. Ewentl. na od
platę. Spr~żystych kolegów apor
towych poszukuję we wszystkich 
mlełscowościa.ch jako zastępców . 
1000 świadectw. Mod. 1901rl'.lr. 105. 

t przejazdem, atajoi4, miejscem do 
płókania i 

interesem piwnym 
jest tanio do na.bycia. 

L. Kaźmierczak. 
Dortmund Alter Milblenwe 18· 

Biuro prawne 
w Wanne Il, Bahnhofstr. nr. 53 

udziela 
rad i wskazówek 

w sprawach Sf\dowycb. administra
cyjuych i policyjnych wykonywa 
zażalenia, VI nioski i v~„„d ltie inne 
praae piśmienne - Tanie ceny. 

Dalej polecam mój specyalny 

skład cygar i tabaki 
i wszelkie rodzaje papierosów 
,,Sulima". 

A.. LUNEUANN, 
W a n en II. Babnhofstr. nr. 53. 

Obrazki 
w ramkach czarnych polerowa
nych za szkłem, obrazki w ramy 
kach mosiężnych, obrazki owalne 
z perełkowym brzegiem i t. d. po 
20 f1mygów ea sztukę. 

Dla czego cierpiemy? 
majł\O pewny i niezawodny śro .tek do zagojenia. choćby jak najbardziej za
niedbanej rany i moćność uniknfenia bolesnych i nfebezpfeczoych operacyj przez 
tnycie Aptekarza A.. Thierry'go tylko prawdziwej , _______ _ 

i..- mas„ł stollśt,iowe.j --
(Centifołien„8albe). Pbarmaoop. Ed. V. Nr. 214. 

Olbrzymie archiwum świadectw I wszystkich części świata. 
Uprasza eię uwałać na znac'.ł:ek ochronny, wypalony na słojku, 

gdy.! tylko taki .!!!!!(fziwą maŚć ;wiera. 

'~-------------------
Przestrzega się pr~ed bezwa.rto!ciowem naśladownlotwem i zaleca si~ sprowadzenie maści 

wprost z Pregrady. Jeden słoik kosztuje franko 2 m., dwa słoiki franko 3 rn. WyByła. sie za po
przedniem na1iesłaniem gotówki w każdej wal. Z miejscowoici, w których nie ma składu maści na
szej, upr11osza się zamówienia wprost przesłać : Schutzengelapotheke und Balsamfab't'ik, Pregrada 
per Rohitsch-Sauerbrunn. - Prospekta gratis i franko. 
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Baczność! Bacznośćf • 
.111'1" Dla objaśnienia kupującej publiczności ! --1111 

. Z powodu wystąpienia jednego współwłaściciela: 

Przy rn ającem nastąpić spfaie towarów z powodu wystąpienia jednego współwłaściciela, z jednej strony, aby 
uwzględnić teraźniejszy licby stan interesów, a z drugiej strony, aby nasze wielkie zapasy towarów przed 
przebudowaniem naszego składu uprzątnąć, urządzamy 1-

.N .'._ na zw cz·a ·n rze ~z· '·· , „ .. ·~: .-' . u 
ł' , ~ozpoezyna się ona dziś i potrwa tylko zupeh:Lie krótki czas. 
~łtt Po za rzeczywiście 
~o. 
Ili nie znanych jeszcze tanich cenach 

sprzedajemy wszelką garderobę dla mężczyzn, chłopców i do roboty. Jedwabie, · wełniane i bawełniane materye na suknie~ 
perkale, batysty, zefiry, rzepiki, satyny Augusta na suknie, bluzy i powłoki,· szamosy do pościeli, sukien i fartuchów, 
Drukowane materye na suknie i fa, tucby. · Prześcieradła, kołdry, kołdry watowane 'do spania, pierze, materye do pościeli, · 
i pościel gotowa. Obrusy na stoły i komody, firanki odmierzone i z kawała, dywany, dywaniki przed łóżka, bielizn 
dla mężczyzn, n:ewiast i dzieci, gorsety, fartuchy, pończochy„ wszelkie towary krótkie i białe. Kapelusze dla mężczyzn 
kołnierzyki, półkoszulki, mankiety, krawaty i wiele tu nie wymienionych artylrnłów. 

Płaszcze dla niewiast, 
kołnierze i żakiety, tylko tegoroczne nowości 

sezonowe po i niżej połowy cen. 
• • iiiB„„ ...... „„„„„„ ... „„„ ... „„„„„„„ ... „„„l'!E2 ... „„ 
Ceny wyj"tkowe, po któryrh sprzedawać będziemy, nie pokrywaj2' cz9ściowo wartoś 

fabrykacyi. Sprzedaje się tylko za gotówkę. 

· Kto swych pieniędzy nie bez potrzeby wyrzucać i taniej 
jak:zwykle i gdzieindziej kupować pragnie, niech skorzysta z sposobności~ 

która się więc.ej nie powtórzy. 

Dom towarow~v J 

.I I 

I 

. Langendreer · Bahnhof, 
Kaiser Str. nr. 192. Kaiser Str. nr. ·192„ 

Za druk, nakład i rectakcy~ oapow1edz1alny: A.ot o u i Br ej ski w Bochum. - Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „W iaru sa Polak i ego" w Bochum. 
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zwolili na tak częste odwiedzanie więźniów. 
Co do pani Noiret, o tę spokojną była; ona 
tak ufała Babecie. 

N aj gorzej jej było z tem, iż nie wie
działa jak długo ma służyć, by wyzwolić 
rodzeństwo. 

- A nuż całe lata każą mi pracować ! 
- myślała czasem, gdy była bardzo znu-
żoną. 

I stawały wóczwczas w oczach jej du
szy blade twarze siostry i brata, przypo
minała sobie sen Antoniny i łzy nabiegały 

do jej oczu. 
- Umrą oboje i nie doczekają, bym 

rozwarła im drzwi więzienia szeptała 
do siebie. 

Po takich myślach spać całą noc nie 
mogła. Przykre też niewysłowienie bywały 
dla niej obiady, gdyż usługiwać musiała 
Niochowi i jego gościom, bo ileż to razy 
złajał ją i zwymyślał Nioche słowami, ja
kie tutaj po raz pierwszy usłyszała. Jedząc, 
rozmawiali zwykle o skazanych na śmierć, 
o wyrokach spełnionych, o męczeńskiej 
śmierci, na jaką ich wyroki posłały tysią
ce - a opowiadali o tern tak swobodnie, 
jak gdyby co dobrego spełnili; tak wesoło, 
jak gdyby o ucztach mfn:tr11; 

·nia, 
łów 
nie 
do
ały 

rch ~ 
ię- I 
'.a-
by 
1Z 

e
e-

i tern powiedzeniem skłonił ojca, 1z pozwo
lił się dać wynieść z więzienia. Słysząc o 
wielu innych podobnych, znosiła Elźbieta 
tem odważniej codzienne przykrości, łaja
nia i wymysły. 

Pewnego wieczora smutniejsza jeszcze, 
niż zwykle, skończywszy zajęcia, zamknęła 
kuchnię na klucz i poszła na dziedziniec. 
Noc była pogodna i ciepła, maj bowiem 
już zawitał, księżyc jasno świecił; siadła 
na ławce pod rozłożystym dębem, tam stoją
cym i wpatrzyła się w okna cel więzien
nych. Od trzech miesięcy nie odwiedzała 
brata i siostry, myślała: może zobaczy 
z nich które; może ja~ ona spać nie mogą 
i wyjrzą na dziedziniec! W tern, gdy tak 
zadumana siedzi, uczuła czyjąś dłoń na 
ramieniu. Dreszcz przestrachu ją przebiegł, 
sądziła, że Nioche aż tutaj przyszedł po 
nią. Obejrzała się z niepokojem, pewną iż 
grad słów obelżywych posypie się na 
nią - lecz jakże się ucieszyła gdy podniósła 
oczy: To stary Caro stał przy niej i ła
godnie spoglądał na nią. (C. d. n.) 

~W1\'1iO)ózu.faete 

o~li składka na ubogich studentów katoll<li-0-1 oislaon. 

W kasie (zob. nr. 28) 6,29 m. 
Na zaręczynach u Jana Kmiecika w Krayu: 

Wincent.y Kmiecik z ŻODfł 1 mr., Jan Kmie
cik z r-arzeczODf\ 2 mr., Jan Kmjecik II z żo· 
Of\ 1 mr., Igr.acy Wieczorek 1,50 mr„ Józef 
Wieczorek C>O fen., Stanisław Wieczorek 1 
markę, Wawrzyn MaNiniak z ŻODf\ 1 mr, 
Andriej Wieczorek z żoo2' 50 fen, Filip Pa-
wlak 30 fen., (wręcz. J. Kmiecik z Hamme) 8,80 „ 

Z pielgrzymki dn Kevelaer, w której także 
udział wz' ęły Tow.: św. Kaźmi e1·za w Bau
kau (20,05 mr„) i św. St.anisława w Herne 
(10,30 mr.) (nadesłał Marcin Kubiak z lhu-
kau) . • . . . . • . . . • . • 80,35 „ 

Prty s •osobnośd pohkiego nabożeństwa w Bo-
cłu n. w dniu 14 lipca, (wręczyli Feliks 
\,\ •·iciechowski, Józef Kręcki, St. Swierczyk) 6;15 ,, 

Ze sko:r nonki Tow św. Barbary w Docbum 
(w1ę1·zył 1:5tefan Szymłiński) • . . . . . l . 91 „ 

Razem ó3,ó0 m. 
~- Rozchód : . 

W. H. w B. szkólne na I kw. 26,óO mr. 
M W. w E stypendyum . ._8_.ó_O_m_r._, ___ _ 

') Razem 3ó;OO mr. 3ó,OO mr. 
W kasie 18,50 mr. 

Bóg zapłać I Św. Józafacie, módl się z;a no.mi! 

1 7 7. 1901. pro: K s L i s a. 

Ja.n Bielińaki, Bochum Maltbeserstr. 17a 

- Nłlkłiidem i C2"Cionka.m:l Wyde.wnłctwa „ Wiaru.sa Polskiego. '1 

o 

(POSŁANIEC.) 

„Nauka Kat.olicka'' wychodzi co czwar· 
tek w Bochum w Westfalii jako bezpła
tny dodatek do „Wiurusa Polskiego" 
Osobno „Nauki Katolickiej'' prenumero
waó nie mołna. Kto wlęc chce j' otrzy. 

0------

I 
mywaó, niech sobie zapisze na poczcie 
,, Wiarusa Polskiego". 

tj Wtaruf! Polski", pismo polltycsn~ 
wychodzi trzy razy tygodniowo z „Nauq 
Ka.tolicklł", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenum~rata na poozoie wynosi 1 markv 
60 fenygów kwart&lnie, a ł odnoszeniem 

I 
do domu prze1 Uatowego 1 markę 7 6 
fenygów. 

o o Qt-----

• Módl si9 i pracuj ! 

Bezpłatny dodatek· tygodniowy do „Wiarusa Polskiego". 

Ni. 29. Bochum, dnia 18 lipca UłOl~ Rok 10. 

Na Niedzielę VIII. po Świątkach. I swoich. Wezwawszy tedy każdego z osobn I dłużnika pana swego, mówił pierwszemu: Wie 
. I leś winien panu memu ? A on powiedział: st 

Lekcya. Rzym. VIII. 12 - 17. . barył oliwy. I rzekł mu: Weźmij zapis twój 
Bracia! Powinni jesteśmy nie ciału, aby- I a siądź natychmiast napisz pięćdziesiąt. Pote 

śmy podług ciała żyli. Albowiem jeśli podług I drugiemu rzekł: A ty wieleś winien? A o 
ciała żyć będziecie, pomrzecie; ale jeśli duchem '1 rzekł : sto beczek pszenicy. I rzekł mu : Weź 
sprawy ciała umartwicie, ŻJĆ będziecie. Bo którzy mij zapis swój, a napisz osiemdziesiąt. I po 
kolwi€-k duchem Bożym rządzeni są, ci są synami I chwalił pan włódarza niesprawiedliwości, i· 
Bożymi. Boście nie wzięli ducha niewoli znowu ku roztropnie uczynił. Bo synowie tego świat 
bojaźni: aleście wzięli ducha przywłaszczenia za : roztropniejsi są w rodzaju swoim nad syn 
syny, przez którego wołamy: Abba (Ojcze)! ! światłości. A ja wam powiadam: Czyńcie so 
Albowiem ten duch świadectwo daje duchowi I bie przyjacioły z mamony niesprawiedliwości 
na szemu, iżeśmy są synami Bożymi. A jeślić I aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznyc 
synami, tedyć i dziedzicami; dziedzicami Boży, ! przybytków. . 
mi, a spółdziedzicami Chrystusowymi. i 

Ewangtelia. Łuk. XVI. 1-19. I Kazanie. 
W on cza'1\ mówił Jezus uczniom swoim I Jesteśmy wszyscy włódarzami Pańskimi 

tę przypowieść: Był niektóry człowiek bogaty, I · k ł • d · · t ' d · 1 · 
który miał włódarza, a ten był odniesion do a Ja 0 W 0 arze. me JeS ~s~y samo zie m 
niego, jak(, by . rozproszył dobra jego. I wev~ ~i ł lecz we wszystkiem zalezm od Boga. Pa 
go i rzekł mu: Cóżto słyszę o tobie? Odnaj j Bóg nam dał duszę i ciało, rozum i woln 
licz?ę .włódar~twn twego, alb~w~em już włóda~ I wolę, daje nam pokarm i odzienie. Sa 
rzyc n.ie będ~iesz m~gł. I ~owił w,ł.ódar~ sa?1 I czas daje nam Bóg w którym pracowa 
w sobie: Cóz uczymę, gdyz pan moJ odeJmUJC , ' . . . 
odemnie włódarstwo? Kopać nie mogę, żebrać ! mamy '!1-a chwał~ .B?zą a. _nas~e zbaw1eme 
się wstydzę. Wiem co uczynię: że gdy będę 1 PrędzeJ czy pózmeJ wybIJe I dla nas go 
złożon z włódarstwa, przyjmą mię do domów ł dzina, gdzie nam powiedzą: "Oddaj liczb 



włódarstwa twego, albowiem już włódarzyć koś winien jest, na służbę Panu Bogu 
nie będziesz mógł". A wtedy ze strachem twemu jako ofiarę żywą, świętą, Bogu się 
i trwogą niejeden będzie mówił: „ Cóż podobającą? Jako chowasz rozkazanie św. 
uczynię, gdyż Pan mój odejmnie odemnie Pawła, który ci każe ciało swe, oddać Pa
włódarstwo"? · :nu, a nie nieczystości i plugastwu? O ty 

Zastanówmy się mili Czytelnicy, co my nędzny grzesznik! wszak ty wszystko 
uczynimy wtedy, gdy Pan Bóg zażąda od opatrznie czynisz. Język, który ci dał Pan 
nas rachunku ścisłego. Lepiej teraz myśleć Bóg na błogosławieństwo, na zbudowanie 
i złemu zaradzać, jak potem tj. w godzinę i pociechę bliźniego, obracasz na obmowy, 
śmierci, gdy już nikt pracować, ani włó- oszczerstwa, na złorzeczenie i bluźnierstwa, 
darzyć nie będzie mógł. na pohańbienie i potwarz bliźniego. Oczy 

Powierzył nam najprzód Pan Bóg sza- twoje, które ci dał Pan Bóg, abyś je po
farstwo nad dobrami duszy. Dał ci pamięć, dnosił ku niebu do Pana twego, a ty je 
rozum i wolną wolę: Pamięć, abyś zawsze podnosisz na pożądliwość niewiasty, na 
rozpamiętywał dobrodziejstwa Boże, abyś chciwość cudzych rzeczy, na widzenie mar
czytał o dziwnych sprawach Jego, abyś ności świata tego. Uszy twoje dał ci Pan 
rozważał przeszłe lata twoje w gorzkości Bóg ku słuchaniu słowa Bożego, a ty je 
duszy twojej, · żałując za grzechy twoje, obracasz ku słuchaniu kłamstwa, pochleb
a ty pamiętasz o wszystkiem innem, ale stwa, obmów, pieśni nieuczciwych i nie
nie o tem, co służy ci do zbawienia. Dał czystych. Smak i powonienie dał ci Pan 
ci rozum i naukę, abyś rozpoznawał i wi- Bóg ku żachowaniu zdrowia, a ty je obra
dział, co jest dobre a co złe, abyś umiał casz na zbytki, na obżarstwo, na opilstwo, 
.sam sobie i drugim dopomódz i poradzić, a na rozpustę ciała twego. Ręce dał ci 
Jak czynić dobrze, a złego unikać, a ty Pan Bóg na poczciwą robotę, na wsp·o
rozum wzywasz do marnych rzeczy, do ronienie bliźniego, a ty je obracasz na 
złego, do szkodzenia sobie i bliźniemu. Dał kradzież, łupieztwo, na niemiłosierne bicie, 
ci Pan Bóg wolną wolę, abyś obierał do- na rozlanie krwi niewinnej. · Nogi dał ci 
bre a odrzucał" złe, abyś się strzegł grze- Pan Bóg, abyś chodził drogami sprawie
chu, a naśladował cnoty, abyś służył Bogu, dliwości i ścieżkami Jego, a ty je obra
nie światu, duszy, a nie ciału: A tyś to casz na drogi nieprawości. O mizerny 
wszystko obracał naprzeciw woli i rozka- grzeszniku, jak ty wszystko opacznie i prze
zaniu Pana swego: Pamięć na niezapo- wrotnie czynisz, gdy wydajesz wszystkie 
ronienie krzywd i uraz, jakie cię spotkały swe członki nie na rozumną służbę Bożą, 
od brata twego, rozum na fałsze i zdrady, lecz na służbę niesprawiedliwości! Jakże 
na bluźnierstwa, na oszukaństwa i krzy- się ostoisz przed strasznym sądem Bożym, 
wdę bliźniego, wolę na pożądanie każdego gdy on zażąda od Ciebie liczby z włódar
złego, a na wzgardzenie wszelkiego do- stwa twego? 
brego. · " Cóż uczynisz marny grzeszniku, U czynił cię po trzecie Pan Bóg szafa
gdy Pan B&g zażąda od ciebie liczby rzem nad różnemi dobrami ziemskiemi, 
z szafarstwa tych dóbr duchownych? Ro- abyś ich nie sam używał, abyś ich nie 
zum, wolnej woli i pamięci nadużywasz obracał tylko na pożytki swoje, ale abyś 
ciągle na swoją zgtlo'ę a obrazę Boga ~ niemi szafował ku czci Panu swemu i ku 
o jak straszny sąd czeka cię za to l p9żytkowi i wsparciu · bliźnfogo swego. Ale 

Powtóre powierzył ci Pan Bóg szafar- ty co czynisz? Jako się sprawujesz? Kędy 
stwo nad dobrami cielesnemi. Jakże niemi obracasz dobrodziejstwa pańskie? Zona 
szafujesz? Na co obracasz zdrowie twoje? twoja i dzieci biedę i głód cierpi~~ · -a ty 
Na co obracasz urodę twoję? Iżali wy. da~ łfSfYS __ tko „. przep1.·jasz. Rodzice ·, starz:y-i:ubo
wasz ciało swe„ członki Chrys~~8,~et-Jj~{_·u~:t tJd{g.ęb,i~ wspar~ia żądają, a ty wszy-
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drzewa i poczęła ogień na kominie rozpa
lać, lecz nie szło jej jakoś. Pani Nioche 
przypatrywała się jej zdala, coś jakby litość 
malowało się na jej twarzy; naraz przy
stąpiła do niej. 

- Pokażę ci, jak się ogień rozpala; 
uważaj jednakże, abym drugi raz nie po
trzebowała cię uczyć. 

To powiedziawszy, :pochyliła się nad 
kominem i sama ogień rozpaliła. 

- Dziękuję - rzekła Elżbieta, po
czem ,nasta wiła garczek z wodą; pani Nio
che przyniosła jej kawy, powiedziała jak 
ją trzeba ugotować, gdzie mleka dostanie 
i oddaliła s~ę, zalecając by śniadanie wkrót
ce było gotowe. 

Ze śniadaniem powiodło się Elźbiecie 
najzupełniej, trudniejsza sprawa była z o
biadem: rzeźnik przyniósł jej świartkę ba
raniny, a pani Nioche powiedziała, l.ly ją 
upiekła na obiad i żadnych tym razem 
wskazówek kucharskich jej nie dała. Elż
bieta nie miała pojęcia, jak się piecze ba
ranina, sama nie wiedziała co zrobić, na
reszcie zdobyła się na odwagę . i poszła do 
pani zapytać o radę. 

Na twarzy Niochowej ukazał się u
śmiech, nie spostrzegła go jednakże dzie
wczynka; usłyszała tylko ostrym tonem 
uczynione pytanie : 

- Cóżeś ty robiła całe życie; wyro
słaś jak topola, a nic robić nie umiesz. 
Na co mi się zda taka sługa. 

I gderając na ciężar jaki spadł jej na 
barki, poszła do kuchni, by nauczyć Elż
bietę jak się przygotowuje pieczeń barania. 

Dziewczynka przypatrywała jej się ze 
smutkiem, myśląc nad tem, że pewno dłu
go jeszcze bardzo będzie zasługiwać na ta
kie połajania, gdyż na kuchni nie zna się 
zupełnie. Jakże więc rada była, gdy obiad 
był gotów, pani Nioche kazała jej nakryć 
do stołu, potem usłużyć. Spełniła wszystko 
posłusznie, bo te zajęcia łatwiejsze były; 
następnie sprzątnęła kuchnię i znowu zmę
czona, rz-u.ciwszy .. się na twarde posłanie, 
usnęła spokpjnię. Północ była, gdy głośny 
jakiś hałas 'zbudził ją ; zerwała się wylę-

kła i słuchać poczęła. Z sąsiedniego pokoju 
dobiegły ją śmiechy i oderwane zdania pro
wadzonej tam rozmowy, której wątka po
chwycić nie mogła, gdyż była senn~. Wtem 
drzwi kuchni się otworzyły i weszła pani 
Nioche, która trzymała w ręku spory ka
wał surowego mięsa. 

- Rozpal ogień i przygotuj wieczerzę 
- rzekła - udusisz tę wołowinę, lecz 
staraj się by była smaczną 

Odeszła nic nie powiedziawszy, jak ma 
mięso udusić. Elźbieta nie miała pojęcia 
jak się wziąść do rzeczy; stała czas jakiś 
zakłopotana, nie wiedząc co robić - na
reszcie przyszło jej na myśl, by wołowinę 
upiec w podobny sposób, jak na obiad U· 

piekła baraninę. Myśl okazała się dobrą, 
po paru godzinach pieczeń była gotową ; 
zaniosła ją przeto do pokoju, potem wró
ci wszy do kuchni rzuciła się na powrót na 
łóżko, lecz tej nocy nie spała wcale, tylko 
drzemała. Krzyki dochodzące z poza ściany, 
b.udziły ją ustawicznie ; mimo to nazajutrz 
trzeba było wstać o świcie i zwykłą pra
cą się zająć. 

Tak ciężkie życie rozpoczęło się dla 
dziewczęcia, nie skarżyła się jednakże, 
tylko usiłowała dogodzić swemu państwu: 
dopytywała się kogo mogła o sekreta ku
chenne i powoli doszła do takiej biegłości 
w tej sztuce, że sama potrafiła wszystko 
zrobić. Pracowała wytrwale od świtu 
do nocy, pokornie słuchała łajań, za 
najmniejszą pomyłk~ przepraszała, starała 
się mieć zawsze spojrzenie zadoJVolnione i 
uśmiech na ustach. Smutno było jej na 
sercu, tęskniła za bratem i siostrą, których 
nie miała czasu odwiedzać ja~ dawniej, 
codziennie, za prababką z kt(>.rą mil parę 
ją dzieliło. ~ _ ..=:? ?§ .jr ~ ~ ~ ;. :. 

Lecz myśl, że pracuje dl~oat~fi hr~ ~ ~ ~ 
ta i siostry, sfodziła jej t~}{~{ł. irfid§ef. ~ Z.~ ~ 
wybiegłszy na dziedzini~ -czdią_ła. na~~<& ~ g ci ~ 
by się dowiedzieć, ci ffulibta~ ~*~v t:1- ~ ~ g ~„ 
.Antonina prosiła g9;<1Qb~~t<Cb Euv~i~ H r;· ~ ~ t"1 
ona mieszka i ~~ęlt ja ~ii i:e~ ~· ~ ~ 
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OOAL:tt.A. 
Z dliejów Franoyl. 

(Ci~ dalszy). 

Pamiętasz Babeto, jak powiedziałaś 
tni raz : "o ciebie nie bałabym się, chociaż
byś wpadła do piekła, bo swoją słodyczą 
szatanów nawet w anioiów byś przemie
niła." 

W siwych oczach Babety zaświeciły łzy. 
- Będę się modlić za ciebie dziecko, 

a nad panią Noiret będę czuwać troskli
wie, póki wszystko troje do nas nie wróci
cie. Już wiem, jaką wam dać radę -
rzekła odzyskawszy energ'ię - pani Noiret 
przeniesie się do mojej rodziny; w naszej 
chacie włos z jej głowy nie spadnie. 

Babeta była córką prostych kmieci, 
którzy mieszkali we wsi należącej do De
laro chów. Myśl podana przez starą pia
stunkę, wydała się bardzo dobrą Elżbiecie, 
i pani Noiret przyjęła ją z _ wdzięcznością 
i obie zwróciły się z podziękowaniem do 
starej piastl}nki. · 

Po skromnym obiedzie, sprowadziły pro
sty wózek, by _wspaniałością nie drażnić 
nikogo i zabrawszy mały tłómoczek ze so
bą pani N oiret i Ba beta ruszyły w drogę. 
Silbie, wieś do której dążyły, parę mil za 
Lyonem leżała. Pożegnana i pobłogosła
wiona przez obie, Elźbieta udała się zaraz 
po ich odjeździe do ratusza; w bramie po
znała wychodzącego z rady Nioche, na 
twarzy jego odmalo-walo się widoczne zdu
mienie ,_ gdy ją ujrzai. 

Zatrzymał ją. 
- Więc wróciłaś? - rzekł tonem py

tania_ --,-- był~m przekonany, że uciekniesz 
_ raz.em z .pa~ią Noiret i przygotowany na 

. _ · to, że jutro.,...br:at twój i siostra odwiezieni 
. _.zo·s~ą.ną:;rire pola Breteaux. 

_ _lL "' Tego . się .@:>a:wiałam i dla tego t.u 
jest~. ~.-. odparl spokojnie Elźbieta. -- _.\. - ........ . 

. On ps)patrzal na nią chwilę w milcze-
niu, )a: pot~m.~ekł. 

J _, 

- Widzę,_ że . i między wa~i spotkać 
możn~ odważne i szlachetne dusze... chodź 
ia mnł}, mam dla ciebie służbę. " .„ 

Tó mbwłąc postąpił naprzód; dziewczyn „ 
ka podążyła za nim, weszli do sieni jednej 
z oficyn ratusza, przez którą wprowadził 
ją do własnego mieszkania, do brudnej 
lrnchni pełnej śmiecia. Prócz stołu zasta
wioneg·o naczyniami niepomytemi i łóżka, 
na którem garść słomy leżała, szaflika _peł
nego pomyj i próżnej konewki, nic tutai 
więcej nie było. Wszedłszy do kuchni, Nio
che zwrócił się ' do idącej za nim. 

- Zatrzymaj się tutaj - rzekł szor
stko - tu pracować będziesz - i oddalił 
się sam. 

Elźbieta obejrzała się w około ze wstrę
tem; w domu niczem się nie zajmowała „ 
lecz nieraz szukając Babety, wbiegła do 
kuchni i widziała jak w niej służba myła„ 
szorowała, by porządek panował. Zbliżyła. 
się przeto do szaflika, schwyciła g·o i wy
niosła na dziedziniec. \Vylawszy pomyje,. 
napełniła sza.flik czystą wodą, wróciła 
z nim do kuchni i zajęła się myciem na
czyń - a gdy wszystkie były czyste,. 
ustawiła je w porządku. Poczem spo
strzegłszy w kącie sto jąeą miotłę, zamiotła. 
kuclmę. Mrok zapa< i właśnie, gdy zmę-
czona tak, iż omdlała prawie, rzuciła się: 
na łóżko ; sen skleił niebawem jej powieki,. 
twarde posłanie puchem jej się wydało„ 
Spała do rana snem nieprzerwanym, nic" 
nie śniła zupełnie, o budziła się o świcie: 
trzeźwa i wypoczęta, a pierwszym pyta
niem, jakie sobie zadała, było: 

- Cóż teraz będę robić? 
·wtem drzwi się otworzyły i weszła do 

kuchni średnich lat kobieta o twarzy suro
wej. Badawczem okiem powiodła po kuchni, 
po naczyniach pomytych, w porządku u
stawionych i twarz jej złagodniała. 

- _Napal teraz w piecu i śniadanie 
przygotuj - rzekła - wydam ci kawy. 
W komórce za kuchnią znajdziesz drzewo, 
by ogień rozpalić na kominie. Jestem Ma
rya Nioche, twoja pani; wiedz o tern, ze 
dla próżniaków surową jestem, oto klucz 
od komórki z drzewem. · -" ~·' ', 

Elźbieta wzięła w milczęniu'"~t\;:i~k pani 
ioche klucz, przyniosła sobie kiik~~, ]?olan 

-.~on -- :::., ___ . 
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stkó iia stroj~, muzykę i hulankę wyda
jesz. M6wi:5Z, że to wszystko twoje, możesz 
z tern robić, co ci się podoba. A. ja ci po
wiadam, że to nie two.ie. Tyś nie pan, lecz 
włódarz i zdać będziesz musiał ze wszyst.; 
kich dóbr ziemskich liczbę i rachunek. 
Słusznie się skarży Pan u Proroka Oze
asza na ciebie: „Dałem im,_ powiada, wełnę 
i · len, zboże i wino i jęczmień, srebro 
i złoto moje, a oni to ofiarowali czartu". 
Jak ty się ostqisz, co powiesz Panu twe
mu, gdy On ci powie: "Oddaj liczbę włó
darstwa twego, bo już więcej włódarzyć 
nie będziesz mógł". 

A. więc, mili czytelnicy, obracajmy 
wszystkie dary, jakie nam Bóg dał, na 
chwałę jego a nasz zbawienny pożytek. 
Dosyć tego marnotrawstwa! Bądźmy pewni, 
że kara nas nie minie, gdy ~obie nie uciu
łamy zasług z dóbr ziemskich, z dóbr du-
szy i ciała. Bóg surowo karze wszelkie 
niedbalstwo sług swoich, a nagradza obficie 
najmniejszy dobry uczynek. Pracujmy więc 
szczerze, aby nas P. Bóg przyjął do wie
cznych przybytków. A.men. 

Podania i legendy krakowskie. 
Zebrał Dr. Klemens Bąkowslu 

cnu dalszy). 

Jakąż religię wyznawali ci nasi przed
historyczni przodkowie? 

Długosz pierwszy się zaczął o to do
pytywać i wymienia jako najwyższe bó
stwo słowiańskie Jesse "od którego wszy
stko złe i dobre pochodzi" (Stworzyciel). 
Helmold, piszący koło r. 1170, ale zna
jący głównie Słowian nadbałtyckich, po
da je, "że Słowianie, · choć mają rozmaite 
bóstwa, nie przeczą bytu jednego Boga 
w niebie nad innymi panującego, bogi zaś 
podległe, spełniające- nadane sobie o bo-' 
wiązki, z jego krwi wyszły, a tym każdy 
z nich jest znamienitszy, im bliższy naj
wyższell:lU Bogu" - dalej podaje, że Swfa
towid (ZvMt~Yit) był czczony od całeg°, 
narodu ·· $łarw!l, ]<"Uznany -: za boga bogów;. 
Kroni,~ąr,i "Ditmar (piszący-~około ~~łf01B'7 

OplSUJąC świątynię słowiańskł} Wspomina, 
że najwyższy B6g, zwany jest Zvarasici 
(może przekręcone ze: Stworzyciel) i od 
wszystkich plemion jest czczony. 

Odkryty w Zbruczu, a do zbioru Akad. 
Umiejętn. w Krakowie przez p. M:iecz. 
Potockiego · ofiarowany wspaniały posąg -
Swiatowida, zgodny jest z opisem tego 
bóstwa, · podanym przez Hellmolda, a odna
lezionym na drugim końcu Polski, stwier
dza prawdę, że Swiatowid był w całej 
środkowej Słowiańszczyźnie czczonym. 

Jak wyglądały świątynie starosłowiań
skie, dość powtórzyć dosłownie ich opis 
wedle wszechstronnych studyów prof. So
kołowskiego i Łuszczkiewicza z wyżej cy
towanej pracy: „ Ruiny na jeziorze Le-
dnicy": · 

„ Wnosząc z opisów Dytmara, Her
borda, a zwłaszcza Saxona Grammatyka, 
miały świątynie najczęścieJ kształt czwo
rokątnych budynków i składały się z współ· 
środkowych rzędów ogrodzeń, z których 
rząd wewnętrzny, zbliżony do przeciwle
głej od wejścia zewnętrznej ś~iany, z ob
szerną i jakby przedsionek przed nim sta
nowiącą przestrzenią, zamykał przybytek 
bóstwa. W budowie ich pozostał widoczny 
charakter pierwotnych płotów zagrody, nie 
.wbitych w całej rozciągłości w ziemię, ani 
wspartych bezpośrednio na niej, ale zło- . _ 
żonych z kołów połączonych poprzecznemi __ -_ 
deskami. Deski zbliżone i ściśnięte utwo- ·- · 
rzyły ściany wiszące w powietrzu - n~ pod
stawach rzeźbionych niekiedy w . kształcie 
rogów jak w Radgoszczy, gdzię . według 
Dytmara, albo zostały zastąpi9!}.e, -. (czy tą 
w obu rzędach ogrodzenia, -ją,k - w Kore
nicy, czy w jednym tylk~ _ śio~owym, jak 
w Arkonie), purpurow~mi ~~anina!lli lub 
kobiercami wiszącemi na słupach. -Tak 
sCiany , jak - słupy może na głowicach 
i trzonach, pokrywały wypukłe i starannie 
nieraz rzeźbione wizerunki bogów i bogiń, 
ludzi - _-ptakirw·' i zwierząt, symbolizujące 
religijne mity i barwiły jaskrawe, a na 

; wrfływ i zmianę powietrza wytrzymałe 
."!arby~ ~ co~3~ ~kładało się na plastyczną i bły-
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zczącą, wzorzystą i barwną całość i żywo pod wewnętrznym, do koła posągów mie'-· 
usiało działać na wyobraźnię współcze- ściły się chorągwie, godła i znaki; zbroje, 

nych. N ad tern wszystkiem piętrzył się miecze i tarcze; srebrne i złote naczynia; 
górę wysoki, spadzisty i czasem czer- rogi muzyczne i służące do picia, złożone 

ono malowany dach. Nakoniec niekiedy i drogocennymi zdobne kamieniami i inne 
taczał świątynię w pewnej odległości, do- zdobycze wypraw dalekich. 
atkowy stosunkowo niższy i również rze- Ptactwo przelatywało swobodnie z je-

'biony i barwiony parkan, zamykający dnego ich końca na drugi, ożywiając wzo
ziedziniec, który do niej prowadził, o je- rzystą ciszę przybytku; jaskółki gnieździły 
nej lub kilku bramach. Tak się przedsta- się gromadnie w załomach wiązania lub 
iają w opisach naocznych świadków te nawet lepiły gniazda z ust samego bo
udynki na zewnątrz. Szeroko rozpostarte, :żyszcza. 
rzeciążone symbolami i ozdobami, w fan- Wiatr niósł śnieg w czasach zawiej 
astycznej, chaotycznej i ciężkiej swej or- pod ściany sterczące tylko na słupach lub 
amentacyi, przypominają one fasady pa- :podfałdujące sit} i drżące w powietrzu za
ód indyjskich, a w zasadzie planów nie ·słony. Do pogrążonego w tajemniczym pół
·6żnią się od innych północnych aryjskich cieniu wnętrza, przez zewnętrzne metopo~e 
·wiątyń. Przez drzwi, zapewne w ścianach otwory między belkami stropu, właściwe 
ycięte, lub po uchyleniu zasłon między wszystkim pjerwotnym drewnianym budo-
łupami, wchodziło się do ich środka. wlom, jak w archaicznych świątyniach 
rzypuszczalnie, wewnątrz, słupy były , gi-eckicb, padało światło prżytłumione i pla
odwójne. w ~ażdym rzędzie, i tworzyły · miste a przy wschodzie i zachodzie, słoi1ce 
am, gdzie. me było zewnętrznych ścian, przedzierając ostre promienie, licznerni 
l':"a ~spółsro~kowe perysty_le, . ~ w razie I s~para1!1i · ogr.odzei1, złocił. o jaskrawo na tle 
1zecnvn!m Jeden przynaJmmeJ wewnę- . crnmnosci, występy ·wewnętrzne belek, 
rzny, między którym, a ogrodzeniem bu- trzony slUl)ÓW i kształty posąo·u". 
łynku, ~iegł nierówn~j szerokości korytarz. I Kronikarz Ditmar podaje~ że w pe
:V szystkie przestrzeme, razem z wewnę- wnej nadbałtyckiej świątyni słowiańskiej 
rznym perystylem,, przykrywał pod ~spól- stały posągi bogów z wykutemi ich nazwi
ym dachem _wspolny pułap„ __ zlozony~h skami. Ponie·waż Słowianie nie mieli pisma, 
pomostu, , lezącego na krzyzuJąc~c~1 się: przeto prawdopodobnie sprowadzali skan

elkac~, ws~arty~h o ~ewn~trzn~ sCianyr tlynawskich kamieniarzy, którzy podług 
zy, l~z o wiązama .słupow, i maJący nad dyktatu wyrażali swym alfabetem t. j. ru
ła~c1wy~ przybytkiem bóstwa, jakby wy- nami dyktowane wyrazy: w ten s'posób 
roJony i praw.dopodobnie u góry potl może powstały kamienie znalezione w Mi
tr~ch~m, drewm~ną balustradą okolo11y, korzymie, złożone w Akademii Umiej. obok 
ze1 oki otwór w srodku. . _posągu Swiatowida. 
· W przybytkach, _zakreślonych w ten Tak wyglądały świątynie słowiańskie, 
po;;ób, stały ~lbrzymie p~sągi. bogów, nie- tak wyglądać mogła świąt,Ynia, jaka w g·ro
tóre z rozmait!ch_ rodzaJó': 1 barw drze- dziszczu wawelskim stała. Jeżeli w niej 
~' t~k zręczn~e" i s~tuczme. z~ożone, że czczon<> Swiatowida, to postać jego do

?Jedynczych. wsrod me~o sp0Je17 :rozeznać kładnie wyobrazić sobie można z posągu 
ie, b~ło mozna;. drug~e bardzl~J. barba- znajdującego w Akademii Umiej. kilko

·z!nskie, s~łada~ące. się z _częsci r g~ub~ ' łokciowy czworogranny posąg, zakończony 
c10sanych i moze zelaznym1 gwozdz1am1 głową z czterema twar·iami zwróconemi 
e sobą zbitych. Domyślać się należy, że . w cztery strony świata przykrytemi je
od perystylem zewnętrznym ustawione dnem nakryciem w ręku i·óg dalej siodło 
yły długie ławy i stoły, w każdym razie wędzidło i ~.i.ee~. Obok 1 n usiała .stać staj~ 
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hia z białym rumakiem, na którym wedle 
mniemania, Swiatowid nocne robił wy
cieczki, i mieszkanie kapłanów. 

W zmianlmją kronikarze o bóstwach 
innych, jak Nija, Lado, Zezilia, Dziewanna, 
Marzanna, Pag·oda, Pochwist, Trygłów, 
których znaczenia trudno odgadnąć, a zre
sztą z biegiem czasu musiały się w poje
dyńczych okolicach zmieniać wyobrażenia 
i pojęcia. · Nija miał duszę przyjmować po 
śmierci do lepszego przybytku - obok 
jednego Bog·a przyjmowali więc Słowianie 
i nieśmiertelność duszy. 

Jeżeli jeszcze w chrześciańskich cza
sach wierzono w czarownice, to nic dzi
wnego, że obok jednego Boga uznawali 
Słowianie bożków i duchów. 

Ta religia utrzymała się długo nad 
Bałtykiem, kiedy dawno już przez wschóu, 
południe i zachód, chrześciaństwo do Polski 
wkroczyło. 

Wszystko wskazuje na to, że okolice 
krakowskie przyjęły chrześciaństwo pierwej, 
nim Mieczysław I urzędowo wprowadził je 
w swe państwo, t. j. w północną część 
Polski, że przyjęły je z \Vielkomorawii. 

O kościele św. Salwatora na Zwie
rzyńcu„ jednym z najstarszych w Krako
wie, o prastarem wezwaniu Zbawiciela, 
zanotował Pruszcz w „Klejnotach m. Kra
kowa" następującą legendę: 

„Przed laty miał ten kościół Krucyfiks 
wielce cudowny o którym ta jest historya, 
że jest przysłany z Morawy pierwszemu 
w Polsce chrześciańskiemu książęciu. To 
książe tenże Krucyfiks na tern miejscu 
z wielkiego nabożeństwa w szatę koszto

·wną, koronę złotą i w trzewiki perłami 
·haftowane ubrawszy, zostawił, do którego 
skrzypek grać piosnki swoje nabożnie cha
dzał; temu skrzypkowi ten Krucyfiks trze
wik drogo zrobiony ze swej nogi spuścił 
i dał na poratowanie ubóstwa jego; o czem 
potem frasunek miał, lecz Pan Bóg nie
winnego prędko wybawił, bowiem mu ten 
trzewik wzięto i Krucyfiksowi oddano. 
Skrzypek pod Krucyfiksem powtóre grając 

nabożnie, przy wielu ludziach od Ukrzy
żowanego powtóre trzewik otrzymał". 

1N XVII w., kiedy Pruszcz to pisał, 
uchodziło za pewnik, że chrześciaństwo 
wprowadził Mieczysław I do Małopolski, 
nie znano tych szczegółów, które później
szymi czasy odkryto, a wyżej streszczono, 
wskazującyGh na apostolstwo Moraw. Pruszcz 
zatem nie skomponował owego bezimien
neg·o pierwszego chrześciańskiego księcia, 
nie wymyślił Morawy, z której krzyż przy
słano, ani tego nigdzie nie wyczytał -
mógł więc tylko zapisać ustną tradycyą, 
a to właśnie dodaje jej wiarogodności, że 
nie mogła być ona powtórzeniem wymysłu. 
Można było wówczas wymyślić Mieczy
sława, Rzym, Pragę, ale nie Morawy. 

·wyżej mówiliśmy, że katalog biskupów 
krak. wymienia dwóch z X wieku - datę 
trzeciego Lamberta podają na lata 995-
1014, czwartego Poppona na 1014-1023. 
Ponieważ Bolesław Chrobry zajął Kraków 
w r. 999, przeto Lambert wówczas na 
stolicy biskupiej krak. siedzący, rozpoczął 
urzędowanie za czasów czeskich, a tem
samem tak on, jak i poprżednicy jego nie 
stoją w związku z chrztem Mieczysława I, 
lecz zawdzięczają stolicę wcześniejszemu 
wprowadzeniu chrześciań&1twa. Czesi zbyt 
krótko posiadali te okolice, aby za nich 
ugruntowało się chrześciaństwo, ono mu
siało tu być już dłużej, a więc pochodzić 
ocl uczniów św. Cyryla i Metodego. Zre
sztą obrządek słowiański utrzymywał się 
jeszcze i później: list hr. Lotaryńskiej Ma
tyldy do Mieczysława II z r. 1O2 6 sławi 
go, "że do służby Bożej w łacińskim i na
rodowym języku dodał w królestwie swo
jem i grecką" (widocznie wybudował jakąś 
cerkiew dla obrządku wschodniego); w księ
gach liturgicznych XIV i XV w., wsta
wiono modlitwę do św. Cyryla i Metodego 
z wyrażeniami: "są to wyznawcy Boży, 
patronowie i apostołowie nasi, przez któ
rych do uczestnictwa w wierze chrześci
ańskiej powołani jesteśmy", któreto wyra
żenie musiało być wyjęte z tradycyj lub może 
z ust zwolenników rytuału słowial}skiego. 



Wychodzi na wtorek, czwartek i sobotę z dodatkiem 
religijnym p. t.: „Nauka Katolicka", z dwutygodnt
kiem spółecznym p. t. „Głod górników i hutników", 
oraz pisemkiem. hterackiem p. t. : „Zwierciadb•'. Przed
płata kwartalna ne poczcie i u. listowych wynosi 1 mr. 
60 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 7 4 fen. ,, Wis.
rus Polski" zaplaany jest w oenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty pła.ci się za miejsce rz,dka drobnego druku 
1 !) fen., a zs. ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza., otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómsczenia z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. Listy do Redakcył, Drukarni 
i Księgarni nrueiy opłaci~ i podat' w nieb dokładny 
~dres piszq,cego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
t:orespondentów bez ich upowatnienia nie wykazuje się. 

Nr. 88. :eochuzn, -wtorek~ 23 lipca 1901. Rok tt 
Redakrya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 ń.a dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto p.otomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

Polacy na obczyźnie. 

Spieszcie do urny wyborczej. 
W przyszły czwartek od godzi ny 1 O rano 

do godz. 6 po poł. w powiatach Miilheirn
Duisburg·Ruhrort odbywać się będą wybory, w 
których Polacy po raz pierwszy na kandydata 
polskiego głosować będą. Obowiązkiem każdego 
Polaka głosować ~ edług uchwnły polskiego 
komitetu. Rodacy, nie pozwólcie się bałamucić 
nikomu, ani groźbą ani prośbą, tylko głosujcie 
wszyscy na pana 

Leona Czarlińshiego z Torunia. 

Kilka uwag dla wyborców. 
1) Czknkowie komitetów miejscowych i 

mężowie zaufania roznosząc c dezwy i kartki 
wyborcze, powinni każdemu wyborcy powie
azieć, W którym lvh:alll ybo1CZ.)1.u lLtl gfo::>owaĆ. 

2) Trzeba wcześnie poprzylepiać polskie 
odezwy wyborcze, szczególnie też w miejscach, 
gdzie dużo Polaków przechodzi. 

3) Przed każdym lokalem wyborczym trze· 
ba postawić kilku lub przynajmniej jednego 
agitatora, który będzie rozdawał polskie kartki 
wyborcze. 

4) Na każdej ulicy trzeba wyznaczyć je
dnego lub gdy ulica wielka kilku gitatorów, 
którzy około godziny 2 winni iść od Polaka 
do Polaka i nakłonić go do udania. się na wy· 
bory, jeżeli jeszcze kartki nie oddał. 

5) Każiy wyborca powinien się wcześnie 
zaopatrzyć w kartkę wyborczą z nazwiskif"m 
p. Czarlińskiego i dowiedzie~ się, w którym lo· 
kału ma głosować. 

6) Każdy wyborca powinien się przekonać, 
czy jego sąsiedzi mają kartki wyborcze. Każdy 
winien sąsiadów zachęcić do głosowania na 
Polaka p Czarlińskie~ 

Zaczepił "Wiarusa Polskiego" 
na wiecu w Oberhausen w przeszłą środę, wi
kary tamtejszy ks. La·rnbertz, który jak wia 
domo nauczył się po polsku. 

Widocznie ks. Lambertz swój gniew, że 
Polacy nie chcą głosować na centrowca, pra· 
gnie wylać na „ Wiarusa Polskiego". 

Wiecownicy wystąpili przeciw .zaczepce 
ks. Lambertza. 

Czyn bohaterski księdza proboszcza 
Bressera w Laar przy Ruhrort. 
Na murze przy kościele w Laar jest ta

blica, na którą towarzystwa katolickie przyle 
piają ogłoazenia o zabawach. W niedzielę by· 
ła na tablicy przybita odezwa wyborcza par· 
tyi centrum. Obok tej tablicy na murze przy
lepili Polacy odezwę polską, wzywającą do 
głosowania na kandydata polskiego p. Leona 
Czar lińskiego. 

Ks. prob. Bresser przechodząc tamtędy, 
zdarł polską odezwę, pogniótł i rzucił za płot. 
Na to patrzało kilku Polaków z wielkiem obu· 
rzeniem. Sprawę tę poruszono też na wiecu 
niedzielnym w Stockum. 

Co pl szą. gazety polskie 
o postawieniu polskiej kandydatury w powia· 
tach Miilheim-Duisburg Ruhrort? 

Większoi3ć gaze: polskich ze.mieściła w ca
łości lub częściowo odezwę głównego polskiego 
komitetu wyborczego bez wszelkich dopisków, 
inne dodały swe uwagi. 

"Gazeta Toruńska" pisze między in· 
nemi tak: "Uchwały komitetów świadczą z je· 
dnej strony, . że cierpliwojć naszego polskiego 
wychodźtwa wobec niesumiennego i niekatoli
ckiego postępowania dajczkatolików w spra
wach duszpasteratwa polskiego już się wyczer
pała, wskutek czego o głosowaniu na centro· 
wca nie było nawet mowy. Z drugiej strony 
świadczy · wysunięcie kandydatury polskiej o 
wielkiem rozbudzeniu się samowiedzy obywa· 
telskiej wśród naszych Rodaków, co im za
szczyt przynosi. 

Komitetów wyborczych, gazet polskich i 
wszystkich Rodvków rzeczą dołożyć starań, aby 
nasz kandydat otrzymał jak najwięcej głosów. 
Przedewszystkiem należy wszystkich wyborców 
polskich wcześnie zaopatrY.yć w karteczki wy· 
borcze z nazwiskiem p. Czarlińskiego i dopil· 
nować, aby je w czasie przepisanym oddali do 
urny wybnr•"7.ej. 

Ca.ł .... ''" )chodźtwo powinno poprzeć okręg 
Miilheim· Duisburg ·Ruhrort nietylko moralnie, 

lecz także materyalnie, nietylko słowem, lecz 
także cz~nem, pomagając komitetom powiato
wym i miejscowym w agitacyi, w rozdawaniu 
odezw i kartek i t. d. i t. d. Przeciwnik nie 
będzie przebierał w środkach, więc jeżeli ta 
pierwsza próba ma się udać, potrzeba skupić i 
wytężyć wszystkie siły naszego wychodźtwa." 

„O r ę do w n i k" ~amieszcza w tfj sprawie 
artykulik treści następującej: 

„Postawienie własnego kandydata w West· 
folii nakłada na naszych Rodaków ciężkie oho„ 
wiązki. 

Samodzielność narodowa polega na potrze· 
bnym stopniu oświaty politycznej. 

Samodzielność o bywatelsh. zaś - na pra· 
cy i trudzie, na wykonywu.niu obowiązku. 

Nie dość rozumieć dobrze obowiązek na
rodowy, jeszcze trzt- ba mieć zdolność i goto
wość do podejmowania pracy i ciężarów, jakie 
obowiązek narodowy na nas nakłada. 

Dopiero wtedy Rodacy nasi w Westfalii 
będą mogli powiedzieć o sobie, że posiadają 
samodzielność narodową i obywatelską, gdy w 
ostatnich 7 dniach aż do terminu wyborów, tj. 
aż do 25 lipca rozwiną taką pracę agitacyjną, 
iż co najmniej dwie trzecie Polaków do wybo
ru uprawnionych stawi się do urny wyborczej. 

Gdyby tylko drobna cząstka Polaków gło
sowała na własnego kandydata, byłaby to kom· 
procnitacya, bo wykazałoby to, że deklamować 
umiemy, ale wła.snych sił wcale nie znamy; 
że jesteśmy w ustach dzielni, ale przy działa , 
niu kalecy. 

Po dotychczaaowym rozwoju kilkoletniej 
agitacyi w Westfalii, spodziewać się należy, 
że Rodacy w Westfalii okażą . się przy działa
niu dzielni. 

Niechaj Rodacy nasi pamiętają, że cały 
zabór pruski patrzeć będzie na ich pracę i za• 
chody aż do 25 lipca." 

„Dz ie nn ik Po z n a ń ski" . -amieściwszy 
odezwę polskiego komHetu wyborczego takie 
między innemi dołącza uwagi: 

Wy bory dla ludności polskiej mają po· 
dwójne znaczenie; chodzi w nich nie ~ lko 
o przeprowadzenie posła, ale także i to uwa· 
żarny za rzecz najważniejszą, o policzenie się, 
o jawne stwierdzenie przynależności swej do 
narodo~ości polskiej i spełnienie obowiązku 
obywatelskiego, w niektórych zaś okręgach 
o rozbudzenie, przez udział w wyborach, świa· 
dorności narodowej i obywatelskiej. 

W czwarte ~5 lipca 
• • polv1n1en każdy Polak z powiatów 

Ruhrort ;;losować na 

eona 

Miilheim ·Duisburg· 
Polaka 

I 

orun1a 
.(Leon Czarliński, T~orn). 



-Ten drugi cel mają wybory przedewszyst· 
kib8&e\v kresowych powiatach dzielnic pohikich, 
tel'ri Bfirdziej obowiązek ten nasuwa się Roda
kó'hi'~bzproszonym na obczyźnie · niemieckiej. 
gd~ę""jm grozi powolny zalew w dominującej 
memc-iyźnie. ' 

Nie powinno się więc centrum ani dziwić 
ani.rgniewać o to, ze Polacy tamtejsi chcą te
ra.z; przy nadarzonej sposobności użyć wyborów 
dla polityc~r:ego porachowania się, stwierdzenia 
swej siły i,Jo~budzenia swiadomości narodo
wej, zgron;uidzić się pod flztandarem własnym. 
Przecież·„ ceritrum czyni to samo w naszych 
dzięlnjcaoh. Stawiało własnych kandydatów 
w . 1oikręgu. tucholsko chojnickim, gdzie nie ma 
naj)llnięjszych widoków . zwycięstwa, stawiało. 
własnego kandydata posła Stephana w okręgu 
międzyrzecko babimojskim przy bardzo czyn· 
nem poparciu tamtejszej ludności polskiej, 
a 'nawet dzierży jeden mandat z Księstwa, 
mianowicie z okręgu leszczyń5ko-wschowskiego, 
gdzie Polacy, mimo że ich jest więcej aniżeli 
niemieckich katolików, nie wahali · się, stosując 
się do zawartej umowy, głosować i przepro· 
wadzić kandydata centrum ks. lic. _Tascha 
z Leszna. 

Na Górnym Slązku zaś wszyscy posłowie 
centrowi, nie wyjmując marszałka parlamentu 
hr. Ballfstrema, zawdzięczają swoje mandaty 
głosom .ludu polskiego. Na niewdzięczność lub 
nieżyczliwość Polaków nie ma więc centrum 
ani jego prasa powodu s;ę uskarżać. Jeżeli zaś 
onQ stawia własnych kandydatów w pólskich 
dzielnicach nawet tam, gdzie oni nie mają naj~ 
mniejszych . widoków zwycięstwa, jak n. p. 
w okręgu chojnicko tuchohkim, gdzie właśnie 
spowodowane przez ks. Gehrta rozstrzelanie 
głosów kalickich przyczyniło się do upadku 
polsko·katolickiego kandydata - .to niechaj 
przyzna także Polakom w okręgu Miilheim· 
Duisburg·Ruhrort prawo do wystąpienia z wła
snym kandydatem, ile że głosowanie na niego 
w pierwszym pochodzie wyborczym w niczem 
nie może wpłynąć na rezultat wyborów. Tak 
czy owak rozstrzel~nie głosów tam musi na· 
stąpiC, bo staje do walki aż 5 kandydatów. 
Nie ma zaś najmniejszych widoków, żeby kan· 
dydą.t centrum zwyciężył zaraz w pierwszem 

_-głosowaniu. Nie zwyciężał on tam nigdy, choć 
osobnego kandydata polskiego nie było. 

~;G-a ·~eta Gdańska" pisze z powodu 
polskiej kandydatury nad Renem tak: 

Cześć WiarusQm, przebywającym na ob~ 
,czyźnie, . za to, że nareszcie wyzwolili sią z pod 
skrzydeł opiekuńczych centrowców, którzy Po· 
.laków tylko wtedy znają, kiedy nas potrzebują, 
tj. przy wyborach. Ba, - lecz i wtedy jeszcze 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 
„PAN WOŁODYJOWSKI". 

(Oił\g dalszy). 

WIAR US POLSKI. 

nie uważają centrowcy polskich wyborców za 
równouprawnionych sojusznikó N, którym na· 
leżą się za pomoc udzieloną pewne ustępstwa -

I 
lecz przeciwnie w głębokiem zaślepieniu uwa· 
żają się za panów położenia a od Polaków 
żądają tylko ślepego posłuszeństwa. - Tak się 

l działo dotychczas przy wyborach na Slązku 
i w prowincyach nadreńskich, tak chcieliby 
centrowcy doboszować w Prusach .uachodnich, 
na '\/Varmii i w Poznańskiem-lecz nie zawsze 
to im się udawało, bo Polacy przejrzeli i po· 
znali się na farbowanych lisach. 

. Będzie to dla naszych Rodaków na ob· 
czyźnie pierwszą próbą ogniową, przez którą 
koniecznie przejść im trzeba, aby zmierzyli 
i okazali swoje siły. - Lecz chociażby nawet 
nie mieli widoków zwycięstwa, to niechaj pa· 
miętają o tern, że przegrać w walnej bitwie 
wyborczej to żaden wstyd, lecz C7.ołgać się pod 
stopy tych, którzy nas tylko z konieczności 
politycznej raczą uważać za sprzymierzeńców, 
to hańba! - Cześć i honor narodowy to ży
cie nasze! 

Hasło zresztą wydane - do dzieła więc 
Wiarusy na obczyźnie. Jak kto może, niech 
pomoże, a Bóg wam pobłogosławić raczy. 

Powyższe głosy naszych gazet wychodzą
cych w Polsce podaliśmy dla informacyi na
szych czytelników. · 

Wspomnienie 
z czasów walki kulturnej. 

„Pielgrzym" pisze: W czwartek, 18 b. m. 
przypada 25 ro_cznica dnia, w którym komisa
rze rządu pruskiego przybyli do t11tej ~zego se· 
minaryum duchownego i chcieli tam odbyćl re· 

I 
wizyą na mocy ustaw majowych, nieuznanych 
przez Kościół. 

I 
, O tej niedoszłej rewi_zyi ówczesny "Piel· 

grzym" w nr. 29 roku 1876 tak donosi: 
„ Pelplin. W przeszły w_torek około 3 g. 

po południu , szkólny radzca prowincyonalny 
Schrader i asesor regencyjny Schulz, obaj pro· 
testanci z Królewca, przybyli do tutejszego 
seminaryum duchownego celem odbycia rewi
zyi rządowej. Gdy atoli· ks. prof. Neubauer im 
oświadczył, że z polecenia ks. Biskupa rewizyi 
rozściągającej się na wewnętrzne sprawy semi
naryum, dopuścić nie może, ci panowie odeszli, 
zapowiedziawszy, że w tym wypadku minister 
oświaty zapewne zamknięcie zakładu rozporzą· 
dzi". 

W następującym numerze z r. 1876 poda· 
je „Pielgrzym" bliższe szczegóły o tej rewizyi 
w następ.ujący sposób: . 

„Pelplin. O przebiegu wspomnionej już re„ 

którego z tej wysokości ogromną przestrzeń 
mogli objąć oczyma. 

Równina owa pokryta była również kę· 
parni zarośli. Z na.j większej kępy cienkie smugi 
dymu wznosiły się ku niebu. 

- "Widzisz - rzekł do Basi W ołody
j owski - to nieprzyjaciel się tam przytaił. 

· Semen położył się na kulbace i ruszył, aż 
śledziona w koniu z miejsca zagrała i wkrótce 
zniknął. Oni zaś pojechali dalej, jeszcze ciszej, 
jeszcze ostrożniej.„ rrymczasern rozwidniło się 
zupełnie. Mgła, która o brzasku wstała była 

1 

- Widzę dymy, ale nie widzę ni ludzi, 
.ni koni - odrzekła z bijącem sercem Basia. 

- Bo ich zarośla skrywają, chociaż wpra· 
wne oko ich dojrzy. Ot, t :lm patrz, dwa, trzy, 
cztery, całą kupę koni widać. 

- Prędko ku nim zjedziem? 

od ~iemi, ?Pa~ła całkiem na ~ół, a na wscho· I 
dnieJ strome meba ukaz s ła się długa V\ stęga ł bo 
świetlista i różowa, której światło i różowość l 

poczęły zabarwiać powietrze, wzgórza, zręby 
odległych jarów i szczyty. 

- Nam ich tu przygnają, ale mamy czas, 

W tecn świetle ukazało się ich oczom 
odległe o kilka staj wzniesienie, lu któremu 
wskazał Wołodyjowski ręką i rzekł: 

- Tam s taniem. 
Po tych słowach ruszyli kłusem. Nieda· , 

leko wterzchołka wstrzymali konie. 
.~ N~~ będziem do samego szczytu . do· 

jeżd'ża~~·~, ~ rzekł - bo przy jasnym dniu, 
mogliby .nas wżiąć na ok0, ale zsiadłszy z koni, 
przybliżym s:,~ , · do zrębu tak, by głowy nie 
wiele wysta.~OO:~·l 

To rzekł~y, .. zeskoczył z konia, a za nim 
Basia, pan M~zalski i kilku innych. Dragoni 
pozostali, trzymając konie, oni zaś posunęli się 
aż d~lfuiejsca, w którem wzniesienie zapadało 
się ś<?~:n1ł,\, prawie prostopadłą ku dołowi. 

t:1«h8tóp tej ściany wysokiej na kilkadzie
siąt „_RJMc ~- rosły dość często wązkim pasem 
baszcWi ~alej zaś ciągnął się step nizki, równy, 

od owej kępy będzie ze Ć\vierć mili. 
- Gd zie nasi ? 
W odpowiedzi jął jej pan Michał poka· 

zywać wysuwające się w daii z boru chorągwie, 
które jakoby pierścieniem zwolna otaczały 
czambuł. Nikt dwóch pacierzy nie uchybił. 

- Noga nie powinna ujść 1 - zakrzyknął 
mały rycerz. - Na koń teraz! · 
, Szybko zwrócili się ku dragonoui i sko
czywszy na kulbaki, ijeżdżali bokiem wzni~
sienia między rosnące w dole .haszcze, gdzie 
stał ukryty oddział . pana Motowidły. Nieprzy· 
jaciel dojrzał widocznie pierwszą wychodzącą 
z lasu chorągiew, bo w tejże chwili sypnęły 
się z gęstwiny, rosnącej w środku ró~ niny, 

· kupy jezdnych tak, jakoby kto stado sarn 
ruszył. 

Z początku szli stępem brzegiem gęstwiny. 
Widocznie n;e mieli jeszcze pewności, czy owa 
chorągiew idzie na nich, czy też to jest od
dział, przeglądający okolicę. Dojechawszy do 
pół kępy, poczęli iść prędzej. Naraz, gdy 
pierwsze szeregi sięgnęły otwartego stepu, 

wizyi rządowej w tutejszem seminaryum du. '° 
chownem podaje „Pielgrzym" niniejszem ob. I r2 
szerniejszą wiadomość. Otóż dnia 18 bm. około ; ~2 
3 godz. po poł. zjechali tu szkólny radzca. pro. , ,

0
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wincyonalny Schrader, znany sędziwy pedagog re 
i asesor rejencyjny Schulz z Królewca. Udali w 
się wprost do regensa seminaryum. Rozprawa :Jd 
była krótka; trwała może pięć minut. Pan m 
Schulz · zapytał ks. regensa, czy ma wiadomość sz 
o mającej się odbyć rewizyi, na co tenże od. ·e 
powiedział, że tak i że odebrał też instrukcye . ~ 
od ks. Biskupa, których się powinien trzymać : bt 

.że h. Biskup zezwolił na rewizyę gmachu se: W' 

minaryjnego w celach budowniczych i sanitar • .zr 
nych, ale zabrania wszelkiego rewidowania we. -sł: 
wnętrznych urządzeń. Na to odparł p. Schra. -0~ 
der, że chcieliby się .pr.zysłuchać wykładom 
przekonać o zasadach dyscyplinarnych semina~ b~ 
ryum i wejrzeć do akt dyscyplinarnych, jeżeli ło 

. takowe is tnie ją. Ks. regens odpowiedział, że te wl 
wła.śnie wymagania wchodzą w zakres wewnę. .eł 
trznego urządzenia i dla tego na nie przystać 
nie może. Tu wtrącił p. Schulz, że minister 'ta 
spraw duchownych w takim razie rozkaże zam. <le 
knięcie seminaryum i spytał się, czy ks. re- le: 
gens wobec takiej perspektywy zostaje przy w: 
swem oświadczeni-u. Ten odpowiedział, że po· n) 
zostaje przy swoim, ale protestuje w imieniu cy 
ks. Biskupa przeciw zamknięciu seminaryum e 
dodając, że i paragraf 13 ustawy z 11 maja 
1873 sprzeciwia się zamknięciu, gdyż orzeka, 
iż ministrowi daje się władza, takim zakładom 
duchownym, które się nie poddadzą ustawom, 
odjąć wsparcie rządowe, albo j .e zamknąć; se· w~ 
minaryum w Pelplinie już zostałó pozbawione w 
dopłaty rządowej, więc alternatywa druga wy· w 
kluczona. Wskutek tego oświadczył p. Schra• w 
der, że obaj rewizorowie bynajmniej nie mają 
rozkazu zamknąć seminaryum i że protest od· wi 
nośny trzeba podać chyba do ministra. Cieka· , Je. 
we i niepraktykowane dotąd przy podobnych c2 
zajściach było następne p. Schulza pytanie: 
czy regens dla siebie zgadza się z instrukcyą ;że 
od ka. Biskupa odebraną, na które pytanie 2i 
odebrał odpowiedź potakującą. :Na tern się 
skończyła rewizya. Protokółu niespisano w se· ns 
minaryum, bo ks. regens odmówił podpisu. 1 

. Dodajemy tu jeszcze, że trzy lata prędzej, 
23 sierpni~ r. 1872 mianowani .od rządl.ł rewi· 
zorowie seminaryów duchownych w prowincyi K 
pruskiej: Tschakert radŻca prowincyonalny z że 
Poznania i radzca rejencyjny F.reytag z Kró· kr 
lewca zjechali na tak zwaną rewizyę do Pel· P1 
plina. O tern ówczesny Pielgrzym tak donosi: R 

"Ponieważ obecnie są wakacye a dyrygen· ni 
ci obu zakładów wyjechali byli, ciż rewizoro· .R 
wie udali się do najprzew. ks. Biskupa prosząc 

Ź€ 

wstrzymali nagle konie, a z nimi wstrzymała. ·d~ 
się cała wataha. 

Oto dojrzeli ciągr ący z tej strony oddŻiał hl 
Mellechowicza. :~ c2 

Wówczas '"'zatoczyli półkolem w bok od b: 
kępy i oczom ich przedstawiła się w całej 1 ~; 
pełni idąca JU7. kłusem trzecia chorągiew. I 

W tedy zrozumieli jasno, że są otoczeni. 
Dzikie o_krzyki ozwały się wśród kupy, czambuł I :~ 
wyciagnął się w mgnieniu oka w ławę i gnał 
ku jednej, zdawało s : ę wolnej stronie, to jest w 
ku wzgórzu, gdzie stał mały rycerz na czele :sp~ 
oddziału Motowidły. Nadchodzą ce chorągwie <li 
skoczyły za uciekającymi, aż równina za· 
grzmiała od tę tentu. :i~ 

A tamci pędzili, jak szarak, który czuje 
psa za sobą. J·uż są nie więcej, jak o pół 
staja od wzgórza, już widać wyciągnięte łby 
koń::ikie, słychać chrapanie bachmatów, których I~ 
wyszczerzone zęby i wytrzeszczone oczy świad• I 
czą, że idą tak prędko, iż wiatr im dech .za· ci 
piera. W ołodyj'owski daje znak i płot pisze.zeli 
semeńskich poc.łlyla się ku nadbiegającym. 

- Ognia! 
Huk i dym - i jakoby wicher uderzył ki 

w kupę plew. W jednem mgnieniu oka wataha ł2 
rozlatuje się na wszystkie strony, wyjąc 1 kr~y· ki 
cząc. Ale do ucieczki już miejsca nie stało, bo ~c 
oto wszystkie chorągwie nadbiegły już i nastę· 
pują ze wszystkich stron. , ni 

Rozpoczęła się bójka straszna, zawzięta. ah 
Basia skoczyła razem z -semenami. Z początkU 
zamroczyło ją trochę ze wzruszenia i z wiel· D 
kiego pędu, ale wprędce odzyskała przy· la 
tomność. Ujrzała przed sobą strasznq twar.l!I 
ordyńca, cięła zamaszyście szabelką i twar.l!I 'do 
znikła nagle. .rz 

{Uią,g d.alszy au~pi). 



• <O udzielenie im bliższych informacyj co do 
rzeczonych zakładów. Arcypasterz co do wyż· 

) szego zakładu naukowego, Collegium Marianum, 
oświadczył, że ta.m rządowi wolno od bywać 
rewizye, kiedy chce, jak to też dotąd wykony
wał; co sie zaś tyczy seminaryum duchownego, . 
:które jest czysto kościelnym zakładem, to nie 
może dozwolić, żeby władza świecka się mię· 

~ .szala w wewnętrzne sprawy jego; zewnętrzne 
. jego urządzenie odnoszące się do tego, czy 
e 

1 

IJJ.iejscowość nie jest szkodliwą zdrowiu, czy 
budowa odpowiada wymaganiom policyi itd., 

1· wolno im w każdym cz.asie obejrzeć sobie i 
1. $rewidować. Ci panowie uczynili to też, i jak 
. ·słychać, bardzo pomyślnie się wyrażali o urzą· 
. :dzeniu zabudowań tutejszych". 

Następstwem tej niedopuszczonej rewizyi 
. było zawieszenie wypłaty tych pieniędzy (oko· 
· , ło 15 tysięcy marek rocznie), które rząd zobo· 

wiązany płacić na utrzymanie seminaryum du-
• .chownego w Pelplinie. 
' Wspomniani komisarze: Tschackert i Frey· 

-tag przybyli potem w końcu września znowu 
. Jo Pelplina i przez cztery dni rewidowali Kol· 
- legium Marianum i jego fundusze~ Rewizya 

wypadła bardzo pomyśnie a zakład ten odda· 
ny został pravd ·ł,..wemu nadzorowi prowin
cyalnego kollegium szkólnego. 

Ziem.ie polskie. 
o Z Prus Zach., Wa:rm.ii ł n:azn.r„ 

Pelplin. 19-go bm. otrzymał ks. dr. Pa· 
• weł Panske kanoniczną instytucyę na probostwo 

w Bytowie, ale pozostaje jeszcze jakiś czas 
„ w urzędzie swoim przy Collegium Marianum 
" ! w Pelplinie. 

W Wiągn utopił się przy kąpaniu w sta· 
• wie 17 -letni syn posiedziciela Kuśnierza a w 
„ jeziorze przy Sierocku utonął podczas kąpieli 

czeladnik stolarski Dom bek .z Zalesia. 
Waplewo. Hr. Adam Sierakowski z mał· 

żonką swoją, z domu hr. Potocką, obchodzi 
25-go bm. srebrne wesele. 

Z Starogardzkiego. Dobra Samlin 
• nabyła komisya kolonizacyjna od p. Pickeringa. 

~ Z Wiei„ Ka. PoznańASkie10) 
· Krotoszyn. Małoletni rewolucyoniści. Z 

Krotoszyna donoszą do „Tagebl." poznańskiego, 
że 11 i 12-letni synowie tamtejszego polskiego 

· krawca napisali w szkole: „Moją ojczyzną jest 
• Polska - Mein Vaterland ist <las ~olnjscbe 

Reich~', ·zamiast „Moją ojczyzną jest państwo 
· niemieckie - Mein V aterland ist das deutsche 
• Reich" . 
c Przy tej sposobności pisze „Tageblatt", 

że do tego pobudza ,, Teka", która jest dla tych 
·dzieci przeznaczona (?). 

Takiemi bredniami posługują się gazety 
hakaty.styczne. Każdy wie, że „Teka" prze.zna· 
czonaJest dla akademików. „Tagebl.'• powinien· 
b~ napisać o sobie, że jest przeznaczony dla 
~1emowląt, któreby może jego obłudę brały za 
-dobrą monetę. 

· I Dob1·zyca. ·wkroczenia burmistrza Bran· 
~e.nburgera ze zbrojną siłą żandarmską do ko. 
;sc1oła w Dobrzycy, w czasie nauki przygoto· 
~awczej do Sakramentów św., dla przekonania 
1ę, 1 ~zy ~s. prob. Niz.iński nie }lczy dzieci p,r~y-

1

1 
padl(1em Języka polsk1ego, w „Kur. Pozn.'• Je
den z naszych kapłanów przypomina dosłownie 

1 ~stęp z .mowy, jaką p. minister Gossler wygło · 
~ił w seJmie dnia 21 marca 1889 r. 

U stęp ten brzmi: 
. „Duchowni nie potrzebują w myśl instruk· 

. ~Y1 z r. 1834 świadectwa z pozwoleniem, lecz 
mogą swobodn~e prywatnej nauki udzielać. 
. Panom nikt nie przeszkodzi, gdy zechce

cie udzielać prywatnej nauki języka polskiego". 

~Ze Slttzka czyli Starej Połskła 
k • :tło~r.ek. Zewnętrzna budowa tutejszego 

a oscioła Jeot obecnie na ukończeniu. Po ukoń· 
, kzeniu będzie wieża 61 metrów wysoka i po· 

0 . ~~ta zostanie niebieskim łupkiem. Nowy ko„ 
~cioł pomieści około 3 tysiące hidzi. 
Im: Opole. Ks prob. Musioł z Siołkowic 

. : k1.anowany został dziekanem dekanatu siołkow
łl iego. 

Du .~Ybnik. Administratorem w Wielkiem 
• la bkien8ku mianowany został tamtejszy kape

n s. Paweł Loss. 
:sob Dąb. Górnik Stefan Nieszpor wracał w 
.:zo~t~ _Pod w~eczór do domn, gdy nagle w cho

;vskmi lesie napadło go trzech rabusiów. 

\VIARUS POLSKI. 

Zabrali mu, fa~go dnia odebrany zarobek w kwo· 
cie 66 mr. Rabusie uszli w kierunku Królew
skiej Huty. 

. Zabrze. W nocy z środy na czwartek 
zabity został na królewskiej kopalni królowej 
Ludwiki górnik Wincenty Dudek. 

Wiadomości ze świata~ 

świadczenie, i?; posiada dojrzałość do wyzsz.ej 
sekundy gimnazyum realnego, do którego· to 
zakładu przyjęty zostanie bez dalszego e_gza„ 
minu. J· • ' · 

Bozmaltośet. 
O pożarze w pałacu sułtana, opo· 

wiada ciekawe szczegóły f1·ancuski poseł, Con. 
lłel"lin. Przeciwko podróży cesarza Wil· stans, pochodzące wprost z ust wła-dzcy wier· 

helma do brzegów Norwegii, powtarzającej się nych. Ogień powstał, jak wiadomo, w kory· 
corocznie, wystąpił urzędowy organ norweski tarzu, łączącym apartamenty sułtana z hare„ 
„Dagbladet" w sposób obraźliwy. mem. Przed drzwiami sypialni sułtańskiej, o„ 

Dwojaka miara. Jak wiadomo, konser· prócz stałego adjutanta, pełniącego tu nocną 
watyści są największymi wrogami ludności pol· służbę, pomieszczony jest olbrzymi dog, któ· 
skiej, bo poruszają niebo i ziemię, aby nie do· rego su~tan swojego czasu w podarunku otl'zy„ 
puścić do uwzględnienia słusznych żądań języ· mał. Pies zaczął około północy ujadać, zanie· 
kowych. Jak obłudnie jednak występują wów- po~ojony widocznie ostrym zapachem dymu. 
czas, gdy chodzi o ich skórę, świadczy fakt AdJu~ant natomiast spał najspokojniej przy 
następujący. vV okręgu Kłajpeda-Szyłokarczma drzwiach sułtana. Na ujadanie psa zbudził się 
odbędą się wkrótce wybory uzupełniające do 1 władzca i wczas jeszcze spostrzegł niebezpie· 
sejmu. Konaerwatyści, chcąc pozyskać głosy , cze~stwo.. Abdul .Hamid w czasie audyencyi, 
Vtwin6w, rozrzucają szumną odezwę, w której udz1eloneJ posłowi Constansowi, kazał doga 
wykazują potrzebę zachowania Litwinom ich tryumfatora wprowadzić. Pies usiłował kilka-. 
języka ojczystego. Nie wątpio;iy, że Li.twini po· krotni.e .rzucić się. na posła i tylko natychmia„ 
znają się t].a farbowanych lisach, tak jak się ~toweJ mterwency1 sułtana i obecnego właśnie 
poznała „Konigsberger Hartungsche Ztg.", któ· Jeneraln~go ?1istrz!1' c~remonii !brama Beja2 
ra pisze:. „To samo, co Litwinom, należy się udało się zazegnac ps1 konflikt z przedstawi
i Polakom". - Czy się nie wstydzą konserwa· cielem zaprzyjaźnionego mocaratwa. Sledztwo 
tyści takiej pod5tępnej roboty? · z powodu pożaru nie jest zres~tą jeszcze ukoń· 

Paryż. „Matin" podaje listę kongregacyj, czon~. ~ielki inkwizytor pałacu cesarskiego 
które wniosły już prośbę o uznanie ich przez Rhahb BeJ, prze ~łuchuje codziennie mnóstwo 
państwo. Są to: Dominikanie, Karmelici i Ur- osób, a. wiele z n~ch dla mniej lub więcej 
szulanki. Jezuici zaczynają już opuszczać uzasadmonych podeJrzeń kazał nawet uwięzić. 
Francyę. · 

Saragosa. Pospólstwo obrzucało kamie
niami pałac arcybiskupi, seminaryum duehowne 
i kilka kościołów. Policya, kt6ra w to wkro
cz-yła, również kamieniami obsypaną została. 
Mnósti.~rn osób zostało ranionych, pomiędzy 
niemi wiele kobfot. Biskup zawiesił wszelkie 
nabożeństwa. 

W oj na angielsko-transwalska. vV 
walkach w Oranii zginęJi: Ks ról Botha, syn 
F1lipa Bothy, porucznik Tomasz Humun i kor
net Oliver. 

W pobliżu Aliwal North zginęło dnia 
14 lipca 3 angielskich oficerów i 7 żołnierzy, 
a 17 ludzi dostało się <lo niewoli. 

Wieści o barbarzyństwie burów pod Vlak
fontein okazały się wymysłem. Burowie zawsze 
są wspaniałomyślni; wyjątki są bardzo nie· 
liczne. 

Z :różnych stron" 
Boclm1n. Rodaka p. Nowickiego, stol.ir.za, 

spotkało nieszczęście. Będąc zatrudniony przy 
pile paro-wej uciął sobie palce z lewej ręki. 

\V \Vitten wypadło dziecko z trzeciego 
piętra na podwórze, lecz nic mu się nie stało. 

Nie mieszać się między Niemców l 
O tern zawsze pamiętać winniśmy. Niech sobie 
Niemcy urządzają „juble" i „festy", niech 
„poświęcają" swoje „denkrnale", ale Polacy 
trzymać się winni od tego zdala. Polak, sza· 
nujący swą godność narodową, nie może brać 
udziału w pruskich patryotycznych uroczysto· 
ściach. Pamiętajmy, że tylko pies liże rękę 
swego pana, który go co dopiero kopnął lub 
batem wychłostał. 

Pożyteczne wiadomości„ 
Ważne dla młodzieży ginmazy,

alnej. Minister oświaty rozesłał do prowin· 
cyalnych kolegów szkólnych okólnik, na mocy 
którego zaprowadzone będą zmiany niektórych 
przedmiotów w średnich klasach gimnazyalnych, 
tj. w tercyach i niższej sekundzie, i również 
w tych samych klasach progimnazyów. Ucznio· 
wie zwolnieni od nauki języka greckiego mają 
w trzech wymienionych klasach pobierać naukę 
języka angielskiego w trzech godzinach tygo· 
dniowo, a z reszty godzin, używanych do 
greckiego, mają w tercyach służyć dwie wy· 
kładowi języka francuskiego i jedna rachun
ków i matematyki, a w niższej sekundzie dla 
francuskiego, przeznaczy się jednę i dwie dla 
matematyki, chemii i fizyki. Każdy z tych 
uczniów musi przy ukończeniu niższej sekundy, 
prócz egzaminu dla uzyskania świadectwa dla 
jednorocznej służby wojskowej, zdać egzamin 
osobny z przedmiotów zast~pujących naukę 
greckiego. Na odejściu w uzyskanych świa· 
dectwach żarówno uczeń gimnazyum, jak pro
gimnazy u „ 11n. otrzymać także wyraźne po· 

Od Ekspedycyi„ 
Ponoru: Gabrysiowi w Hamborn, Nowakowi w Dort ... 

mundz1e, Hamowi w Wiemelhauseu Poradowskiemu w 
Dibseldorfie i urzlłdowi Koła „Gwiazda Jedności" w Oster 
feld odpowiadamy, iż ogłoszenia nie mogły zostać zamie• 
szczone, b 1 nadeszły ~:za późno. 

Nabożeństwo polskie. 
Os~erfeld. We wtorek 23 bm. spowiedź jubileu· 

sz?wa az do cz.wartku południa. We wtorek o godz. !S 
wieczorem nabozeństwo z kazaniem polakiem. 

. ~~r~en. W czwattelt 25 bm. roz?oczyna się spo
wiedz Jubileuszowa. We czwarhk o 5 godz. nabo.ieńatwo 
z kazaniem polskiem. 

l'fabożeństwo polskie. 
Dla pozyskania odpustu jubilemzowego będ~ ml~li 

Polacy sposobn„ść do spowiedzi i słuchania słowa Bożego 
w następuj~cych miejscowośc!ach : Rotthausen i Efckel od 
17 do 24 lipca, Ue«kendorf i Gelsenkirchen Altstadt od 
24 do 1 sierpnia, Bę<lit kazania c -,dzienniet przed południem 
o godz. 9, a po południu o godz. 6 Msza św. c'ldziennie 
o godz. 8. 

Wezwanie! 
. _Ponieważ na przepro~adzeoi~ wyborów potrzebne Sf\ 

p1cmf\dz.e, a w kasie kom1tetu głownego BI\ pustki, przeto 
wszystkich R odaków z Westfalii i Nadrenii którym sprawa 
wyb?rów nie jest .obojętn~, upras.iam, aby' zaraz na po
kryc.ie kosztów .ag1tacy1 wyborcz~J posłali na rę.ce kasyera. 
komitetu głównego p~d adc~s?m: Piotr Sztul, Gfianigfeld 
nr. 49 p. Watteasche1d, mme1sze lub większe datki. 

. A... Wojczyński, 
przewodmczfłCY głównego komitetu wyborc1Jego dla West

falii, Nadrenii i Sf\Siednich pro\7ineyj 

l?ros·ba! 
Wszystkich Rodaków. z Westfalii i Nadrenii, kt6rzy

by w dnm wyborów 25 hpca. lub takte w dniach popr,ee ... 
dni?h zechcieli przybyć do okręgu wyborczego Miilheim
Dmsb~rg- Ruhrmt, w celu popaNia nas przy :..gitacyi wy ... 
borczt'J, proszę aby zaraz zgłosili się listownie do .eekre „ 
tarza komitetu głów n ego p. Jana Bielińskiego w Bochum 
Maltheserstr: 17 '· i po~ali swój dokładny adres, a .z tam~ 
tfłd. otrzymaJl:ł w1adoruosć dokfłd w dniu 25 lipca udać si~ 
maJI\· P.1.oszę o liczne Ygłoszenia • 

Paweł Lackowsk·, 
przewodoiczflcy komitetu powiatowego dla powiatu Ruhrort. 

· Kochani' Bracia Rodacy! 
Zwracam · kochanym Rodakom z Baukau l okolicy 

którzy będt\ brali udział ' 

w Misyi św. w Baukau 
uw.agę, ż~ będę stał ~ artykułami misyJnemi zaraz przy 
kosc1ele l będę takowe spr.zedawał }!\) bardzo nisk\eh 
cenach. Pole~aru w.iel~i wybór figur~ krzyży za 
szkłem, drewmanych i mklowych, ksiąjki misyjne i do 
nab~żeńst_wa ! ~iele innych rzeci:y. Obrazy Swiętych 
w r~znych w~elk ~sc1ach. Proszę sz~n. Rodaków o po
rarme . mego i.n~erem„ a staraniem mojem· będzie każdego 
Jak naJrzetelnieJ obsł.użyć. Proszę uważać na mojtt firm~: 

Franc1sze' Józef os·ki. 
. We. ';VSZJStkich listach do redakcyi, eksp~yoy:t, 

ks1ę~a.~m i drukar~i trze ba p~dać za wsze swój adrea, 
c~omazby kto s~dz1ł, te a.dres 3ego posiadamy, aby bdpo„ 
w1ed~ lub przesy.łka za.mówionych rzeczy dla tego powo
du me op.óźniły ~nę. Szukanie adresu w dawniejszych Uat.aah 
lub ksi~zkach zabiera wiele c!asu i dla tego !)rtesyłt 
antychmiast uskutecznić nie mołna. ' 



Towarzystwo św. Wojciecha w Karnap 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom zamieszka
łym w Karnap i okol!cy, iż w niedzielę 28 lipca. br. ob
chodzi naue towarzystwo I. rocznic~ swe;o istnie
nia i zarazem I. rocznicę poświęcenia cborfłgwi. 

Bratnie Towarzystwa, które od nas zaproszenia. ode
brały, jako i te, które dla braku adresów zaproszeń nie 
odebrały, oraz wszystkich Rodaków prosio;iy, ażeby do nas 
na uroczystośó podążyć i-aczyli i swą, obecne ścią. nas zn• 
szczycić zechcieli. Szan. Towarzystwa, które nas od wie
dz!ć raCZf\ upraszamy, aby przyb~ły z chorągwiami i pa
łaszami na salę p. Kempera. Delegaci będf\ czekać na 
dworcu w Altenessen i Karne.p. Członkowie brutnic1 to
warzystw płacll tvstępnego 30 fen, nieczłonkowie przed 
czasem 50 fen, prz~ kasie 75 fen. Karty wstępu można 
dostać u przewodnicz~cego, u niektórych członków i u 
gościnnego p. Kempera. Program uroczystości: Po połu
dniu od godz. 1/21 do 1/ 24 przyjmowanie brata.ich Tow. 
O godz. 4 wymarsz w pochodzie do koscioła na polskie 
nabożeństwo z kazaniem. Po_ nabożeństwie pochód przez 
gminę Kar!Jap na salę p. Kem pera, gdzie się zabawa roz
pocznie. Będą, śpiewy i dekla.ma.eye przeplatane koncer· 
tem i teatrem pod tyt.: „Muzułmanin i cbrześcianka" (z 
czasu wojen krzyżowych), która w t~ch stronach jeszcze 
nie była granfl. O liczny udział w tej uroczystości prosi 
uprzejmie Z ar z I\ d. 

Bacznoić szan. cllłonkowie i Rodacy w Karnap i o
kolicy I W sobotę 27 lipca o godz 3 po poł. przybędzie 
polski ksi!ldz ełuchać spowiedzi św. Prosimy szan. człon
ków, aby .10 epowiedzi jak najliczniej prz~byli, ponieważ 
w niedzielę o godz. 1/27 p1zystąpi tow. wspólnie do Ko-
munii św. Tow. św. \Vojciecra w Karnap. 

Tow. św. Barbary w Hamborn 
donosi swym członkom, iż zebranie i latowa zabawa 
odbędzie się w niedzielę 28 lipca, gJyź 21 lipca była sala 
zajęta. Zebranie odbędzie się w niedzielę 28 bm. o 3 go
dzinie po południu, a zabawa rozpocznie sie o godz. 4. 
Członkowie zalegają,cy 3 miesią,ce ze składbmi miesie-

. cznemi, chCf\C brać udział w zabawie. muazll wprzód się 
z nich uiścić. Goście, którzy będ!L chcieli brać udział w 
naszej za ba wie muszą sie wprzód zapisać na członków 
O jak najliczniejezy udział członków jako i gości w zebra-
niu i w zabawie uprasza Z ar z~ d. 

Koło śpiewu „Harfa" w Wanne 
donosi ezan. członkom, iż w niedzielę 28 lipca rb o godz. 
1/212 w południe jest miesięczne i zarazem kwartalne ze
branie. Uprasza się et.:J()nków, aby wszyscy zechcieli się 
stawić w czapkach i oznakach. Uprasza się także tych 
członków, którzy nie wypłatni są, to jest zalegają ze skład
kami trzy miesillce aby się stawili i z nich się uiścili, 
ponieważ każdy płatny członek clla. lepszego porzf\dku 
otrzyma j ~szcza osobny oznak. Uprasza się tych człon
ków, którzy posiadają, karty wstępne, aby się podczas ze
brania. do zarzą,du zgłoaili. Zarazem nadmienia się człon
kom, którzy są, obrani do porzą,dku, do kasy i za delegfl ... 
tów na dworzec, aby się o swym czasie stawili. Roda
ków, którzy mają, zamiar do , naszego Koła się wpisać pro
simy, aby przybyli o 1/ 212 przed poł. do loka.lu p. Mar
ziny na lzebranie, gdyż podczas Zjazdu dla braku czasu 
nie może b:yć wpis uwzględniony. Upras~a się jeszcze 
raz wszy;itkich członków i Rod:Lków, 8.by się ja.k najliczniej 
na zebranie stawili - Czt:ść pieŚ'.li polskitti ! 

Z ar z ą d. 

Uwaga dla Kół śpiewackich! 
U praaza się te szan. Koła śpiewu, które będll bra 

udział w śpiewie wspólnej pieśni: „Pamiętne dawne te. 
cbity", aby się zechciały stawić najpóźniej godz., o 1/ ~ 
ponieważ w tym ezasie jest wspólna próba w lokalu p8~1 
Marziny, ul B11hnbofstr. 126. Także uprasza się te Kol 
które nie zgłosiły się z Śpiewem o nagrodę, a.by także ze~ 
chciały wziąść ud.dał w Zjeździe w Wanne. 

Cześć pieśni polskiej I 
Z ar z ą. d Koła śpiewu ,.,Harfa" w Wanne. 

Wiec przedwyborczy 
w Marxloh I 

odbędzie się w środę 24 lipca o godz. "I wieczo 
rem na s~.li pana Rosenthala, przy kościele w Man: 
lob. Rodaków z Marxlob, Hamborn, Bruckhausen, Ober. 
marxloh, Neumiibl, Meiderich i całej okolicy uprasza się G 

jak najliczniejszy udział. 

Komitety miejscowe 
z Laar, Bruckhausen, Hamborn, Marxloh i całej tutejszf 
okolicy zechcf\ slę ta.kze stawić na. wiec. abyśmy jeszcz 
w sprawie agitacyi w dniu wyborów mogli się porozumie/ 
Prosimy tei wszystkich Rodaków tutejszt\j okolicy, któ 
rzyby w dni11 25 lipca chcieli brać udział w agitacyi wv 
borczej, aby otrzymali wskazówki dok~d się udać msjl\.' 

O liczny udział w wiecu uprasza się. - Na wie 
przyb~dzie obcy mówca. 

P a w e ł L a c k o w s k i,
prezes komitetu na powiat Ruhrort. 

l\1&.m zamiar 1:1pl'zedać z wolnej ręiti 
doni murowany - ~ ~ 

*~~~~~*~~~umm*o~~ 
a„~+„„.,.tt1„„• .... 1>rn„„,„„.+„ •• 

I v V. Zjazd Kół śpiewu I 
Donostę szanownym R'odakom z Jl E K N E i oko

licy, iż otworzyłem od 1-go lipca na przeciwko księgarni 
pana Józefoskiego, Nowa ulica. 32 (Neustr.) 

zakład golarsko-frvzverski. I 11 z Westfalii i Nadrenii ~ 
odbędzie się • ~ 

w niedzielę 2S lipea br. ~ 

I 
staraniem ~ 

do tego 7 mórg dobrej pszennej 
roli lleż~cej przy mieście) korzy
stne dla Rodaka, w mieście bardzo 
ożywionem biisko kolei e Borku 
w powiecie Koźminskim za 10,000 
marek jest na sprzedaż. 3 OOO m. 
mogą, zostać na pierwszej biootece. 
Zgłoszenia przyjmuje Józef 
llelik w Her n e, Neustr. 35 

Prosze szan. Rodaków o poparcie mego przedsiębior
stwa, a staraniem m·}jem będzie, każdego Rodaka skorl\ 

Koła śpiewu ,,Harfa'' w Wanne ~ 
na sali p. Marziny w Wanne, ulica Babnhofstr. 126. * 

Program: ~ 
1. Od godz. 1/23 do 1/24 przyjmowanie Kół śpie- I 

wackich i Towarzydtw. 2. O godzinie 1/ 24 koncert w 
ogrodzie. 3. O godz. 4 przywitanie Kół śpiewu i gości 
na sali. 4. Pieśń wspólna. 5. Pieśń powitalna. 6. Mo- ~ 
wy o pielęgnowaniu ś::iiewu i wyjaśnienie tyczj\ce sio ~ 
na.gród. 7. Występ Kółek o nagrody 8. Spiew o na· ~ 
grode hooorowfł. 9. Wspólny śpiew Kółek „Pa.mięt ,e I 
dawne Lechity". 10. Spiewy, deklamacye i przemó
wienia. 11. Rozdanie nagród i pami~tek zjazdu. · 12. 
Kon~ert na sali i zabawa de..ls?itt. 

Muzykę składe.j11icą się z 15 osób dostawi p. Plotr ~ 
Kuik z Herne. Prosimy Rodaków z Wanne i okolicy, ~ 
aby zechcieli skorzystać z tej sposobności i wziąć u- ~ 
dział w zjeździe, ponieważ poraz pierwszy tu w Wanne * 
będziemy ·mieli sposobność usłyszeć nara21 tak liczne I 
i piękne pieśni polskie, które odśpiewa 17 Kół śpie- . 
wackich z obczymy. 

Prosimy sza.n. Rodaków, aby zechcieli o karty · 
wstępne, o ile możności przed czasem się wystarać. 
Wstęp dla Kół śpiewaókich wynosi 50 fen,; dla gości I 
przed czasem 1,(i)O mk., przy kasie 1 m. 50 fen. 

Karty wstępne można dostać w naatępuj11icych 
składach: u. p. J. Danielrika ul. Bahnhofstr., p. Ig. ~ 

I 
Jankowskiego Apothekerstr., p. P. Spychały Ca.rlstr, ~ 
golarza p. St. Michalaka Carlstr, p. J. Gronostaja. ~ 
Carlstr., p. Mielczarka Hoftitr., golarza 'P· Szulczew- ~ 
skiego przy Unserfritz i w lokalu p. Marzyoy. ~ 

O liczne przybycie szan Rodaków i Rodaczek ~ 
~ nietylko z Wanne i okolicy, lecz z całej Westfalii i I 
1'i?l Nadrenii uprasza 
~ Kolo Śpiewu ,,Harfa" w Wanne" 
~ Ig. Kokot, przewodniczj\cy. ~ 

Skład skóry 
wierzchy, podeszwy, skóra 
wykrawana i wszelkie arty

kuły dla szewców 
poleca 

Henryk Holtmanh, 
w Werne, Poststr. nr. 7. 

Baczność Polacy 
w Steele i okolicy! 

Rodakom w Steele i okolicy 
donos2 ę niniejszero1 iż otworzyłem 
przy placu Brink~ra (Brinkerplatz) 
nr . 4 

polski 
skład towarów kolonialit., 

cygar, papierosów 
i win polskich. 

Jest to pierwszy tego rodzsju 
skła i p >Iski w Stet Ie, a ponieważ 
sprzedaję dobry tower po jak naj
tańszych cenach, dla tego spodzie· 
wam się, it Wil?:yscy Rodacy u 
mnie kupować bę'.łfł. Mam na 
składzie także pap·er listowy z 
polskimi napisam;, 

Antoni Ratajczak, 
8 teele, Brinkerplatz nr 4. 

Dzielny ułan * Cześć pie5ni polskiej I . ~ 

B~~D~~~D~*U~~~~ m 
z wojaka polskiego w Hiszpanii. 

Cen a 1 mt., z przes. 1,10 m. 
• Adres: „Wiarus Polski~. Bochum. 

Rodacy! 
Zapisujcie „Wiarusa Polskiego" 

na sierpień i wrzesień, 
bo „Wiarus Polski" jako pismo szczerze 
narodowo-ludowe, powinien się znajdować 

skim na obczyźnie. · 

Na sierpień 

tylko 1 markę, a 
i wrzesień płaci się 

do 
za 

domu 
, 

katolickie 
w każdym 

,,Wiarusa 
16 fen. 

1 szczerze 
domu pol-

łączony - kwit 

z odnoszeniem 
trzeba wypełnić i wręczyc wraz z 

Polskiego" 
więcej. Za· 
1,16 mr. na 

gazetę każdy przez te dwa miesiące będzie otrzymywał . . 
poczcie, a 

usługą zadowoloić. Paweł N'awracki. ł. 
HE RN E, Nowa ulica 3 2 (N eustrasse ). 

książkę do nabożeństwa w pięknej i mocnej oprawi 
niech sobie zapisze 

,,Boże bądź miłościw' 
Ksi~żka „Boże bądź miłościw" zawiera bardzo piękny zbiór nabo 

zeństw i pieśni, a kosztuje w nadzwyczaj pięknej i mocne.j opra-w' 
3 50 mrk., 6 mrk., 7 mrk., 7,50 mrk. i 9 mrlr. Ksią.żkę tę przesyłam 

poprzednim nadesłaniem należytości albo też za zaliczk~ pocztOWlł· 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

-~·~~~~~+
Baczność Rodacy! 
Osiedliłem się w B o c h u m jako 

malarz 
i wykonuję wszelkie prace ma.lar· 
skie po ba.rdzo nizkich cenach. 
dpod~iewam się, że szan: Rodacy 
zechcit .me przedsiębiorstwo poprzeć. 

Da.lejże Rodacy, swój do swego, 
a nie do kogo innego I 

Edward Lewicki, 
malarz polski w Bochum, 

Alleestr. nr. 100. 

Dwie służące 
zna,idą. zaraz służbę przy wysokie, 
zasługach. Polki mają, pierwszen~ 
st wo. 

Hotel „Hohenzollern" 
w Dortmuodsie. 

Baczność Rodacy 
w Kastrop i okolicy 

Pierwszego sierpnia. otwiera 

księgarnię polska 
w Kastropie przy ulicy Wiedumer 
strasse nr. 27 . Proszę uważać Dl 
.Urroę: 

M. Kaczmarkiewicz . 
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Obige 1,16 Mk. erhalten zu haben, bescheini~ 

____________ : ________________________ ' den ·----------- ----------------------- 19011 

J.taiaerl„ POfjt·----·---·--m·------~·····-J 
Za drak, nakład I redakc;n odpowiedd.&ln;y: Anłoni Bujak! w_,_Boohum.. --- NU!adem i oM!ottbmł Wyd&wniotwe. ~Wia:ruu Polokiego" w Bochum. 



dliła, ukazał JeJ się Sanchez w czarnej 
żałobnej sukni, a na obliczu jego malowała 
się okropna boleść. Dziękował jej za mo
dlitwy i prosił, by i nadal się modliła, i 
owszem modlitw jeszcze przyczyniła. 

.- - Ach - rzekł - gdybym ci droga 
małżonko, mógł powiedzieć, jak straszne 
są me katusze w czyścu, o jakążbyś miała 
litość nad twoim Sanchezem ! Przez mi
łosierdzie Boże, błagam cię, pomóż mi Gudo, 
pomóż mi! 

Po tem zjawieniu oddała się królowa 
przez 40 dni bez przerwy modlitwom i 
postom a po upływie tego czasu ujrzała 
go znowu w blasku niebieskiej chwały 
i słyszała jak do niej mówił: 

- Teraz jestem wyswobodzony z mąk 
moich. Tobie to zawdzęczam, pobożna 
królowo! niech cię za to Bóg na wieki 
błogosławi! Trwaj w ćwiczeniach twoich 
świętych ! Rozważaj kary przyszłego życia, 
a. osobliwie wspaniałość nieba, -dokąd ja cię 
wyprzedzam, aby cię tam oczekiwać i być 
twoim orędownikiem. 
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Świętojózafacie · 
czyli akłildka na ubogich studentów katolicko-polskich. 

Niedobór (zob. nr. 33) 366,36 mr. 
Na chrzcinach u Tomasza B~ka w Kastrcpie: 

T. Btłk z famill1' ~ mr., A. Kaczmn.rek z Ż<.)
DI\ 1 mr , B. Opel z żom~ 1 mr , Ign. Szym
czak z żon~ 1 mr., Stefan Do bruski z ŻOUf\ 
1 mr., Jgn. Koźlik 3 mr., Ign. S1Jc...:epaniak 
z ion~ l mr„ Maciej Czwojds. 1,50 mr., Fr. 
Pazoła 1,50 mr., (nadesłał Ign. Szczepaniak 
- porto 35 fen„) . . • . . . . . • 12,65 „ 

Na. chrzcinach u Józefa Straazyńskiego: J. Stra
szyński 50 fon„ Wł. Napieralski 50 fen., 
Leokadya Polachowska 50 fen., St. Ratę.jczak 
50 fen., Marcin Malinowski 50 fen., W. Ko
źlarek 50 fenygów, Michał Roszak 50 fen., 
(nadesłał i porto zapł. M. Roszak z Bruck-
hausen) • • . . • . . . • . • . 3)50 „ 

A. Wojczyński z Gelsenkirchen (porto 5 fen.) 4,00 „ 
Na (~hrzcinach u St. Tomczaka w Bruchu : St. 

Tomczak z żon'ł 1 ttir., M. Wieszczeczyński z 
żon~ 1 mr., St. Wieszczeczyński 1,50 mr., J. 
Budny z żonfł 50 fen., J. Kaczmarek · l mr„ 
Jan Tomczak 12 mr., K. Mikołajczak 50 fen. 
( wr~czył M. Wieszczeczyński) . . • • • 7 ,50 „ 

F. G. z E. I • • • • • • • • • • • 0:50 ·„ 
Na chrzcinach u Gustawa Pawłowskiego w 

Wattenscheid: G. Pawłowski z żon~ 1 mr., 
E. Perach 1 mr., Fr. Kra.jewski z żonlł 2 
mr„ 1. Horch 1 mr., J. Wrotny z żonlł 1 
mr., W. Sczech z ŻO:U.lł 1 mr., T. Krajewski 
z żoalł 1 mr, A. Perech z żon~ l mr., (na-
desłał Fr. Krajewski) . , . , . • • . 9,00 „ 

Stanisław Bełza z Warczawy . • . . . . 10,00 „ 
Towarzystwo św. Jacka z Bottropu (nadesłał 

J. Wierzbica - porto 6 fen.) . . . . . 16,00 „ 
Rodacy z Bonen pod Hamm (nadesłał W. Jó 

skowiak - porto 5 fen.,) . • . • . . 10,ao „ 
Na chrzclnach u Bednarka w Bochum: Bedna

rek z żonfł 2 mr., synowie: F., F., M., po 
10 fen., J. Andersz z żonlł 60 fen., S. A. 5 
fen., Ign. Gra.nicki 60 fen, Fr. Kaczmarek 

' óO fe::i.:1 J. Czwojdzinski 1 mr„ Balbina. Szy. 
manska 1 mr., (w1·~czył Bednarek) 6,85 „ 

Razem 7 9 ,30 m. 
Niedobór: 366,86 mr., 
Dochód : 79,30 mr., 

Bóg zapłaót 

21. 8. 1901. 

.L'liertot>ór : ~87 ,U6 mr., 

Sw. Józafacie, módl się ~a nami l 

pro: Ks. Li ss. 
Jan Bieliński, Bochum Maltheserstr. l 7a. 

D~~~~~*frtt 
Kalendarzyk tygodniowy. 

Sierpień~ 
25. Niedziela.. Ludwika. 
26. Poniedziałek. Zefiryna M 
2-7. Wtorek. Cezarego B. 
28. Sroda. Augustyna B. 
29. Czwartek. dcięcie św. Je.na. 

. 30. Pią,tek. Róży .Panny. 
i, 31. Sobota. Ęejmunda W. 

1 D~~*D~~D~~~* 
Redaktor odpowied!ią;.ny: b. Franoiuek Lias w Rumianie. - Nakładem i~ozcfonkami Wydawnictwą „ Wlarusa Pclskiego". 

(POSŁANIEC.) 

„Nauka. Katolicka" wychodzi ao czwar- i 
tek w_ Bochum w Westfalii jako bezpła„ 
tny dodatek do „\Viarues. Polskiego". 
Osobno nNaukf. Katolickiej" prenumero
wać nie motna. Kto wlęc chce jfł otrzy-

1 

mywa.6, niceh sobie za.pll3ze na poozcie 
,,Winruae. Polskiego". 

o o 

01------ ---------0 
"WiarWI Polski", pismo politycsne 

wychodzi trzy razy tygodniowo .z 11Nauq 
Katollcq", jD.ko bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumęrata na poczcie wynosi l markt 
60 fenygów kwartalnie, a s odnoszeniem 

I 
do domu prze11 listowego 1 markt 7 6 I 

0 
fanygów. 

0 

Módl si9 i prac'1.j I 

Bezpłatny dfHl.a tek tygodnio~y do „Wiarusa Polskiego". 

Nr„ 34. Boehwn, dnia 22 sierpnia 1901" Rok 10„ 

Na niedzielę XIII po Świątkach. mu dziesięć mężów trędowatych, którzy sta
nęli z daleka i podnieśli głos, mówiąc: Jezusie 
Nauczycielu, zmiłuj się nad nami! Które gdy 

Lekcya. Gałat. I.&I. 16-22. 1! ujrzał, rzek. ł: Idz.· cie, okażcie się Kapłanom. I 
Bracia! Abrahamowi opowiedziane są obie· stało się gdy szli, byli oczyszczeni. A jeden 

tnice i nasieniu jego. Nie mówi: i nasieniom,' I z: nich gdy ob~cz~ł, że był uzdrowio?, wrócił . 
jakoby w wielu, ale jako w jednam: 1 nasieniu . · BH~ głosem wielkim chwaląc Boga, i padł na 
twojemu, który jest Chrystus. A to powiadam, I oblicze u nóg jego, dziękując; a ten był Sa
testa.mentu przedtem od Boga utwierdzonego, I marytanin. A Jezus odpowiedziawszy, rzekł: 
zakon, który po czterechset i trzydzieści lat l Azaż nie dziesięć jest oczyszczonych? _ a dzie· 
dan jest, nie wątli ku zepsówaniu obietnicy. I więć kędy są? Nie jest naleziony, któryby się 
Albowiem jeśliż z zakonu dziedzictwo, już nie wrócił, a dał Bogu chwał~, . jedno ten cudzo
z obietnicy; lecz Abrahamowi przez obietnic~ ziemiec. I rzekł mu: Wstań, idź, bo wiara 
Bóg darował. Cóż tedy zakon? Postanowiony i twoja ciebie uzdrowiła. 
jest dla występków, ażby . przyszło nasienie, -----
któremu obiecał rozrządzony przez anioły w I K. I · 
ręce pośrednika. A pośrednik nie jestci jednego, J R Z RB e. . 
lecz Bóg jeden jest. Zakon tedy przeciwko I Co znaczy, Chrześcianie ! że Pan i Zba-
obietnicom Bożym? Nie daj Boże 1 albowiem i wici el nasz Jezus Chrystus tyle innych 
gdyby był dan zakon, któryby mógł ożywiać, ł 6 · ' · d' '1 • · h 
prawdziwieby z zakonu była sprat1tiedliwość. ! czas w uczymws~y CU 0 '!, ty e po ~oznyc 
Ale pismo zamknęło wszystko pod grzechem, ł drogach uzdrowiwszy slepych, memych, 
aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa _ była 1· głuchych, chromych, paraliżem zarażonych, 
dana wierzącym. od czartów opętanych i wiele innych nie-

E wangielia. Łuk. XVII. 11-19. I .zliczonych wyświadczywszy miłoiiernych 
W on czas: Gdy szedł Jezus do Jeruza· uczynków, sa;nym tylko tym dziesięciu t7~

lem, szedł środkiem Sama-ryi i Galilei. A gdy li dowatym, ktorzy Mu na drodze zastąp1h, 
wchodził do niektórego miasteczka, zabieżeli i o miłosierdzie żebrali, nic ńie uczynił, 



- 266 = 
ale odesłał ich do kapłanów, mówiąc: 
„idźcie, pokażcie się kapłanom". Iżali wię
cej mogą słudzy od Pana, iżali l\!Iu trudno 
było powiedzieć słowo jedno, za któremby 
obrzydłość ta z trędowatych opadła? Nic 
przecie nie uczynił Chrystus, coby było 
bez przyczyny. Każde słowo Jego, każdy 
postępek, każde ruszenie i skinienie, było 
pełne tajemnic Bożych, pełne nauki i zbu
dowania dla nas. Szukajmy więc i w dzi
siejszym postępku Zbawiciela naszego ukry
tej tajemnicy i nauki dla nas. Oto pismo 
Boże i Ojcowie święci, z Ducha Bożego 
natchnieni, tłumaczą przez trąd brzydkość 
i skazę grzechu każdego, który więcej 
szpeci duszę, niźli trąd ciało. A. że w 
starym zakonie takie trądy rozeznawać 
i pewnemi ofiara.mi oczyszczać ·do samych 
należało kapłanów, co figurą i obrazem 
było wyższych nierównie nowego zakonu 
kapłanów, przy których moc swoją oczy
szczenia z trądów dusznych Bóg zostawił; 
przeto Zbawiciel nasz, chcąc uczcić staro
zakonną starszyznę i więcej przygotować 
umysły do poszanowania przyszłych jego 
kapłanów, nie chciał się niejako mięszać 
w rząd ten, ale pod tych rozsądek i ro
zeznanie odesłał tę ułomność, którzy na to 
moc wzięli. Ale w wyższem rozumieniu, 
jeżeli trąd jest znaczeniem każdego w szcze
gólności grzechu, tedy najlepiej wyraża 
zupełną niewiadomość rzeczy do Boga i 
Zbawiciela należących. Jakoż porównajmy 
jakiego brzydkiego krostawca, z grubym 
i brzydkim jakim nieukiem rzeczy wyż
szych, a obaczymy, jak się z sobą zupełnie 
zgodzą. Jako trędowaty nie czuje zupeł
nie swojej niemocy, a mniema, że zdrów; 
tak i ślepy nieuk w rzeczach dusznych 
nie zna ślepoty swojej, ale się uznaje za 
bardzo rozumnego. Jako z trędowatym 
niebezpieczne jest obcowanie dla zarazy, 
tak kto z ślepym nieukiem w wierze je
dynie przestaje, sam się ślepym i nieukiem 
stać musi. I tak się to dzieje, że jaki 
g·ospodarz, starszyzna, taka czeladka być 

. musi. Jako trędowatego uleczyć nie można 
powierzchownie, nieuleczywszy w nim 

wprzód źródła tej nieczystości, tak w nie
oświeconym i zdziczałym człowieku nie 
można inszych nierządów poprawić, nie 
nauczywszy go wprzódy poznawać Boga 
i religii. Oto jest, Chrześcianie, gruntowne 
i prawdziwe porównanie przez Ojców świę
tych trądu cielesnego z dusznym. Wy
chowanie nasze w wierze świętej, tak się 
ma względem duszy naszej, jak wychowa
nie pierwsze dziatek względem ich dalszego 
zdrowia i żywości na ciele. Gdyby nasze 
matki, wydawszy nas na świat, na tern 
poprzestały, a więcej troskliwości macie
rzyńskiej około nas w dzieciństwie nie po
dejmowały były i pielęgnowały, prędko
byśmy z nędzy zginęli by li. Taż jest · 
'troskliwość matki naszej, Kościoła świętego, 
względem wychowania duchownego. Nie do- . 
syc na tem, że nas chrztem niebu i Bogu 
porodziła: jeżeliśmy słodkiego mleka nauki 
tej nigdy nie kosztowali, Jeżeliśmy się w 
tej drugiej kąpieli krwi Zbawiciela, w 
Sakramentach świętych zgotowanej, nigdy 
nie oczyścili, ani prawdziwie obmyli, nie 
można nam wierzyć, żeby nas brzydkie 
wrzody i trędy duszne nie osiadły, w któy 
rych już od 1 at kilku, kilkunastu i dalej 
wc1ąz gnijemy. Niestety! nie czujemy 
tej nędzy i na tern właśnie stoi nieszczę
ście nasze! To samo, że ckliwością i 
unudzeniem słuchamy słowa bożego, nie 
jestże dowodem największej dusz naszych 
choroby? O gdybyśmy ten sn;i.ak do rze
czy niebieskich mieli, jak zdrów do zdro
wych ma pokarmów; gdybyśmy się choć 
raz . w zwierciedle zakonu bożego przej
rzeli przeląkłszy · się brzydkości trędu na
szego, wołalibyśmy z dzisiejszym tradowa„ 
tym·: „Jezusie ! nauczycielu! zmiłuj się 
nad nami ! " Jak liczne niekiedy bywają 
parafie, koło tysiąca dusz liczy ta i owa ! 
ale jak pomiędzy temi mało takich, coby 
żądali oczyszczenia dusz swoich, coby sma
kowali w nauce Bożej ! O bracia ! rozmaite 
kary Bóg zsyła na człowieka: mory, gło
dy, zabory, przechody nieprzyjaciół, ogniem 
i mieczem pustoszących wszystko ; ale to 
chłosty ojcowskie! Kiedy zaś Bóg odejmie 

Ramy, Serbii, Kumanii i Bośni" z matką 
Elźbietą, książęta: bawarski, świdnicki, o
polski, mazowiecki, rycerstwo powyższych 
monarchów, wreszcie Piotr król Jerozolimy 
i Cypru, pragnący pozyskać monarchów 
dla nowej wyprawy krzyżowej do Ziemi 
świętej. 

Gdy cesarz Karol stanął w Olkuszu, 
wsiedli na koń królowie: polski, węgierski, 
duński i w towarzystwie nuncyusza pa
pieskiego, poprzedzeni tłumem panów, wy
jechali naprzeciw. O milę o.d Krakowa 
dojrzały się orszaki. Cesarz uradowany 
powitaniem, zsiadł z konia i · szedł pieszo 
ku witającym. Ci zeskoczyli również z 
koni i pieszo podążyli ku oblubieńcowi, 
a · po powitaniu, przy którem miano wylać 
„gęste łez potoki" konno ruszono do Kra
kowa. 

Tuż przed bramami miasta czekał oj
ciec narzeczonej, ks. Bogusław, z panną 
młodą, otoczoną dworem. Po nowych ce· 
remonialnych powitaniach, pokłonach du
chowieństwa i mieszczaństwa, udali się 
goście na zamek, gdzie otrzymali „komnaty, 
strojne w kosztowne opony i kobierce, w 
złotogłowia i klejnoty rozliczne", orszaki 
dastały „ uczciwe" gospody w mieście, a 
w każdej gospodzie był komornik, pamię
tający o wygodach gości. Na rynku usta
wiono beczki i kadzie z winem i owsem, 
które . ciagle napełniano. 

Trzeciego dnia odbył się w katedrze 
na ·wawelu ślub cesarski, błogosławiony 
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jaro
sława, starca blisko dziewięćdziesiątletniego, 
który już Łokietka i Kazimierza korono
wał w tej katedrze. 

Przez dni 20 szły koleją turnieje, bie
siady, tańce i krotofile. Bogaty mieszcza
nin krakowski Mikołaj Wierzynek (Wir
zing), pochodzący z nad Renu, lecz z 
dawna już w Krakowie osiadły, rajca 
krakowski, dzierżawca królewski, żupnik 
wielicki, stolnik sandomierski, doznał za
szczytu odwiedzin wszystkich wyżej wy
mienionych królów . 

Gdy weszli w jego progi, prosił Wie-
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rzynek, aby według własnego zdania mógł 
oznaczyć królom miejsce przy stole, a gdy 
mu to pozwolono, rzekł zwracając się do 
Kazimierza W.: „ Tobie winien jestem naj
jaśniejszy Panie wszystko co mam, ty 
swojemi · dobrodziejstwy zbogaciłeś mnie 
przybysza, Tobie też pierwsze miejsce u 
mojego stołu". 

Gdy, po uczcie mieli goście przyjąć 
poieglianie Wierzynka, uczcił ich upomin
kami, a dary, które sam król Kazimierz 
otrzymał, miały dochodzić wartości posagu 
danego oblubienicy cesarskiej. 

Spór, który spowodował wesele, owo 
ubliżenie Elźbiecie, zostawiono do rozsą
dzenia Kazimierzowi i Bolkowi, księciu 
świdnickiemu, którzy też w grudniu 1363 
roku wydali dokument: „zawyrokowaliśmy 
zgodną wolą i przekazujemu listem niniej
szym, · aby obydwie strony zaniechawszy 
sporów, pozostały na zawsze dobrymi przy
jaciółmi bez wszelkiej obłudy i podstęp
ności". 

Wierzynek -zostawił po sobie pamiątkę 
dla miasta przez wybudowanie dotąd sto
jącego presbyteryum kościoła Maryackiego. 

Znane jest przysłowie, że Kazimierz 
zastał Polskę drewnianą, a pozostawił mu
rowaną. N a budował on lub dał początek 
budowie tylu kościołów, zamków, pałaców, 
że odtąd tradycya każdą starszą budowlę 
przypisuje stale temu królowi. Z jego 
rozkazu · miano dla ulubienicy Esterki 
usypać kopiec dotąd istniejący w ogrodzie 
Łobzowskim. 

Skutek modlitwy. 
Sanchez, król Leollli w Hiszpanii, u- . 

marł przez zdradę otruty. Królowa Guda, 
małżonka jego, która go serdecznie kochała, 
złożyła ozdoby królewskie i wstąpiła do 
klasztoru, aby się poświęcić Bogu i wię
cej módz· dla zbawienia jego duszy czynić. 
Dzień i noc modliła się gorliwie a w so
boty pościła na cześć Matki Boskiej. I 
właśnie w jedną sobotę, gdy się zań mo-
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d nie szkodził. Podobnie ze zwierzęcemi by ją zapytac, co ma Jej przynieść ńa 
namiętnościami ostro obchodzić cię trzeba, śniadanie. Przeciw zwyczajowi zastała sta
inaczej i tobie i innym nie małe szkody ruszkę jeszcze w łóżku. 
poczynią. A chociażby się niekiedy uśmie- - Słabo mi jakoś dzisiaj - . rzekła 
rzone zdały, nie dowierzaj; fatwo, nakształt do niej - przyprowadź mi księdza i po
drapieżnych zwierząt, do swej dzikości i ślij po Lamberta. 
przyrodzenia powracają. Rzadki przykład Babeta zbladła i ze smutkiem wpatrzy-
w świętych nawet ludziach, aby który tak ła się w ukochaną panię. 
swe namiętności podbił, iżby nigdy gło- - Czegoż się martwisz - odezwała 
głowy podnieść nie mogły. się po chwili pani N oiret -· czas, bym . 

2. "Zycie ludzkie ustawicznym jest bo- ustąpiła innym mieisca na ziemi. Lat 99 
jem i walką." - Kto chce żyć bez rany, już żyję, chyba dość długo; chciałabym 
niech broni: z siebie nie składa, którą jest tylko doczekać ich powrotu, by pobłog·o
czujność, modlitwa i umartwienie. Czuwa- sławić przed śmiercią. .Lecz jeszcze słoń
jąc, postrzeżemy; modląc się, sił nabierze- ce nie zaszło; · miłosiernym był dla mnie 
my; martwiąc się, namiętności osłabimy. Bóg dotychczas, ufam, że i nadal takim 
Próżno się uciekasz do :filozofii, która pasyę będzie~.. No, idź po księdza Babeto i o 
pyszną i chytrą powłokę dać umie, ich zaś Lambercie nie zapomnij. 
zwyciężać ·nie umie, która, gdy się niekie-
dy niejednej opiera, czyni to dla dogodze- Stara piastunka pochyliła się do meJ 
nia drugiej. Z nieba, z nieba ustawicznie i w rękę ją pocałowała, cicha łza spadła 
pomocy zasięgać potrzeba, kto chce po z jej oczu na dłoń pani N oiret; nie sar
chrześąiańsku do końca wojować, i zwy- knęła jednak słowem, poszła pokornie speł
cięzki wieniec otrzymać. nić dane jej polecenie. Niebawem zjawił 

3. Darmo! Póki żyjemy, póty tylu nie- się w pałacu ksiądz z wiatykiem; chora 
przyjaciół w domu mamy, ile w nas jest wyspowiadała się jak najprzytomniej i Ko
namiętności, które tak się niejako z naIJli munię świętą przyjęła. Potem stary Lam
złączyły, że onych zwyciężyć nie można, bert przyszedł; kazała mu usiąść obok łóż-

ka i poleciła jego opiece prawnuki: nie zwyciężając samego siebie. Złe skłon-
ności poszły w naturę, której póki długu - Byłeś dotychczas ich przyjacielem -
śmiertelności nie wypłacimy, póty z nim~ ł mówiła spoko~nym gł?s~m - po~ostańże ~ 
walczyć musimy. Są one pod prawem i nadal; czuwaJ nad mmi troskliwie, młodzi 
władzą rozumu, ale się zawsze wybić il ł rady starszych potrzebują. Nie masz wła
przewodzić usiłują. Niekiedy zaw~eszenie snej rodz~ny, . ~ie?haj ci s~ę zdaje, że o~i 
wojny, ale stałego przymierza mgdy z są twymi dz1ecmi... Powiedz Gustawowi, 
niemi mieć nie można. f iż wolą moją ostatnią było, by stanął na-

powrót na czele fabryki i pracował wy

OC.A LIL.A. 
Z dliejów Franoyi. 

(Dokońcp;enie ). 

Tegoż jeszcze dnia Elźbieta i Antonina 
udały się w podróż do stolicy Francyi, a 
pani N oiret znowu pod opieką Ba bety po
została. Dwa. tygodnie upłynęły od W'yja
zdu prawnuczek. Babeta przyszła jak zwy
kle rano o ósmej, do pokoju ·pani Noiret, 

trwale na tej samej drodze, na jakiej oj
ciec jego, dziad i pradziad pracowali. Prze
mysł tworzy pieniądz, pieniądz to siła, to 
dobrobyt i światło kraju. Francya ma dość 
takich, którzy dla jej sławy pracują; nie
chaj on stanie wśród tych, którzy myślą 
o tern, by w niej chleba nie brakło tłu
mom. Powiedz mu, aby wybaczył tym, 
którzy zawinili wzglęaem niego, pomnąc 
na to, że sam bez grzechu nie był; po
wiedz mu, żeby strzegł się dawnych błę-

dów, by kochał tych, którzy pomag·ać mu 
w pracy będą. 

Zmęczona długą mową, umilkłanachwilę, 
Lambert przykląkł przy jej łóżku, pocało
wał ze czcią cłrqdą · i pomarszczoną jej 
rękę. 

- Będę mu ojcem - rzekł głosem 
wzruszonym. 

,- Dziękuję - szepnęła chora, poczem 
zwróciła spojrzenie na starą piastunkę. 

- Bądź im matką - szepnęła - po
wiedz dziewczętom, że nic więcej od nich 
nie .żądam, tylko by nadal takimi pozo
stały, jakimi teraz są - dodała. 

I umilkła znowu, przymknęła oczy i 
leżała blada, nieruchoma, jak gdyby dusza 
jej już ciało opuściła, Lambert i Babeta 
nie tylko przemówić, lecz ruszyć się nie 
śmieli; głucha cisza zaległa pokój. Tak 
upłynęła godzina, zachodzące słońce rzuci
ło świetlany promień na srebrną głowę 
umierającej i zdawało się, że wróciło jej 
życie. Naraz otworzyła oczy, błogi uśmiech 
oblał jej twarz. 

- Jadą - szepnęła i dźwignęła się· 
z poduszek, oczy jej płonęły blaskiem 
szczęścia - widzę ich wszystkich troje 
- mówiła wyraźnym głosem. - Idź na
przeciw nich Babeto, niechaj spieszą do 
mnie, każda chwila droga! 

Pewna, iż chora majaczy, Babeta nie 
ruszyła się zrazu z miejsca, lecz Lambert 
szepnął jej, by spełniła wolę pani. Podnio
sła się przeto i ku ·drzwiom skierowała wol
nym krokiem, lecz jakież ·było jej zdziwie
nie: gdy weszła do wielkiej sieni, usłysza
ła turkot kół dochodzący z ulicy, a w 
chwilę potem odgłos kroków na wschodach 
i głosy wesołe. 

- To oni ! - wykrzyknęła - Bóg 
jej dał jasnowidzenie ! 

Z temi słowami pobiegła do drzwi, 
otworzyła je na oścież, a w tej samej 
chwili Gustaw, Elżbieta i Antonina rzucili 
się do niej z głośnem powitaniem ; lecz 
ona położyła palec na ustach. · 

- Babka chora rzekła - czeka 
was niecierpliwie. 

Słowa te splosżyly w jednej chwili 1.ch · 
wesołość. 

- Chora - powtórzyli blademi usty 
i cicho na palcach za Babetą do sypialni 
pani Noiret się skierowali. Staruszka ćze
kała ich na łóżu i słuchem. chwytała echo 
zbliżających się kroków. · 

- N areszcie - ozwała się głosem drżą
cym, gdy stanęli na progu drzwi. - Pan 
nagr-0dził ufność, jaką w Nim położyłam, 
zbliżcie się, chcę was . pobłogosławić. 

Oni przystąpili do łóżka i ukląkłszy, 
pochylili głowy, pani Noiret wyciągnęła 
obie ręce nad niemi. 

- Boże błogosław im - rzekła -
cierpieli już tyle, nie daj im Panie więcej 
cierni i bólów w życiu ! 

A gdy płacząc całowali jej ręce, tuląc 
każde z kolei do serca, dodała: 

- Poczciwy Lambert powie wam moją 
wolę ostatnią. 

Poczem opadła na łóżko, ostatnie we
stchnienie z ust jej wyleciało, szlachetną 
jej duszę z ziemi unosząc. 

(KONIEC) 

Podania i legendy krakowskie. 
Zebrał Dr. Klemens Bąkowski. 

(C~ dalszy). 

Z historyą ponownych napadów Ta
tarów za Leszka Czarnego (1279-1289), 
połączono później legendę o włóczku Zwie
rzynieckim. Według tej legendy mieli raz 
Tatarzy niespodzianie napaść na Kraków 
i byliby miasto zniszczyli, gdyby włóczko
wie Zwierzynieccy nie byliby z pomocą 
przybiegli. Na tę pamiątkę, niby dla o
strzeżenia mieszkańców, aby się mieli na 
baczności przed niespodzianym napadem, 
co roku w Oktawę Bożego Ciała, człowiek 
w stroju tatarskim w zawoju i w czer
wonych butach, przy odgłosie muzyki i .. 
kotłów harcuje na drewnianym koniu ze 
Zwierzyńca do Rynku krakowskiego, ·stra
sząc gawiedź pałką. 

Obchód ten . zwany „konikiem · żwie„ 
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rzynieckim", "lajkonikiem" stał się ko
nieczną ludową zabawą krakowską, więc 
po procesyi w oktawę Bożego Ciała ty
siące zalegają rynek, podnosząc dziatwę 
do góry, aby mogła zobaczyć harcującego 
Tatara. · (Prawdopodobnie powstał „Konik 

„ Zwierzyniecki" z przedstawień, jakie na 
zakończenie odpustu dawniej urządzano.) 
W ostatnich czasach Rzeczypospolitej urzą
dzał "konika" ce·ch zwierzyniecki włoczków, 
a gdy ten upadł z rozbiorem Polski, do
kumenta, godła cechowe i przybory konika 
zostały w ręku ostatniego cechowego, Mi
cińskiego, którego rodzina odtąd konika 
na swój dochód urządza. 
O koniku ci zanucę, Krakowianko hoża, 
Co tańcuje u iędzy ludem, jak strach przez rotdroża; 
W Oktawę Bożego Ciała lat temu niemało, 
Gdy po rynku obnoszono Chrystusowe ciało, 
Lud się modlił, gilłł kolana, bo klę~ki rozliczne 
Najechały jak szarańcza, nasze łany śliczne. 
Lud się modlił, między tłumy straszna wieSć przypadła, 
Z rozwi1mami na wiatr włosy, spłakana, wybladła, 
I wrzasnęła w serca mężów i w serca niewieacie: 
„O bieda nam, wielka bieda~ goreje przedmieście, 
Srogi Tatar chciwy łupu, w Zwierzyńcu plfldruje, 
Krwią, się poi i na zdobycz, jako wilk polvje l" 
Przypadł Włoczek ze Zwierzyńca., r~kę podniósł w górę, 
Jak gd)by chciał zażegnywać piorun >Wą, chmurę. 
„Za mną, bracia I na tych zbójców, niechaj zginą, marnie I 
Nie dozwólmy ziemi naszej nujeżdż.ać bezkarnie !'' 
Na wiatry czerwoną, chorągiew ro21win11ił, 
A z chorą,gwi orzeł jak anioł wypłyną,ł l 
Zanim w warkocz nocy słońce włosy zwiło, 
Na wiślanym brzegu Tatarów nie było, 
Odbiegli zdobyczy i duszy odbiegli, 
I trupów ta.borem Zwierzyniec zal~ gli. 
W tatarakiem ubraniu, na tatarskim koniu, 
Przypatrz się, jak włóczek harcuje po błoniu, 
Jak wtedy harcował, do dziś dnia harcuje, 
Bo pamią,tkę jego kaidy z nas szanuje. 
Kaidy z nas szanuje, a kto się zapiera 
Pamlą,tki swych ojców, tym wiatr poniewiera. 

(Edmund Wasilewski.) 

Leszek Czarny (1279-1289) doznał 
wierności ze strony mieszczan krakowskich, 
wówczas Niemców przeważnie, gdy mu 
Konrad Mazowiecki chciał odebrać Kra
ków, odwdzięczył im się ufortyfikowaniem 
miasta, przywilejami, a dla pokazania im 
przyćhylności "głowę obyczajem niemie
ckim zapuścił, kuso się z niemiecka prze
brał i dwór swój Niemcami napełnił". Z 
jego śmiercią rozpoczęło się przesilenie 
państwowe, gdy o tron poczęli się ubiegać 
po kolei Henryk Wrocławski, Bolesław 
~~zowiecki, Władysław ŁokieteK, Prze-

mysław Wielkopolski, wreszcie Wacław kr61 
czeski. 

Łokietek zdołał wejść do Krakowa, ale 
niemieccy mieszczanie wpuścili nocą Hen
ryka Lignickiego, a Łokietek musiał się 
schronić do klasztoru Franciszkanów, którzy 
go w koszu z murów miasta, przebranego 
w kapicę, spu~cili. Wkrótce Wacław II 
Czeski (opierając się na darowiźnie Gry
finy wdowy i dziedziczk~ rzekomej Leszka 
Czarnego), zajął Kraków i do r. 1305 
rządził przez Ulrycha Boskowica, chciwego 
i łakomego. Łokie.tek ścigany przez Cze
chów tułał się po jaskiniach Ojcowa. Po „ 
śmierci Wacława Łokietek przecież poko
nał przeszkody, zajął Kraków, połączył 
rozerwane dzielnice (1306-1333) i koro
nował się królem Polski (1319 r.). 

Następcą jego był Kazimierz Wielki 
(1333-1370). \ 

Dobrobyt ówczesny mieszczan znajduje 
obraz w słynnej uczcie Wierzynka, jak
kolwiek w szczegółach spisanych z tradycyi 
dopiero znacznie później, może być pewna 
przesada lub wymysł. · A do uczty tej 

, taka była przyczyna : 
„Posłowie króla Węgierskiego Ludwika 

upominali się cesarzowi Karolowi IV o 
krzywdy graniczne, a cesarz odpowiadając 
w uniesieniu, wyraził się rubasznie o kró
lowej Elźbiecie, matce Ludwika, a siostrze 
naszego Kazimierza. Posłowie wypowie
dzieli mu za to wojnę, a Ludwik pochwalił 
ich krok i powtarzając wyzwanie, zarzucił 
cesarzowi jeszcze, że za często zagląda do 
dzbana. 

Cesarz zaproponował układy, ale naj
więcęj wpłynął uspokajająco Papież Ur
ban V, wzywając cesarza, aby zaniechał 
nieprawej wojny; Ludwika, aby przebaczył; 
Kazimierza, aby spór rozstrzygnął polu
bownie - i wreszcie załatwiono sprawę 
wyswataniem cesarzowi 'Wnuczki Kazimie
rza, Elźbiety, córki księcia Bogusława. 

W kwietniu 13 6 3 przybywają ' więc 
sprzymierzeńcy Ludwika do Krakowa. 
Bogusław, Waldemar, król duński, sam 
Ludwik, "król Węgier, Dalmacyi, Kroacyi, 
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słowo Boże człowiekowi, że go nie używa, · 
że niem gardzi i ten człowiek zapomina o 
Bogu, o wieczności, żyje, jakby nie żył, 
albo jakby nigdy nie miał umierać, o, to 
jest kara największa! Bo długo Bóg· ko
łace do serca grzesznego ; ale gdy się do-
kołatać nie może, zostawia je sobie same
mu, a rychlej czy później, surowo je sądzi 
i karze. „Z wielką pracą i potem", mówi 
Bóg przez Ezechiela proroka, „ chciałem 
oczyszczać rdzę ludu mojego, a nie wyszła 
z niego zbytnia rdza; nieczystość twoja 
obrzydła, jam cię oczyścić chciał, już oczy
szczony nie będziesz, · aż położę na tobie 
gniew mój. Jam Pan (rzekł), przyjdę a 
uczynię sprawiedliwość; nie minę, nie prze
puszczę, ubłagać się nie dam, i wedle dzieł 
twoich sądzić cię będę". O jak okropna 
to groźba! Bracia! skoro się poczuwamy 
do g-rzechu, bo któżby się nie poczuwał 

do tego trądu duszy; starajmy się o jego 
})Ozbycie, oczyszczenie, w prawdziwej skru
sze jęcząc do Boga: „J ezusie ! zmiłuj się 
nad nami!" 

Pan Jezus w Przenajświętszym Sakra· 
meneie kocha nas niepojętą miłością. 

Pan Jezus z miłości ku nam dzień i 
noc przebywa w Sakramencie Ołtarza. Dla 
tego mieszka z nami, aby nas pocieszał, 
wspierał i w potrzebach ratował. 

Pan Jezus tak nas -ko_cha, że w Naj
świętszej Eucharystyi stał się pokarmem 
naszym; z Bóstwem i Człowieczeństwem 
ukrywa się pod postacią chleba, aby się 
móg·ł z nami połączyć. 

Pan Jezus tak nas kocha, ie codzien
nie w niezliczonych miejscach zastawia 
ucztę Swoją i zaprasza. nas do niej; a kiedy 
przyjść do niego nie możemy, Sam do nas 
przychodzi. 

Pan Jezus tak nas kocha, że grozi 
nam · ciężkiemi karami, jeżeli nie będziemy 
pożywać Ciała i Krwi Jego ; a przyrzeka 
żywot wieczny tym, kt'órzy go z miłością 
przyjmują. 

Pan Jezus w Przenajświętszym Sakra-

mencie jest iródłem pociechy, szczęścia, siłą; 
życiem, światłością i miłością naszą... Jest 
skarbem wszystkich łask, słońcem oświeca
jącem dusze, rzeką rozweselającą Miasto 
Boże - Kościół wojujący. 

- Jeśliś zgłodniały, mówi św. Ambro
ży, pójdź do Jezusa. On jest chlebem 
anielskim i manną niebieską. Jeśliś spra
gniony - pójdź do Jezusa. On jest źró
dłem żywej .:wody wytryskującej na żywot 
wieczny. Jeśliś słaby - pójdź do Jezusa. 
·on jest lekarzem, Zbawicielem i zbawie-
niem, żywotem i zmartwychwstaniem na~ 
szem. Jeśli szukasz piękności - On ja
śnieje wszechwdziękiem Boskiej_ krasy, naj
piękniejszy między synami ludzkiemi. Jeśli 
bogactwa pragniesz, w Nim są wszystkie 
skarby łaski, w Nim pełność Bóstwa, chwa
ła i bogactwa są w domu Jego. Jeśli szu
kasz pociechy, uspokojenia - On jest mo
rzem słodkości, og·niskiem miłości, pociechą 
s'erc zbolałych, weselem i radością Swię
tych. Jeśli szukasz przyjaciela, - Pan 

· Jezus ukochał cię od wieków, jak Sam 
powiada, - miłością wieczną ukochałem 
cię. Dla ciebie zstąpił z nieba, cierpiał 
wzgardy, zelżywości, okrutną mękę i śmierć 
krzyżową; dla ciebie, pod zasłoną Sakra
mentu, jako Więzień miłości, dzień i noc 
na Ołtarzu przebywa. Czy pragniesz życia, 
wiecznego bytu? On jest żywotem wiecznym, 
szczęśliwością i nasyceniem wybranych. 

Pan Jezus w Przenajświętszym Sakra
mencie jest naszym Ojcem, Matką, Bratem, 
Przyjacielem i Oblubieńcem dusz naszych. 
Wyciąga On do nas ręce pełne łask i da
rów, otwiera serce miłością płonące woła
jąc: - Pójdźcie! pójdźcie do mnie wszy
scy sp raco wan~, strapieni, smutni, znękani... 
rzeką niebiańskiej pociechy napoję was ! 
skarbami Bóstwa mego wz bÓgacę was, kró
lestwo moje daję wam, koroną chwały 
uwieńczę was ... 

Nie trzeba własnym namiętnością dowie· 
rzać. chociażby się zdały skromione. 

1. Póty dzikiego zwierza trzymaj na 
uwięzi, póki go zupełnie nie oswoisz, aby 



Wychodzi na. wtorek, o.zwartek I sobot~ z dodatkiem 
religijnym p. t. : ~,Nauka Katolicka", z dwutygodni
kiem spółeczny::n p. t. ,,Głos górnlków i hutników", 
uraz pisemkiem hterackiem t>· t.: „Zwiercladło". Przed
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
60 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 7 4 fen „ Wia.-
1·tts Polski" ze.plas.ny jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 
• 
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• 
Za !nseraty płi:.ci aię r.r~ mieji!Ce •·z~rlka drobnego druku 
16 fen , a za ogłoszcmin zar.nleezcz„ne. pn:ed ins~rahuri 
40 fen. Kto ·~z~t-0 cJłnr,zv., ou~yma odpowiedni opm~t 
oeyli rabat. Zr. tłóm?.cv.:nfa z obcyt1h jQzyk6w n!'. pol
~ud nic 1;ię nie j1łaci. Listy do Reda.kcyi, Drukarnł 
~ Księettrn~ ndeły o~fadć i podsi\ w ;::ich dokładny 
r..ć·:es pl~Zt\cego. Rę!:ovieó~·' ek;> r.!I~ 1wrnr.a. Nazwisk 
l:!;til'8BJHn•d•:ntó"1 h~z ;~b :rrrc wit:f.uieni ll. niP "'V'Vkezn,ie się. 

Nr. 90 :Bochu111,, sobota, 27 lipca 1901. Rok 11. 
Redakc.ya~ Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarm! Polskj. Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
;:niemczyć się pozwoli! 

Na slerpJeń I wrzesleń 
można zapisywać na każdej poczcie 

,,Wiarusa Polskiego'' 
p; trzema bezpłat11ymi dodatki mi. Prenumerata 
wynosi na te dwa miesiące 

tylko l markę 
a z odnoszeniem do domu 16 fen. więcej. 

Prosimy Rodt1kó<K, ażeby rozszerzali "Wia· 
rusa Polskiegv'" zachęcająe krewnych, znajo· 
mych i sąsiadów do zapisania tego pisma na 
sierpień i wrzesień. 

Kwit do zapisania "Wiarusa Polskiego" 
na poczcie znajduje się w dodatku. 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec przedwyborczy w Marxloh 
odbył się w przeszłą środę wieczorem przy 
bardzo licznym udziale Rodaków, gdyż obszer· 
na sala była szczelnie zapełnioną. Wiec zagaił 
p. Guzenda a przewodniczył mu przewodniczą· 
cy komitetu dla powiatu Ruhrort p. Lackowski. 
Rilku mówców zagrzewało wiecowników, aby w 
dniu wyborów wszyscy głosowali na polskiego 
:kandydata i dopilnowali swych sąsiadów i zna· 
jomycb, aby i oni to samo czynili. W zniósfozy 
poprzednio okrzyk na cześć kandydata polskie 
go p. Czarlińskiego, zakończono wiec pieanią 
"Kto się w opiekę.'· 

Steele. Sprawozdanie z wieca odbytego 
w Steele dnia 21 lipca 1901 r. Wiec zagaił 
i przewodniczył mu p. Wł. Wielebiński z Steele, 
do pióra powołując p. W. Funtowicza z Essen. 
Jako pierwszy mówca wystąpił p. Michał 
Smektała z Steele: Duszpasterstwo dla nas 
Polaków w Steele jest niedostateczne. Pro
simy, wołamy, pukamy - ale nas nie słyszą 
i prośby nasze nie zostają uwzględnione. Mamy 
tu czterech księży w Steele, więc na tak wiel· 
kq liczbę Polaków przynajmniej jeden mógłby 
się języka polskiego wyucz)ć, abyśmy z tego 
też coś mieli. Ostatni spowiednik polski był 
w Steele w marcu. Ks. dziekan, gdy go o 
ks~ędza prosimy wymawia się, że nie może 
księży dostać, ja utrzymuję, że tak nie jest. 
Na ostatnim wiecu dla całego dekanatu Easeń· 
skiego przysłał nam ks. dziekan piśmienne 
przyrzeczenie, że w Steele 5 razy, w Krayu 
4 razy, a w Horst 3 razy będzie kapłan 
l1olski, a teraz mówi ks. dziekan: mieliście 
misyę. To tak samo, jak gdyby kto proszą
cemu o kawałek chleba, powiedział: w prze
sz.łym roku przecież ci raz jrść dałem. Choć 
więc misya była, to do tego czasu już kilka 
razy ksiądz byłby przy być powinien. 
. P. Misiurny z Steele żalił sit:, że gdy była 

P1~lgrzymka do Neviges przyrzeczona, mieli trzy 
dm przedtem polscy .księża słuchać spowiedzi, 
eo. się jednak nie stało. Ki . dziekan powie. 
dział, że sami się o księży starać mamy. Gdy 
0 ~P?~iedIJika prosimy, mówi zwykle: później, 
póznieJ, ale kiedy to później ma być? 
k . P. Krzekotowski z Steele: Obowiązkiem 
. az~eg? Polaka jest starać się, ażeby sam 
1 dz1ec1 dobrymi Polakami i katolikami byli. 

P. J óziakowski z Kray: Mówią, że księży 
pohkich dla nas nie mogą otrzymać. Dawniej 
pomimo gorszych stosunków, gdy nam jeszcze 
życzliwsi byli, znaleźli księży dla nas, a byli 
nimi ks. Szotowski i ks dr. Liss. Więc raz 
jeszcze powtarzam, że nie prawdą jest, że nie 
ma księży polskich dla nas, tylko nie chcą. 
nam ich dać. 

W końcu przeczytał p. '\Vielebiński rezo
lucyę w sprawie opieki duchownej, która :t;O· 

stała przyj~tą; 
P. W. Funto~icz z Essen zobowiązał się 

ks. dziekanowi dostarczyć adresów kilku księży, 
którzy by chętnie raz po raz przyjechali, by
leby tylko ich ks. proboszcz zaprosił. 

Potem omawiano jeszcze ogólne położenie 
Polaków na obczyźnie. 

8odiocen. Towarzystwo św. Jakóba w Sodingen
Eornig odbyło dnia 7 lipca walae zebranie, na którem był 
taklte obór nowego zar2,du, do którego zostali obrani: 
Antoni Rumski przewodnfoz,oym, Jan Marek zaat., Jan 
Kaczma.J ek II sekretarzem, Piotr Okulski zast., Ja.n Or • 
pel kasyerem, Aotoni Szymański zal!lt, Józef Wysocki 
bibliotelrar.zem, Jan Krysmalski zast.. Wawr„yn Maleszka 
cborfłŻym, Marcin Boruszewski za.st., Wojciech Gęsty i 
Franciszek Bila.wns asystet.taml, Tomasz Malinowski i 
Stefan Konowalcz:yk za.at aKystentów, Józef Kalinowski i 
Tomasz Sawicki rewizorami kasy. Dochodu miało towa
rzystwo w ogólności z pozostałemi pieniędtmi u kasyera 
787.07 mr. Wypłacono chorym 387,f>O mr, rozchodu to· 
warzyskiego było 304.65 mr. W kasie pozostaje 96,92 mr. 
Oprócz tego posiada towarzystwo 200 mr. na procencie, 
Zwyczajnych zebrań odbyło .s: ę 24, 2 kwartalne i 1 wsln~. 
Członków miało towarzyiltwo w starym roku 147. Do WOJ

ska posdo f>, w strony rodzinne 8. Z powodu zmiany 
pracy 1 O, z powcdu ni~płacenia składek. zostało wykl~
czonyob 4, więc stałych członków pozosta1e 120. Wszelkie 
listy tycz,~ ce sio tow. pr,)simy nadsyłać na ręce przewo-
dniCZfł ~ego lub sekretarza. Jan Ka:}ztnarek, tsekr. 

Polnische Agilałion. 
Pod powyższym nagłówkiem donosi „Ge_r· 

mania", pismo niby katolickie a w r~ec~yw1-
stoki grubo Lutrem podszyte, o załozemu w 
Berlinie kilku poldkich towarzystw zawodowych 
i o projekcie wydani~ p_olskiej książ~i a~reso· 
wej dla Berlina. Dale] pisze o zapow1edz1anym 
zlocie Sokołów" a w końcu o tern, że króle· 
wski ~~rząd leśny nie pozwolił na wspólną 
wycieczkę towarzystw polskich. „Germania" 
dodaje do tej ostatniej wiadomości taką uwagę: 
:,Polacy upatrują i w tym zakazie, wydanym 
z obawy, że drzewka byłyby na szwank nara
żone, antypolski środek rządowy'~. 

Ta uwaga dowodzi. że .,Germania~' cieszy 
się z zakazu, wydanego przez królewski zarząd 
leśny. Nie po rsz pierwszy staje tu naczelny 
organ centrowców po etronie naszych przeci · 
wników, bo pr~ecież do wiadomości, że re.zer· 
wista u którego w książce do nabożeń~twa 
znale~iono obrazek Matki Boskiej Częstochow· 
skiej z podpisem: ,,Boże zbaw Polskę". skaza· 
ny został na trzy dni aresztu,. dodała , Germa· 
nia'~ uwagę: „Tym razem miała władza słu· 
szność". Gdyby to zależało od patronów „Ger· 
manii'\ pewnieby Jasnąg6r~ z ziemią zró.w~ali 
a modlitwę za Polską uznaliby za grzech smier. 
teiny. „Gaz. Tor." 

Ze szkoły we Wrześni. 
Inspektorowi szkolnemu powiatu wrz~siń

skiel?o bardzo zależy n~ ~m, aby rod~1ców 
i dzieci uczynić potulnymi i przystępnymi dla 
religii w języku _niemiecki_m, grozi b?wiem, że 
oporne dzieci me zwolni od obo~1ąz~owego 
ucz~szczania do szkoły przed ukonczemem 16 
roku życia. Tak postł\pił z córkSJ obywatela 

wrzesińskiego pana S. W piśrr ie, które nade· 
słano "D.zien. Kuj.", powiada p. inspektor 
szkolny, że tylko w takim razie udzieli żąda· 
nego przez ojca dla córki 4-dniowego urloput 
jeżeli córka nie będzie się opierała nauce re· 
ligii w języku nierni.eckim. Dalej powjada, że 
ją zwolni ze i:.zkoły na wielkanoc 1902 roku, 
skoro będzie posłuszną „rozporządzeniom wł:J .• 
dzy szkolnej", w przedwnym razie musi pozo· 
stać w szkole do kwjetPia 1903 roku. 

Bronisława S. skończy 5 maja 1902 roku 
14 lat i podług dotychczasowego pravra musi 
być zwolnioną ze szkoły na Wielkanoc 1902 r., 
mianowicie, źe jl.:!st w najwyższym oddziale. 
A córka pana S. nie jest wyjątkiem. Niemal 
wszyc-tkie dzieci wrzesifr~kie ożywione są tym 
samym di; chem i pragna poznać prawdy wiary 
w języku polskim. 

Jak panu S. i innym ojcom w .tern poło· 
żeniu postąpić należy, wynika z naJnowszego 
rozporządzenia pana ministra oświaty, które 
przytaczam z pominięciem rozporządzenia dla 
głuchoniemych i ślepych dzieci: 

„ Die Schulpflic:ht begin~t mit dem. auf d~s 
6. Lebensjabr folgenden Aufnahmetermm„ D1e 
Reo-ierung kann den Beginn aus orłlichen 
GrUnden bis zu einem Jahrc, der Kreisschul„ 
inspektor aue personlichen Griinden (wegen 
zuriickgeblie·bener korperlicher oder. gei.stiger 
Entwickelung) auf angemessene Zeit hmaus · 
schieben. Die Entlassung erfolgt mit cłem auf 
das 14. Lebensjabr folgenden Entla~sungster· 
min. Die Regierung bestimmt, f b die Entlas· 
sung einmal oder zweimal im Jahre stattfindet. 
Bei nur einmaliger jahrlicher Entlassung Wtr· 

den die Kinder auf Antrag der Elte:rn 
mit dem Schlusse des ersten Halbjahres ent
lassen, faUs sie dann das 14 Lebensjahr be
reits vollendet haben. 

Obowiązkowa nauka w szo..ole rozpo
czyn~ się po ukończeniu szóste~o roku życ~a 
w terminie przyjęcia. Rząd moze rozpoczęcie 
nauki odroczyć na rok z przyczyn lokalnych 
a inspektor okręgowy z przyczyn oso~is.ty~h 
(t. j. z powodu niedostatecznego rozw1męc1a 
fizycznego lub umysłowego dziecka) na od po· 
wiedni przeciąg czasu. Dziecko opuszcza sz~o~ę 
po ukończeniu 14.go roku życ~a w termm~e 
zamknięcia nauk. Rząd ustanawia,. c~y uk~n· 
czenie nauk uczniów ma odbywac się w 1e
dnym czy dwóch ter.minach na r?k: Jeżl~ od· 
bywa się ono w Jednym tfwmmie, dziecko 
opuszcza szkołę na wniosek rodziców na końcu 
pierwszego półrocza~ jeżeli ukończyło już wów
czas lat 14". 

Nadto rozporzą<.1zenie minist.eryalne prze 
widuje, że jeźli dziecko nie uczyniło dos~a • 
tecznych postępów do czternastego roku, m· 
spektor i:zk6lny lub rejencya ma prawo zatrzy· 
mać dziecko w szkole jeszcze przez rok lub 
nawet przez dwa lata. WsZiel<lko zachodzi py· 
tanie czy niechęć, jaką zdradza Broni:!ława S. 
do n~uki religi w języku. niemieckim, jest do„ 
stat.ecznym powodem, by postępy jej uważać 
za niedostateczne i więzić ją dwa lata dłużej 
w szkole. 

Zieiuie polskie~ 
~ z Prus Zaeh., W armll I llla.zar. 

Pelplin. 25 bm. otl'zymał ks. administra· 
tor Hipolit Trętowski z Redy kanoniczną in· 
stytucyę na probostwo w 0dielsku w dekanacie 
fordońskim. 



WIARUS POLSKI. 

Olsztyn. Ks. prob. Bludau w Tolksdorf tr) ki4 mające być przedłożone um~do ;vi st:mu 
obchodzić będzie 7 sierpnia br. 50·letni ju cywilnego, w języku polskin, o czem pisały z 
bileusz kapłaństwa. Proboszem w T. jest już wielkiem oburzeniem. Tymczasem przesłał ks. 
34 lat. proboszcz Ro bo wski do „ Posener Zeitung" spro· 

Toruń. Sprawa tajnych towarzystw wkrót- stowanie, że odnośne metryki nie były i nie 
ce toczyć się będzie prze 1 forum sądowem, mogły być przeznaczone dla urzędu stanu cy
tym razem w Toruniu. W poniedziałek dnia. wilnego, ponieważ zapisane w roku 1878 i 
22 bm. wręczono 60 oskarżonym w tej spra.· 1879 - z których lat tylko takie urzędy wy
wie - pomiędzy nimi 7 klerykom - akt oskar- stawiają metryki urzędowe, lecz były napisane 
żenia, który wynosi 22 stron druku in fJL w języku łacińskim - nie polskim - dla od· 
Kiedy się proced zacznie, jeszcze nie wiadomo. nośnego proboszcza, który miał udzielić ślubu 

Olsztyn. 20 bm. wieczorem zmarł nama- w Wissmar pochodzĄcej z Mosiny parze. 
szczony Olejem św, wskutek sparaliżowania Komisya kolonizacyjna kupiła od 
serca ko. proboszcz Tadeusz Heinick w Dużych p. Ebnera majątek Witoldowo II w powiecie 
Leźwicach (Lasowicach) w 81 roku życia a bydgo:Jkim, obejmujący . przeszło 1000 mórg, i 
55 roku kapłań3twa. posiada teraz w tym powiecie 3 majątki. 

Gdańsk. Towarzystwo "Jedność" z Oli· Inowrocław. Jak kłamią hakatyści, na. 
wy pod Gdańskiem zamierzało urządzić w nie- to mamy nowy dowód. Pr.?4ed mniej więcej 
dzielę wycieczkę do Zukowa, lecz jak pisze dwoma tygodniami ukazała się w pismach ha· 
"Gaz. Gd.", wójt na to nie poz~;rnlił. Odnośny katystycznych. jlł.k "Kujawischer Bote", „Berl. 
ukaz brzmi w dosłownem tłómaczeniu tak: N. Nachr."' ~Deutsche Ztg" i innych pod ty· 
„ Urząd w· Zukowie. Doniosłeś pan, iż polsko- tulem: "Polnische. Frechheit" następująca wia· 
katolickie tow. "Jedność" z Oliwy, którego domość z Inowrocławia: 
przewodniczącym pan jesteś, zamierza 28 lipca „Jeden z gości lecznicy tutejszej wracał 
rb. urządzić wycieczkę z muzyką i chorągwią wieczorem do domu z dwoma towarzyszami. 
do Zukowa. - Ze względów na publiczny po· Rozmawiając i śpiewając głośno w mieszkaniu 
rządek (!!?) zakazuję tej wycieczki. Wójt w po polsku do rana przy kieliszkach, wyszli 
z. Domcke. Do pana Józefa Rutowskiego w wszyscy trzej następnie do ogrodu lecznicy. 
Gletkpwie." Rownocześnie otrzymał oberżysta Nagle usłyszało kilku gości kąpielowych pod· 
p. ·A. Błock w Zukowie zawiadomienie od wój· czas nocnej wycieczki, jakoby w ogrodzie coś 
tą., · iż , nie pozwoli na przyjęcie towarzystwa upadło. Niebawem przekonali się, że biust cesa· 
"Jedność"' w oberży. Co do ostatnieg ,) punktu, f rza, stojący na wywyższeniu, leżał na ziemi a 
poszędł pan wójt za daleko, bo oberżyście cesarzowi utrącono głowę." 
~lip p.rzyjmować w swoim lokalu gości, o 

1

1 

~1.\j "Ko~lnische. Volksztg" ~nr. 64 7) postarała 
de inu su~ to podoba. się o stwierdzeme prawdy i ogłasza co nastę 

. • z Wł ł "7I p 'Lt. . . I puje: . e ... im§„ ozma:DSKJiE · t.1 ., ~i N · d h · I! • • . . a " a mocy wiarogo nyc miormacyJ stwier-

. Pqzna~!. Ks. Tadeusz Trzc~ński złoży~ ~zamy: ł) ~ o~vm c~asie (w pierwszych dn1ach 
dnia 13 ~m: we Frybu~gu ~g~a~10 doktorski i hp.ca g wyJątkiem Jednego niemiecko· katoli· 
w t~ologu s~. ze stopmem msigm cum. lau?e, I ck1ego księdza, przebywali w lecznicy sami 
n~pisa~szy Jako dysertacyę krytykę dzieł sw. Niemcyt 2) patryoci ci nie władali wcale języ· 
Hieronima. . . . ! kiem polskim; 3} śpiewów żadnych nie słyszeli, 
.; . Jubłlea#Jz. D.ma 30 bm. ob~hodz1,. Jak j nie ma powodu im nie wierzyć; 4) dziwna rzecz, 
na~ donoszą, ~s. dziekan ~o~le~sk1 w Wilk~- ł że ów .r~porter do gazet niemieckich nie chce 
wy~ pod Jarocme?1 25 letm JUb1}eus.z. kapła~· wyst~pic otwarcie wobec wdrożonego śledztwa; 
~~· .z~any szeroki~ ~oło~ z gorl~wosc1 kapł~n- '! 5) mamy . więc znowu drastyczny przykład 
skwJ i obywatelskieJ ksiądz dziekan wysw1ę- kłamstwa w interesie hakatyzmu." 
-c'oD.y został podczas walki kulturnej' V: Brixe~ l . Tyle uczciwa „Kolnische Volksztg." Wkrót
w.,Tyrolu a ~d ~at przeszło .20. pr~CUJe .. z D;aJ- f ce zapewne wykaże się, kto był sprawcą owego 
Większym pozytkiem w powiecie Jarocmsk1m. nocnego skandalu. Faktem jest tylko, że nie 
Ad multos annos ! Polacy. 

~ · lłliłosław. W zes2!łY piątek zapaliły się 
iwiory we warsztacie bednarBkim należącym do • Ze Sl,.zka ez7lł Starej PolskL 
browaru p. Rabokiego. ~a szczęście ludzie bę· Chropaczów. W poniedziałek w połu-
dący na pobliskim podwórzu pospieszyli ,natych· dnie wybuchł pożar w .tutejszym młynie blędo
miast na. ratunek i ogień szczęślivi ie opanowali. wym księcia Donnersmarka. W przeciągu pół. 
Pożar miał się podobno wszcząć przez lekko · torej godziny. cały młyn spłonął. 
myślne rzucenie niedopalonego papierosa. I Król. Bata. W tutejszym la~mecie m1ej· 

Grad wielkości jaj gołębich zniszczył w skim zmarł przed · kilku dniami na stężenie 
o. · o wie, majątku hr. Skórzewskiego, żyto na kręgów 15-letni uczeń kowala Dziaczko. 

pnia, jęczmień, owies i pszenicę. Dzierżawcą l w Starem Zabrza zmarło na udar 
majątku jest p. Cwikliński, który był zabezpie· słoneczny 4 i półroczne dziecko górnika V·l ol· 
czony od gradobicia. nego. 
· '~O cl~żkich burznch dono3zą z różnych Gli włce. Bawiąc się lekkomyślnie teszyn-

stfon: W sobotę po p oi udniu około godziny 3 giem, robotnik w cegielni Matuszczyka zastrze· 
na~iedziła gradowa chmura majątki Kaźmierz lił dziewczJnę .. Jak to zwykle w takich razach 
i iOtorowo w powiecie bZ11motubkim. Grad był bywa, wycelował do zajętej na cegielni dzie· 
wielkości jaj gołębich i wyrządził straszne spu · wczyny, mówiąc z żartu, że ją zastrzeli. Broń 
sto:Szenia. Całe zboże na polach znhzczone. puściła a kula ugodziła dziewczynę w skroń. 
W Kaźmierzu wybił grad oberżyście Grybskie· Dziewczyna jeszcze tej samej nocy zmarła w 
mu 85 szyb, równiez padły ofiarą wszystkie lazarecie; zabójcę aresztowano. 
szyby nil.: południowt~ stronie tamtejszego ko-
ścioła, .a gospodarz Pietraszewski ~tracił 18 Od Wirku. „Katolik" pisze: W jedn~ 
kur. , Wielkie szkody wyrządził też grad w z ostatnich niedziel byłem w Halembie w ko
Nowejwsi i Kiączynie. Przeważna cześć go· ściele. Po kazaniu tamtejszy ks. proboszcz su
sp.<?.d.arzy de b~ła. zabe~pieczoną - Straszna rowo zganił tych, którzy to t>ewnego numeru 
burza szalała też w sobotę w okolicy Wronek. „Katolika" użyli, aby nastała zmiana w ko· 
Grad zniszczył do~zczętnie pola w Chrzypsku, ścielnym śpiewie. Z tego wszystkiego ~niosko· 
Charcicach i Mylinie, a szalony orbn połamał wałem, że musiała się tam mieścić wielka obra· 
4rzewa i porozrywał dachy. W innych okoli· za tak ks:ędza proboszcza jak i tamtejszego 
cach Księstwa burza sobotnia również wyrzą· o:rganisty. To t~ż gdy wyszedłem z kościoła, 
dziła dotkliwe szkody. usiadłem na przydrożu i czytam uważnie owe 

Zakaz wymarszu. Obywatele gnieźnień· żale w od11o~nym numerze „Katolika" (ponie
scy urządzili w niedzielę wspólną wycieczkę waż go nosiłem przy sob e). Wyczytałem tylko 
do Jelonka, w której wzięło udział przeszło to, jak to boli serce naszych, którzy swego 
10 tysięcy osób. Wspólnego wymarszu nie by· śpiewu kościelnego muszą zaniechać, a niemie· 
ło, bo go -:- jak pisze „Lech" - policya za- ckiemu się przyElłuchiw·ać7 dalej zaś nie doczy· 
kazała ze względu na „bezpieczeństwo i spokój". talem się obrazy księdza proboszcza, ale prośbę 
Mimo to · zabawa udała się świetnie, a obawy do niego, aby temu zapobiegł. I rzeczywiście 
policyi były płonne, bo spokoju nie zakłócono. zostali ci, których t<> mądrymi za to nazwano, 
Niemieckim t-Owarzystwom wszędzie pozwalaj'\ wysłuchani, i to :w ten sposób, że odtąd wcale 
na pochody wspólne z muzyką. Tak wygląda nie będzie się przez tydzień odprawiało tak 
nasze „równouprawnienie". . długo, aż nie zostanie wysłana prośba na pro-

Fałsz7we denuncyacye. Gazety hakaty- :t>ostwo w tern rozumie.Din, że się zgadzajll na 
styczne oskarżyły. w tych dniach ks. proboszcza śpiew niemiecki, .a co s~ę bodaj nie s~nie. 
Robowskiego w Mosinie, jakoby wystawił me· .Ą.le co ja ałyszę? Oto jak. wsz~dzie siq 

zn·i.jdują tacy, którzy to mówią: „co daj ,·z to 
fajn", tak i tamże znalezli się tacy. 

Lecz na tern nie koniec, oto aż cztery 
pobożne kobietki zebrały pomiędzy sobą nieco 
grosza i udały się (słuchajcie czytelni.cy, słu. 
chajcie) na probostwo do Wirku, aby została. 
msza św. odprawioną za tego, który tamtejszą 
sprawę "Katolikowi" podał. No i tam zostały 
one bardzo mile przyjęte i pewno tego więcej 
nie powtórzą. 

Jlłkulezyee. W zeszłą środę zacz~to 
re zbierać tutejszy stary kościół, który ma być 
przewieziony do Bytomia i tam ustawiGny 
w parku miejskim. Kronika mikulczycka pisze 
o tymże kościele: „Kościół stoi nieomal c 
w środku wsi, otoczony wielkiemi odwiecznemi 
lipami. Sciany kościoła złożone są z pni drzew I n 
modrzewiowych, zarastających dawniej gęstymi -O 
lasami 01' olicę. Pnie obciossne są jedynie to. I c 
porem. Nazwisko fundatora kościoła nieznane. I k 
Według znalezionego w jednej z belek ko
ścioła opisu księdza proboszcza Walent.Pgo e 
Andlaufa z r. 1785 przypuszczać należy, że v;; 
kościół wystawiony został w r. 1004. Kościoła I p 
patr0I.1em jest św. Wawrzyniec, męczennik, któ. B 
rego pamiątkę dorocznie 10 sierpnia się obcho. 
dzi. W głównyni ołtarzu znajduje się obraz 
Najśw. Maryi Panny. przed 150 laty wsła. 
wiony wielkiemi GUdami. W środku kościoła 
schodzi się do ~robowców podziemnych, w któ. 
rych składane bywały ciała rodziny Raczków. ' 
Obecnie wielki ołtarz znajduje się w biskupiem 
muzeum w Wrocławiu, natomiast obraz Matki 
Boskiej na jednym z bocznych ołtarzy nowego ·s 
kościoła. 

'ft.Vladomośel ze 8wiata • 
Berlin. b wa urzędowe zaprzeczenia .J 

nadchodzą z Berlina. Jedno odnos i się do I 
pogłoski, jakoby cesarz Wilhelm zamierzał . 
udać się w połowie sierpnia do Ischl dla spo· 
tkania się z cesarzem austryackim - drugie 
zaś e dnosi się do doniesienia o zjeździe w 
Moskwie podczas wielkich manewrów cesarza 
Wilhelma z królem angielskim. Obie te wia· 
domości są nieprawdziwe. Na manewry pod s 
Gdańskiem zjedzie król Oskar szwedzki i będzie 0 

gościem cesarza niemieckiego. 8 

Petersburg. Car Mikołaj II był dzisiaj 
na pokładzie pruskiego statku kadeckiego 
„Charlotte69 i obejrzał go sobie szczegółowo. 
Swita carska składała się z wysokich osób. 
Byli w orszaku: w. ks. i generalny admirał .a 
Aleksy Aleksand'towicz, w. ks. Michał Mikoła· 
jewicz i wielu dostojników. Orkiestra pruska 
grała rosyjski hymn narodowy, na wielkim z 
.maszcie ukazał się sztandar cesaroki. . Cara 
powitał u pomostu książę pruski Adalbcrt jako 
kapitan okrętu. Car zwiedz1ł jego pokoje i 
wręczył mu order św. Andrzeja. Otoczenie 
księcia Adalberta składało się z wyższych 
pru:lkich urzędników. Po tnech kwadransach 
car odpłynął na swym jachcie "Aleksandrya". 
W czwartek książę Adalbert przedstawi się 
carowi w Peterhofie z orderem św. Andrzeja 
na piersiach, będzie u cara na śniadaniu, po 
czem pożegna się z nim i z carową. 

Z Chin. Chińskie poselotwo z księciem 
Czungiem na czele przybywa z początkiem 
września do Berlina. Składa się ono z 50 
osób a zabawi w Berlitiie 6-8 tygodni. Chin 
czycy mają zallliar zwiedzić liczne zakłady 
przemysłowe oraz porty niemieckie. Cesarsl .z 
polecił wynajĄć dla nich pałac dwupiętrowy. : 

Z róiJ.1.YCh stron. ·dn 

Botthau8eJl. Do tutejszego kościoła 
katolickiego spra. ~fono nowe organy za 15 
tysięcy marek. . . 

A.ltendorf.Bahr. Onegdaj wykoleił się 
tu pociąg. Z ludzi nikt szkody nie poniósł. 

Witten. Pewien w Heven mieszkaj~cy : 
Polak sprowadził z Poloki swą starą matkę. 
Nazajutrz zachorowała, a na drugi dzień umarł~ 
Biedaczka nie spodziewała się pewnie, że jedzie 
po śmierć na obcĄ ziemię. 

Oberhausen. O ucieczce wielkiego prze· 
mysłowca nadreńskiego Gerharda Terlindena, . 
kierownika Towarzystwa akcyjnego w O~er· _n11 
hausen, rozpisuj'\ się dzienniki. Kapitał akcyJnYl 78 
nie notowany na giełdzie, podawano na 3 i pó 18 
miliona, gdy 27/10 miliona przez pośrednictw~ c~ 
Roberta W arscha11era i bank darmsztadz llli 

· wprowadzono przed rokiem na giełdę berlińsk lłle 



IPrzez zobowiązania wekslowe interesowane są 
vv katastrofie Terlindena : niemiecki bank dy
·skontowy, bank darmsztadzki, Warschauer i 
'kilka banków prowincyonalnych do wysokości 
.ośmiu milionów. W upadku Terlindena inte
_resowanych jest piętnaście wielkich instytucyj 
·bankowych. 

I 
Z Nowego Jorku donoszą: Utonęły 

dwie córki milionera Kalburna podczas wycie„ 
.czki na morzu. Jacht ich "Venetia" rozbił się 
i pociągnął za sobą w głębinę wszystkich, 
,którzy znsjdowali się na pokładzie. 

Burze wyrządziły znaczne szkody w 
·wielu okolicach Niemiec, Austro· Węgier i Fran
.cyi. Pioruny wzniecały pożary i zabijały ludzi. 

I 
W wielu miejscach ~rad zniszczył pola, w in
nych wich~r łamał drzewa i zrywał dachy z 
-Oornów. W skutek oberwania się chmury pod . 

I 
czas. burzy przerwany został w Baw~ryi ruch 
koleJowy z Bamberga do Norymbergi. 

W Berlinie umarł ks. Wiirz, proboszcz 
emt>ryt. Po walce kulturnej osiadł jako emeryt 
w Berlinie, gdzie pracował przez długie lata 

I 
.przy kościele św. Piusa i według "Dziennika 
Berl." zdobył sobie oerca .tamtejszych Polaków. 
N. o. w .p. 

Berlin. Wiec polsko-katolicki w sprawie 
nauki przygotowawczej dzieci do pierwszej 
:Spowiedzi ,i komunii św. odbędzie się w nie· 
. dzielę, dnia 28 bm. w Berlinie w lokalu Armin 
Jiallen, · Kommandantenstr. 20 o godz. 2 i pół 
po południu. Wszystkich ojców Polaków-ka
tolików oraz matki, pragnące, aby dzieci pol
·skie przygotowano do pierwszych Sakramentów 
św. w języku polskim, zaprasza na wiec ten 

Komitet. 
I Berkan.: Mroczkowski. Hennig. Molski. 
Właziński. Jan Głowacki. Rogoziński. Engel. 

'.J aniszewski. ·Kowal. Sokołowski. Przybylski. 
Wróbel. 

6 
Pożyteczne wiad.om.ośc:i. 
Adresatom, będącym w podróży, odsyła 

I 
.poczta do miejsca ich tymczasowego pobytu 

. l isty od -sądów, komorników, albo sekretarzy 
sądowych z dokumentem doręczenia tylko w 
obrębie odnośnego sądu okręgowego, jeżeli na. 
adresie nie żądano odesłania ich, w razie nie· 

j 1 - obecności adresata w domu, dalej w obrębie 
,Rzeszy niemieckięj. Listy z dokumentem dorę· 

. czenia o<i. władz niesądowych albo osób pry· 

. watnych odsyła poczta w razie nieobecności 
ł adresata w domu dalej w obrębie Rzeszy nie
. mieckiej, . · jeżeli na adresie nie ma przepisu, 
a · ograniczającego · dalsze wysłanie listu. Listy 
.. z .d?kuwe~tem doręczenia, które na poczcie 

a mięJSCOWeJ ' zostały na pewien czas złożone i 
0 co do których w ten sposób zadosyćuczyniono il ,przepisowi, odnoszącemu się do dokumentu 
'e noręczenia, bywają potem dalej wysyłane adre• 
h 1Batowi w ten sposób, jak listy zwyczajne. 
h . Ułatwienia na kolejach żelaznych. Po. 

mimo zaprowadzenia zwrotnych biletów wa· 
.żnych na 45 dni pozostaną nadal w używaniu bi„ 
.lety zwrotne dlarobotników, bilety tygodniowe 

0 dla nich, bilety miesięczne, bilety dla uczniów; 

I 

ułatwienia dla podr.óż_y, odbywanych wspólnie 
Dl .Przez większe liczby o•ób; ułatwienia ze wzgłę· 
JIJ du na cele dobroczynne itd. Również pozostaną 
o n.adal w używaniu ·bilety niedzielne tam, gdzie 
• ,~1~ okazała ich potrzeba. Bilety zwrotne po 
y tanszych cenach, niż tak zwanych normalnych, 
z 1 ·Z kt.óremi są zresztą połączone niektóre wa
. ·runki ut~udniające . - nie mogły zaraz być u

,su~1ęte JUŻ dla tego, -że należałoby to 6 tygo· 
·"'1n1 przedtem ogłosić, dla tego pozo:;tanĄ je
szcze tego lata, ale .na przyszłe lato już nie 
ł>ędą W)dawane. 

.R-o.zmatto8e1-
ię ! , . Liczba lekar.•1 powiększyła się w 

.:Niemczech · w ostatnich 25 latach bardzo zna.„ 
Y ~ezn~e. W rQku 181.f:> wyMslła liczba ich 13728 

~~· to Jeat 3,2 na 10 tysięcy mieszkańców, w r. 
~~· -~9?0 - 2737 4 czylU),l na lO tysiQcy miesz. 
zie ' anców. Widzimy więc, .że mimo znacznego 

W~restu ludności liczba .lekarzy przez ćwierć 
~e · wieku prawie się podwoiła. · 
~8'. • W miastach mających więcej jak 5000 
~r ~ni1esz~ńoow, było ·W roku 1876 - lekarzy 
~~1 i~l6 tJ. 7 ,5 na 110 tysięcy mieszkańców, w r. 
~ . 98 - 16,907 . tj. : 8~ n& ' il@ · tysięcy mies~kań. 

WIAR US POLSKI. 

: zmieniony, mimo to, że liczba ogólna lekarzy 
ł wzroała o więcej niż drugie tyle. 
i W gminach mających mniej niż 5 tysięcy 

mieszkanców, tj. w małych miastach i gminach 
wiejskich - było w r. 1876 lekarzy 59.12 tj., 
na 10 tysięcy mieszkańców 1,8 lekarzy, w r. 
zaś 1899 było ich 7818 tj. 2,4 lekarzy na 10 
tysięcy mieszkańców. 

Wybory 
w powiatach Miilheim ·Duisburg· Ruhrort 
do parlamentu odbyły się w przeszły czwar
tek, a wzięło w nich według obliczeń 82927 
wyborców miział. 

Kandydat Polaków po&eł p. Leon 
Czarliński z Torunia otrzymał 2685 
głosów, · centrowiec Rintelen 2007 6, liberał 
Beumer 25773, socyalista Hengsbach 14421, 
wolnomyślny Re.nckboff 1070, a 64 głosów 
uznano jako nieważne. 

Z powyższego zestawienia wynika, że są 
potrzebne wybory uzupełniajłłce, kt6re się 
prawdopodobnie już 3 sierpnia odbędą. 
· · W burmistrzostwie Hamborn, do które· 
go należą gminy, Alsum, Bruckhansen, Marx
loh, Hamborn, Fahrn, Schmidhorst i Neumiihl 
oddano głosów: ua Polaka 949, na centro· 
wca 1452, na liberała 976, na socyalistę 1348, 
a na wolnomyślne~o 24 • 

Wi.Oberhausen oddano głoaów na Po
laka 6,70, na centrowca 2670, na liberała 
2343, na socyalistę 1250, a na wulnomyśl· 
nego 48. 

W Duisburgu otrzymał Polak 27 4: gło
sów w burmistrzostwie Styrum 258, w burmi · 
strzostwie Meiderich 152; w burmis trzootwie 
Beeck 328. W innych obwodach oddano na 
Polaka od 1 do 26 głosów. 

Polacy i;nogą być z wyniku wyborów zn· 
pełnie zadowolen1, gdyż około 80 procent upra· 
wnionych ·do głosowania Polaków · oddało głos 
na p. CzarHńskiego. Organizacya P olaków dzia· 
łała w ogóle prawidłowo. Komitety polskie w 
dwóch tygodniach, poprzedzaj ących wybory 
rozrzuciły 30 tysięcy odezw i 36 tysięcy kartek 
w-s borczych. 

Rodacy nad Renem próbę ogniową wytrzy· 
mali więc z chlubą. Sława im 1 Tu pokazał9 
się, co zdziałać może szczera i wytrwała praca 
nad usamodzielnieniem ludu, który nabywszy 
świadomości narodowej i obywatelskiej i prze· 
konany o słuszności celów, dla których pracuje, 
oddaje ::; ię sprawie z zapałem i odnosi zwycię· 
Etwo. 

W sprawie wyborów tych z pewnością 
jeszcze niejednokrotnie wypadnie nam pisać, 
dziś więc nadmieniamy tylko, iż w r. 1898 otrzy· 
mał centrowiec 2107 L liberał 19904. niemie 
cko -socyalny 3327, w~lnomyślny 863 ' a socya· 
lista 7804. Przy ostatnich wyborach było upra· 
wnionych do głoaowania 82927, a głosowa
ło 64025. 

Nabożeństwo polskie • 
W Linden spowiedź św. od soboty 27 lipca po poł. 

kazsnte w niedzielę (28) po poł o 4 . Ks. Meissner. 

Naboteilstwo polskie w Styrum. 
W niedzielę 28 lipca odbęd2lie się w Styrum w ko

ście św. Józefa nabożeństwo pol3kie z kazaniem. 
Ks. Lambert t. . 

Tow. św. Barbary w Hamborn. 
W niedzielę 28 lipca zabawa nie odh\'dzie się, 

bo sala jest zaj~ta, lecz odbędzie się tylko zebranie. O 
iczny udział prosi Z a r z ą, d. 

Tow. św. "'ojciecha w Hocblarmark II. 
donosi swym członkom, iż w nieddelę 28 lipca. odbędzie 
it walne zebranie o godz. 4 po południu. na którel 
się wszystkich członków zaprasza, gdyt są, ważne sprawy 
do załatwienia. .J. Dybizbańilki przewodu. 

Bacz.ność! Altenbochum! 
Tow. -loteryjne Nadzieja w. Altenbochum 

urz'łdza. w niedzielo dnia ~8 lipca rb. zabawę z tańcem na 
aall p. Striitlinga., koło ewangielickiego kośoioła., przysta
nek kolei elektryeznej . Pocz~tek zabawy .o godz. 4, a 
poczlł!tek tańca o godz . 1/ 26 Watępne przed cza.sem 75 
fen., przy kasie 1 markę Człon.k,owie maj~ wst~p wolny. 
Członkowie winni sie zebrać o godz. 2 na sali. O liczne 
przybycie prosi Z a r z Ił d. 

Tow. św. Wojciecha w Kohlinghusen 
donosi swym członkom, ii miesięczne, oraz kwartalne ze- . 
branie odbodzie Blf W niedzielę 28 lipca O godz. 311-i po 
południu. O liczny udział uprasze. Z a r z 'łt d. tt~, ·(!~":· .\Yskutek znacznego wzrostu ludności 

z lllikeJskieJ .P9zosta. ł więc w ci~u 22 lat stosu • . 
k ~ procentualą.y .lekarg- , do ludności mało . 

Ba o 1 n o i 6 l ZarzĄd i · rewizor;>wie musz, ait 
zebrać o 2 po południu w celu ręwfzył ka11y. 

A. K o k o e· i i s ki. 

Tow. św. Stanisława B. w Styrum 
dono3i :1wym członkom oraz wszystkim Ro<1aki:>m i Ro· 
daczkom w Styrum i okolicy. iż w niedzielo 28-go lipca 
po poł. o godz 1/24 będzie polskie nabożeństwo z kaza
niem w kosciele 8w. Józefa w Styrum. Kochani Rodacy t 
gromadźmy s : ę jak najlicrmiej do 8wi4tyni Pańskiej, ałeby 
w naszym ojczystym języku Zbawicielowi . w Najśwfę
tt1zym Sakra.mencie utajonemu mogli czeit odd&w&ó. Po 
nabożeństwie bęJzie tow. zebranie, na które sio uprzejmie 
wszystkich zaprasza. Goście mile widziani. Z ar z ~ i. 

Koło śpiewu „Gwiazda J ednoąci" w Osterfeld. 
W niedzielę, dnia. 28 lipca bierzemy u1zfał w Zje

źJzie Kółek spiewaekich w Wa.une, więc uprasza Bit 
. wszystkich członków i gości, aby się licznie i ptmktualnie 
stawili ni\ salo p. Jana IIusemann. Odjazd z Osterfeld o 
godz.:'.! 2 minut 30. Z a r z I\ d.. 

Towarzystwo sw. Walentego w Heorde 
obchodzi 10 rocznic\' istnienia swego dnia ~ ~~rpnia, 
na któr'\ zapraszamy wszystkie Tow., które żaproszeo.ia 
otrzymały, i te, któ.re dla braku adresu zapró~z~a nie 
otrzymały. Tow. mech przybędfł bez chorłłgwL.;ii P:&łaa1y, 
bo ładnego pochodu nie będzie. Program: od 2 db 4: p<t 
południu przyjmowanie obcych Tow., o 1/ 25 przywitanie 
wszystkich gości, potem śpiewy, deklama.c~e i 'koo.eert, a 
o godz. 8 teatr. Wst~pnego płaci\ nasi członkowie, jako 
też i cdonkowie innych Tow. 25 fen. Nł&fżłollkowie 
· pła~ przed czasem 50 fen., a przy kasie 60 ·feq. ,O liczne 
zgromadzenie się członków i goŚlli prosi Z '.~ ' r, ' Ił d. 

Towarzystwo św. Barbary w Delłwig 
donosi sza.o. członku QJ., iż w niedziel~ 28 bm. bierz~ tow. 
udział w uroczystośc l pierwszyj rocznicy poświęcetJ;~& cho
rfłgwi Tow. św. Wojciecha w Karnap. Qzłonkowie winni 
się stawić w czapkach 1 oznakach na salo posied;ień o 1 
godz. po południuj. UpraQza się członków, ałeby slę pua
ktualnie i licznie stawili. - Zebranie prz,padaja;c~ w ten 
dzień nie odbędzie się, poniewd niemiecki zwi11izek ntur-
nerów14 uę&zie miał na. ssli zaba. wę. z a r: ~ " d. 

Tow. św. Stanisława B. w Marxloh. 
Posiedzenie nadzwyc~ajoe odbędzie sJo w niedzialę 28 

!ipca o godz. 11 przed południem . Także si~ Z!}prasz• 
rewizoró~ kasy. O punktualne 1:grom~a1~nie si~ 
uprasza. s i ę. • Z-18 r:z 'd. 

Bierzemy też 28 lipca udział w rocziąoy' ; p~~~ęcenia 
chor~gwi w Karnup. Wyjazd o godz. l1fi2 ~po południu. 

/ ~?,~rz ·~d. 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen 
dono.si swym członkom, ,iż przyszłe zebraqie ' ~;dbę~zie sit 
w medzielę, dnia 28 lipca o godJ. 10 przed ·poł.- a potem 
lekcya śpiewu. Prosi się sza.n. członków, ażeby się ra„ 
cz~li stawić rano na god~. 1/"' po 9 na Mss~ św., a po• 
tem na zeb: anie; ponieważ watne sprawy mamy do za• 
łatwienia, dla tegl) winni si~ waz~scy co do jednego 
stawić na oznaczony ezas. Potem jedziemy do Wanne 
na. Zjazd Kółek śpiewackich. Goście mile widalanł. 
Cześć polskiej pieśni t A. Ko n ie cz ny, sekretarz. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
· W niedzielę, dnia. 25 lipca o godz. 111;2 po wielkiem 
nabożeństwie odbędzie Ei~ zwyczajne posiedzenie. O jak 
najliczaiejszy udział prosi się. Goście mile widziani. 

z~~ .' 8', d. 

Towarzystwo św. Alojzego w; Weitniar 
donosi swym członkom i Rodakom w okq,Ęic~ it s~la po
siedzeń znajduje się teraz u p. Kassenberg&,) "b~twirth-
scbaft zur Post". .11 Z'a ~, z ~4 d. 

'l'owarzystwo sw. Harhary w ~ trnrten 
· ?bc~o~zi dnia l l s1erpnit1. .b r. Il rocznic~ swego 
istmema. Program : od godi. 2 do 3 po poł przyjmo
wani~ .Tow., o god~. 31/ 1 pochód d ·J kościoła., z E„,wrc.tem 
z koic11Jła rozpocznie aię dalsza zabawa . dekbmacye 
śpiewy, w końcu odeg a.ny będzie teair. Zai- asza i:5iO BZ&D~ 
Tow„ które zaproszenja odebrały, także i t .,, które zapro. 
sr:eń nie ode brały dla. brak:u adresu lub innego yowodu. 
Spod ziewajfłc się lic2.inego przy bycia, zasyłamy s~f.decine 
pozdrowienie. Dalsze szczegóły zostanlł w krót.ce·:;podane. 
W r. iedzielę, cnia ~8 lipca odbędzie si~ zwyczaj ae ze
branie o godz. 2 po poł. w lokalu posiedzeń . O jak 
najliczniejszy udział prosi Z at I~ d. 

Towarzystwo św. Antoniego ~ taar 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dnia 2s;J1;sęa. od· 
będzie się zebranie o godz. 4 po poł. i zara:zem · ,;famł• . 
lijny wieczorek i wolne piw,) z muZY,~I\;, „ :Ilpraeza 
się wszystkich członków. ażeby się każdy eta.wić, ~ raczył 
ze swojlłi t'amilifł. Gośeie mile widziani. I>o~ -wolnego 
piwa tylko członkowie ma.i'ł prawo, i ci, któr?JY•'' sio na 
członków dadz'ł zapisać. Także bierzemy ~ud~iał w 
ro~z~icy Karnap. Dalsie szczegóły ogłoszon~· ~~ił przed 
kosc1ołem. Z a i:~ fl'. d· 

Parafianie z. Lutogniewa pod KrotÓ~zynem 
Ws2lystkim parafianom lutogniewskim, znĄjąuj„cym 

sio w Westfa.1ii i Nadrenii donoszę, aieby' · 4 :;i{erpnia w 
nledzlelo po poł. o godz. 3 na dw:>rcu w _Oberh~usen jak 
nailiczniej się zgrornadzill bo chodzi o watne sprawy, o 
których pomiędzy sob4 pomówić chcemy • . Prono o ile 
moiności, niech się każdy ze wszystkich ~ł stara. a.łeby 
sio mógł stawić. Parafian, którzy jeszcze do · teg.O. c.u.eu 
składki nie złvtyli lub tei dla niepewnoicl nię UCZJDłli, 
proszę aieby aię r_aezyli slawló do Oberh•uaśen, a tam 
mo~I\. złołyó na. ręce komitetu, choalai z ii;mej.'. mlejeco-
wosci. K o m l t e t : 

Jan Ratajczak. Józef kowaloeyk, 

We W8ZT8tkleb Usta.eh do redakcyi. eklpett.7ey1, 
księgarni i drukarni trzeba podaó zawaze 8w6J am., 
chociaiby kto , Sfłtdził, te ł'dres jego posiadamy; •by . odpo
:wiedi lub przesyłka z.tn6wlonyoh rzeczy dla \ego · powo.
du nie opóśniły sio- SzU.kanie adresu w dawllifQ1&7cb u.cm 
lub kst4*kach zabl61- '\!riele cla8u i cl1.a ~ ·, ~l 
natJ~ ualtuteOllł16 U. m.ołul · : · 



Towarzystwo sw. Wojciecha w Karnap 
ionosi swym csłoDkom i wszystkim Roda.kom zamieszka
łym w Kamap i okolicy, il w niedzielę 28 lipca b:. ob
chodzi nasze towarzystwo I. rocznicę swea;o istnie
nia i zarazem I. rocznicę poświęcenia chorfłgwi. 

Bratnie Towarzystwa, które od nas zaproszenia ode
brały, ja.ko 1 te, które dla braku adresów zaproszeń nie 
odebrały, oraz wszystkich Rodaków prosimy, a:teby do nas 
na uroozystosć pod~yć raczyli i BWfł obecnGscil\ nas za„ 
szczycić zechcieli. Sza.n. Towarzystwa, które nas odwie
dzić racz~ upraszamy, aby przyb~ły z ehorłłgwiami i pa
łaszami na. salę p. Kempera. Delegaci będl\ czekać na 
dworcu w Altenessen i Karnap. Człoalrow!e brutnich to
warzystw płaolł tvstępnego 30 fen, nieczłonkowie przed 
czasem 50 fen, przy kasie 75 fen. Karty wstępu można 
dostać u przewodnfc~cego, u niektórych członków i u 
gościnnego p. Kempera. Program uroczystości: Po połu
dniu od godz. 1/21 do 1/24 przyjmowanie bratnich Tow. 
O godz. 4 wymarsz w pochodzie do koscioła no. polskie 
nabołeń~two z kazaniem. Po naboteństwie pochód przez 
gminę Karnap na salę p. Kempers, gdzie się zabawa roz
pocznie. ~d2' śpiewy i dekla.ma.eye przeplatane koncl!r~ 
tem i teatrem pod tyt.: ,.,Muzułmanin i chrześcianka" (z 
czasu wojen krzyżowych), która. w tych strons.ch jeszcze 
nie bsł& grant\. O liczny udział w tej uroci.:ystości prosi 
11przejmłe Z a r z ~ d. 

Ba'cznośc szan. c1łonkowie i Rodacy w Kar:Jap i o
kolicy 1 W sobotę 21 lipca o godz 3 po pot przybędzie 
polski ksi~z słuchać spowiedt:i św. Pcosimy szu.n. człon~ 
ków, aby <LO spowiedzi jak najliczniej przybyli, ponieważ 
w niedzielę o godz. 1/27 przysU\pi t'1w. wspólnie do Ko-
munii św. 'l'ow. św. Wojciecha w Karnap. 

Tow. św. Kazimierza w Liitgendortmund 
urz~dza w przys2ł~ niedzielę 28 lipca zabawi-, któro. 
ma harakter rocznicy założenia t 1W. tutejszego. PoDieważ 
policya tutejsza nam na zabawę publiczni\ pozwolf::ufa dać 
nie chciała, dla tego odbędzie się tylko włą,cznie w kole 
tow. Członkowie, którzy zalegajtł ze skbdkfł miesięcznfł 
dłużej jak 3 mieai„ce, nie mog~ udziału w zabawie b.rać. 
O godz. 111/ 2 zaraz po wielkiern naboteńe.twie odb~dzie 
się zebranie, na którem jest sposobność do zapłacenia ze~ 
ległych składek. Rodacy rriajfłCY cbeć do tow. (\ać się 
zapisać tak!e mogił przybyć. gdyż przy zabawie ka 1y przy 
drzwiach utrzym.}'Wać nam nie jest wolno. Wstępnego też 
brać nie. może.zny. Dla uniknięcia kary, Rodacy życzliwi 
towarzyetwu tylko jako goście udział brać mog~. Goście 
mog~ b~1 ć przez członków wprowad2.eni, którzy mają wy
ratne upoważnienie do wprowadzenia gości przez zarzą,d 
tow. - Program zabawy: O godz. 31/ 2 Nieszpory polskie 
na które szczególnie wszystldch Rodaków zapraszamy. Po 
Nieszporach zab4wa na sali p. Spechta. Muzykę dostawi 
nam polski kapelmistrz p. Wiśniewski ~ Llitgendortmund. 
O liczny udział członków i gości prosi Z a r z tł d. 

Koło śpiewu „Wanda'' w Laar p. Ruhrort 
donosi swym członkom oraz Rodakom, iż przyszłe ze
branie odbędzie się dnia 28 lipca w lokalu p. Pinka priy 
kościele katolickim, i to o godz. 8 wieczorem. Wszyst
kich ~łonków oraz wszystkich Rodak.ów a . mianowicie 
tych, którzy jeszcze do bdnego polskiego towarzystwa 
Die należlł, u3Jlnie zapraszamy. Gośoie mile widziani. 

Z ar z~ d. 
Uwag a: Zarazem upraszam dyrygent& p. Kacz

marka z M~rxloh, aby raczył przybyć na wyżej wymie
niony czas, w celu porozamienia się w sprawie ćwiczeń 
ipiewu. Cześć polskiej pieśni I 

Ignacy Szczot, znst. przewodniczfłcego. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Hamme 
W niedzielę 28 Utica. o godz. 4 po poi. odbędzie si~ 

walne zebranie. Będzie e>znajmiony dochód i roz
chód z 2 kwsrtału, i różne inne rzeczy prz;-yjd' pod 
obrady, przeto porr.\danem jest, aby członkowie się jak 
nn,jlic~niej zebrali. O liczny udział prosi Z ar z fil d. 

Tow. św. Jana Chrzciciela w Ueckendorfie 
donosi swym ~złonkon:, iż w n1ed:zie1ę 28 lipca. po pol
skiem na.bożeńs~ ;vie po poł. odbędzie sie miesięczne ze 4 

branie. Z pewno ści~ ksią.dz pohki nas odwiedzi. O 
liczny udział czfonków i goŚ"i pr cisi Z ar z I\ d. 

Koło śpiewaków "Sokół'· w Ueckendorfie 
donosi, iż w niedzielę, dnia 28 lipca odbędzie się lekcya 
śpiewu o godz. 1 po poł., a. nie, jak było uradzone, o 
godz. 1/22 O godz. 1/ 23 wymari>z na Zjazd l,Kół Spie-
waokich'" w Wanne. Z ar z ą d. 

Towarzystwo „Jedność" w Langendreer 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dnia 28 lipca po 
poł o godz. 4 odbędzie E:ię walne zebranie, na 
którem będzi e sprawozdanie kasy z II kwartału Proszę 
szan. człouków, żeby Eię. raczylt jak najliczniej .zebrać, 
ponit waż b~dzie nowy przew.1 dniczą,cy o oierany, bo prze
wodniCZt\CY swój ur~~d złożył. Procimy o liczny udział. 
Goście mile widzit.ni. Z a r z Ił d. 

! Brucahausen ! 
·w niedzielę : doin. 28 bm. o godr,. 4 po poł przy

pada walne zebrlulie, f.tdzie ważne spNlwy na po
rzq,Jek dzienoy przychodY4. tik tego wszystkich C'Złonkó ~ 
i lud1i nam ep1·zyjających j ak najuprzejmiej zaprasza 

Zarz~d Tow. ,, Jedność". 

Towarzystwo św. Józefa w Ruckarde. 
Dni~ 28 lipc& o g odz. 3 po poł. (i dbędzie się 

we1lne zebranie w ce1u oboru nowego p:-eiesa i se
kretarzu., gdyż urząd sk hi.dtt.ją O liczny udział czło!lków 
prosi Z a r z ą d. 

Tow. św. Aloizego w Kottenburgu 
donosi szan. członkom, iż w rue;ł zielę, dnia 28 bru. o 
godz. 9 rano, wyjazd do Cat nap, ponieważ to w. nasze 
bierze udział w pośw ięceniu chorągwi tamtejszego tow. 
Członkowie winni s ię stawić us. <1alę posiedzeń o godz. 
1/28 i·imo, i t .> w czapkach i oznt.ks.ch tow. Uprasza. się 
chon&żeg0, ażeby chorąg iew była w pogotowiu. Liczny 
udział pożądany. Z ar z~ d. 

Tow. św. Antoniego w Habinghorst. 
W niedziele dnia 29 bm. odbędzie s.ię walne pól. 

roczne zebranie o godz. 4 po pcłuciniu, na. którem 
będzie sprawoilldanie z p.erwszego półrocza. CzłJnków 
zarzfłdU i rewizorów kasy upraszam o przybycie na sale 
posiedzeń godzinę prędzej, to j6st o 3 dl~ obrachunku 
kasy. Lic~ny udział członków jako i goad je ~t pOŻf\· 
dany. Fr. B ar a n o w ski, przewodn. 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck 
donosi swym członkom, i wezy&tkim Rodakom, iż dnia 
28 lipca. odbędzie się nabożeństwo polskie o god~. 1/ 24· 
Liczny udział w nabożeństwie poż4dany. Po nabożeń
stwie odbędzie tow. swe zebrll.nie, n które winien się 
każdy członek stawić. Także Rodacy z Disteln-Scherle
beck winni licr,n;e pr;,ybyć, ;i ou ieważ będ~ waż:le sprawy 
oma.wiane. Z a r z ~ d. 

Za.rz~d winien się zebrać ns. sali posiedzeń o godz. 3 
L u d w i k G b i o r czy .1t, prezes. 

MUlbeim - Duisburg - Huhrorf. 
W niedzielę, dnia 28 lipca o godz. 1/ 2•2 w 

łudnie odbęd~ie się w lokalu p. Knhr w Laar, uli 
Ka.fserstr 106 (5 minut od dworca Ruhrort) wspóllł 
posiedzenie komitetów powiatowych z po 
wiatów MUlbeim, Duisburg, Ruhrort. Ponieważ eh 
o ważn, sprawę przyszłyoh wyborów Ściślejszye 
przeto wszystkie trzy komitety powiatowe zebrać sio 
winny. 

llaczność ? Za maczam, ż~ prócz prezesa, se 
tarza. ka.?;yera. i zastępców tychże, do komitetów po 
towych należ!\ te.kże wszyscy prezesi komitetów mieje 
wycb, więc i oni na posiedzrnie przybyć winni. O li 
przybycie prosi Paweł Lackowski, 

prezes komitetu powratowego dlt1. powiatu Ruhro 

Wiec polski w Bocbmn 
odbędzie si~ w niedzielę ~ sierpnia '> godzinie t/ 
po południu na sali „Tonhalle'' przy ul. Bon. 
gardstr. Program: 1) Ogólny poglf\d na położenie Po. 
laków na obczyźnie. 2) P0łożenie Polaków na ob)zyŹal 
pod wzg1~dem religijnym. 3) Czy Polacy na obczyźnie 
mogj\ zllchownć SW!\ narodowość polak~ dla siebie i po. 
tomstwa. oraz co czyn;ć w tym celu należy. 4) Spraw: 
zarobkowe Polaków na obczyźnie. Zost&.nf\ też pr2edło. 
żone oopowiednie rezolucye. 

Uwag a: Rozprawy wiec(}we poprzedzi zwyczajn 
walne zebra1ie 1~Zwi~zku ?olaków1

'. 

R o da o y I Sprawy, będ,~e na porz1'dku ebra 
wieca, Słf dla nas WSZ)1atkicb bardzo ważne, dla te 
wszystkich Rodaków z Westfalii i Nadrenii p rosimy, ab 
w:z.ięli liczn_y udział w wiecu 

„Związek Polaków". 

Komitet Wycieczek la_towych 
w Bochum. 

W niedziel~ 28 lipca o godz 11 w południe (za 
po polakiem nabożeństwie) po3iedzenie w loka.lu pan 
Schemanna przy klasztorze. Wszystkich członków, Ol'll 
innych Rodaków z Bochum i okolicy, którzy się spraw, 
~ interesują, uprasza. się o wzięcie licznego udziału w 
posied;;eniu. W y d z i a ł. 

Oddział śpiewu Tow. św. Antonieg 
w 1Jeckendorfie 

poBzukuje dyrycenta. Oddział skbda się z mnl · 
więcej 40 członków. Fortepian jest w lokalu Towa 
Jzystw&. Zgłoszenia uprasza się na. ręce przewodnicz,cego. 

A.lek~ander Makowski, 
w U e ck end orfie, Slidstrasse nr. 14. 

·wezwanie! 
Ponieważ na. przeprowadzenie wyborów potrzebne 

pieni,dze, a. w kasie komitetu głównego s~ pustki, przelł 
wszystkich Rodaków z Westfalii i Nadrenii, którym spra 
wyborów nie jest obojętn~, uprast:am, aby zaraz nap 
krycie kosztów s.gitacyi wyborczej posłali na rece kasye 
komitetu głównego pod adres.em: Piot! Sztul, GU.nnigfel 
nr. 49 p. Watteascbeid. mniejaze lub większe datki. 

A.. Wojczy:Dski, 
przewodnicz~cy głównego komitetu wyborczego dla West

falii. Nadrenii i SfłiSiednich prowincyj. 

Do łaskawej wiadomości d ~~~ \Vawrz.Panicki 
I -? , V. Zjazd Kół śpiewu I stolarz p ol s ki 

Sza'J ownych naszyc ł odbiorcó . .,.,. że w dniu 16 bm. zastępcy r aszej firm 
pp. Klijkowski & Ney.nr.no z Easen awoj' czynność złożyli 

' . ~ JJ z· Westfalii i Nadrenii ~ 
, ~ ~ odbędzie się * 

,J w niedzielę 28 lipca br. * 
ste.r11niem ~ 

Koła śpiewu ,,Harfa·' w Wanne ~ 
na sali p. Mar~iny w Wanne, ulica Bahnhofstr 126. ~ 

Progralll: ~ 
1. Od godz. 1/23 do 1/ 24 przyjmowanie Kół apie- ~ 

wackicli 1 Towarzyatw. 2. O godzinie 1/i4 koncert w ~ 
ogr<1d.zie. 3. O godz 4 przywitanie Kół śpiewll i gości ~ 
na sali. 4. Pieśń wspólna. 5. Pieśń powitalna. 6. Mo- ~ 
wy o pielęgnowaniu Śpiewu i wyjaśnienie tycz~ee się ~ 
nagród. 7. Wystf;p Kółek o nagrody. 8. Spiew o na- ~ 
grodę honorową. 9. Wspólny śpiew Kółek „Pami~t :e ~t 
dawne Lechity". 10. Spiewy, deklamacye i przemó- ~ 
w5enis. 11. Rozdanie nagród i parniittek zjazdu. 12. ~ 
Kon~rt na sali i zabawa dalsze.. ~ 

Muz;vkę składaj,Clł się z 15 oeób doat&wi p. Piotr ~ 
Kuik z Herne. Prosimy Roda.ków z Wanne i okolicy, W 
aby zechcieli skorzystać z tej sposobności i wziąć u- ~ 
dział w zjeidzte, poniewai pora.z pierwszy tu w Waane ~ 
będziemy mieli sposobność usłyszeć nara.21 tak liczne I 
i piękne pieśni polakie, które odśpiewa 17 Kół śpie
wackich z obczyzny. 

Prosimy szan. Rodaków, aby zechcieli o karty , 
wstępne, o ile możności przed czasem a'ę wystaraó. 
Ws~p dla Kół ipiewa~kich wynoal 50 fen,, dla gości I 
przed czasem 1,00 mk., przy kasie 1 m. 50 fen. 

Jankowskie~ Apothekerstr., p. P. Spychał/ Carlotr, ~ 

Karty wstępne można dostaó w na.atępuj~cych 
składach: u. p. J. D11niebka ul. Bahnhofstr., p. Ig. , 

golarza p. St. Michalaka Carletr , p. J. Gronostaja. 
Carlstr., p. Mielcsarka Hofatr., golarza p. Szulczew
ekiego przy Unserfrltz i w lokalu p. Marzyny. I 

O liczae przybycie ezan. Rodaków i Rodaczek , 
Bietylko z Wanne i okolicy, lecz z całej Westfalii , 
Nadrenii uprasza ~ 

Jiolo Śpiewu ,,Harfa" w Wanne" ~ 
Ig. Kokot, przewodnicz,cy. ~ 

Caeió pieśni polskiej I m 
-m-~~~D* 

~ 

Bochum, Marienstr. 31 
w podwórzu, 

poleca. ""'ój 

wielki skład mebli 
gotowych. dobrze wykonanych po 
cenach najtańszych . 

Meble na zamówienie wy
żonywa.m prędlr o , gustownie i tit
kio. - Pewnym luJ.tiom d aję tak
ne na odpłatę. 

00000000000000000000 

Otwarcie interesu ! 
Szi.n0wn:i·ro R0da.kom do noszę . 

ii w Ra,uxel przy ul. Bisma.rckstr 
19, 11rzy kopalni ,,Graf Sch 11\erin'\ 
w dniu 1-go lipca otworzyłem 

skład towarów kolonialn., 
win polsk. i papierosów. 

Ms.jf\C na składzie tylko dobry 
towar, spodziewam się. iż Rodacy 
wazystkie towary u mnie kupować 
będ~. Ceny jak najtańsze. Zwra
cam też uwogę , iż RoJacy, którzy 
wypru.wiah chrzciny lub wesoła~ 
kupić mog& u mnie ba.rdi '.> dobre 
wiua p·.)hkie po niiskieh cena.eh. 

Skou i rz( telna usługa. 

Józef Wierzbiński. 
00000000000000000000 

A Nsjkorz·yatnłej&ze źró
dło zakupna na koła 
w Niemczech 

:n. Lohmeyer, Poznań. 
Kat.abgi gratis. Ewentl. na od
p.łatę. Sprężystych kolegów spor
towych poszukuję we wszyst.kicb 
mtehcowościach jako zs.atępców. 
lOOOświadectw. Mod.19011'.Dr. 105. 

Zwracamy zEitem wszye.tkim nam życzliwym tę uwage i u 
prtl)OZ !~my 0d tego czasu łaskawe swoje zlecenia i potrzeby w wyroba 
naszych skierować w prost do nas hib też J1 naazego długoletniego 
stępcy p •• J. K wasniewskiego w Beehum, plac cesar 
Fryderyka nr. 2. 

Z prawdziwym szacunkiem 

Fab1.•yka papłeresów „Patria' 
Ganowicz & Wlekliński 

w Poznaniu. 

Baczność! :BaczDośćJ 
Szanownej Publiczności z Bruchu i okolicy zwracam niniej 

szem uwag~, iż z dniem 1 lipca objt;łam 

filię pana Fr. Nolting 
w starej p t>czcle przy ul. Kerner Str. nr. l~/l.. 

Polecam wielki wybór naj iepeeyeh cygar, papierosów, tab 
i tytuBiu. Fa.ilti i cybuchy. Parasole i laski. Wszelkie ioatrumeD 
muzyczne i }Jtzybory do nich. 

Takie wykonuje wszelkie reperae1e. 

Usługa rzetelna. Ceny sta1e. 
O łaskawe poparcie uprasza. Rodaków. 

Z szacunkiem 

Bruch! 'W'ład.ysława Kubiak. Brucbf 

Kap. zakł. 3000000 mr. Ka?. r.akł 8000000 mr. 

Bank Ziemski 
w Poznaniu, przy ulicy Wiktoryi nr. 2, 

przyjmuje wkładki i oszczędności od 100 marek pocz,wszy na procent 
i płaci · 

za 3-miesi~cznem wypowiedzeniem 4 •10 
za 6· ty,;odnłowem wypowiedzeniem 3 1/ 2 °Io 

Przesyłki pocztowe e.dre11owa.ć należy tylko: 

._,.. Bank Ziemski - Posen. -._ 

Za inseraty i reklamy reda.key wobec publiczności nie 
odpowiaada. 

„WhruA- Poili kiego' w Bochum. 
Z dodatki: Dodaiek nadz-wy 

i „6łoe górników i hutników" DJ'. lł· 



• 
Nr. 90. . · Bochuzn, sobota 27 lip~a 1901. 
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usookoiło się znacznie i· chreptiowdcy żołnierz 
mogli po tych nieustannych walkach zażyć 
nieco wczasu. 

Nulner dodatkowy. ·Tymczasem pan Wołodyjowski zarządżił 
jeszcze pościg za reszti\ niedobitków, którzy 
s\ę po jarach pochować mogll. Ale ~a t~ 
starczyło jednej ·eh >rągwi; a reszta W(\J :3ka i 

oni ruszyli z powrotem do C~reptiowa. DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
. OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powi~Ści 

Henryka Sienkiewicza 
,,PA.N WOŁODYJOWSKI". 

(Ci!łg dalszy). 

W minutę później Wołodyjowski skoczył 
na dno jaru, za nim pan Zagłoba, Muszalski 
i inni c:ficerowie. 

- Nic jej I - zakrzyknął pan Zagłoba, 
rzuciwszy błys'rawicą sp('jrzenie na bledziuchną 
postać Basi i na mchy, na których le?:ała. -
Nic jej 1 Mchy oc~liły ją od śmierci. 

R.Jwnocześnie chwyc ł manierkę, nl:l.lał go· 
rzałki na dłoń i poc;t.;ął nią skronie. Ba.5ine na 
cierać. 

Inni skoczy li wu.z po wodę. 
Ale nim wrócili, ona otworzyła oczy i po · 

cz~ła ustami chwytać powietrze. W kilka 
minut przyszła zupełnie do siebie. 

Wołodyjowski zapamiętał się z radości. 
- A moje-ż ty kochanie - mówił 

mało dllhza. ze mnie nie ws szła. Nic· że ci? 
Nic cię nie boli? . 

N ie mi - · odrzekła Baśka. 
- Zali to już po bitwie? 
- Już. Azba bey usieczon~ Wracajmy 

teraz prędko, bo się boję, abyś nie zachorzała. 
Ale ona, spojrzawszy bystro po obecnych, 

rzekła naraz : 
- Tylko nie myślcie, w~ćpa~ow~e, że ze 

strachu uciekałam. Oho 1 am m1 się śniło. 
Jak Michała miłuję, tak sobie dla uciechy 
gnałam przed nimi, a potem i z pis te lP,tÓw 
wypaliłam. . 

- Koń od owych W)'Strzałów postrzelon, 
a jeźdźca wzięliśmy żywcem - dodat Melle 
eh owici. 

Wydostali się z jaru na wzgórek i z niego 
oczom ich przedotawiło się jeszcze pobojowisko . 

Trupy ludzkie i koń3kie leżały miejscami 
w kupach, miejscami . pojed-sńczo. 

Po błękicie niebieskim płynęły ku nim co
raz liczniej, z wielkiem krakaniem, stada kruków 
i siadały opodal, czekając, by kręcący się 
jeszcze po równinie jeźdźcy odjechali. 

- Ot., żołnierscy grabarzowie - rzekł 
Zagłoba, wskazując ptastwo krzywcem szabli 
- a niech jeno odjedziem, przyjadą tu wilcy 
z kapelq ·i będą .zębami tym biedakom dzwonić. 

- A waćpan siła dziś dokazywałeś? -
zagadnęła Zagłobę Basia. 

- Nie p1szczałem jako świerszcz, nie ska 
kałem jako pchła, ale tei za to nie szukano 
mnie we mchach. jako grzyba, za nos mnie 
nikt nie ciągnął, ani, też w gębę mi nie dmuchał. 

Basia próbowała się bronić, ale pan Za 
głoba dworował dalej: 

- Tak, tak. Biłaś się walecznie, urny· 
kałaś walecznie, przewróciłaś kozła walecznie, 
a teraz będziesz się od bólu w kościach kaszą 
okładać także walecznie; my zaś musimy cię 
pilnować, by ciebie razem z twoją waleczn~ścią 
wróble nie zdziobały, gdyż one na kaszę wielce 
łakome. 

Tu przer. Nał mu mowę huk. okrutny. To 
żołnierze wypalili na wiwat pani komendan· 
towej. 

Pogoda zrobiła się cudna. Trębacze po 
chorągwiach zagrali, dobosze uderz-yli w bębny 
i tak oni huc~no i wesoło wracali do Chrep
tiowa. 

·rv. 
Oddział Azba·beya był jednym z oststnich 

luźn)·ch czambułów, które roznosiły po okolicy 
ogień i śmierć. Ze zniesieniem jego pogranicze 

A przydało im się to tern łacniej, ile że 
nie na długo. · 

Nad wschodnią stront\ kraju pocżęła sroga 
zbierać się burza; ale póki śniegi pokrywały 
ziemię i mrozy srogie trwały, nie było dotąd 
jf'j widomych znaków. Były tylko w ludzkich 
sercach obawy a przewidywania, które dopiero 
z wiosną sprawdzić się miały. 

Jakoż i wiosna tego roku wcześnie zapo„ 
wiadać się pr częła. N a przód wstał od Dzi~ich 
Pól i Czarnego morza duży a ciepły wiatr, 
porozrywał i poszarpał chmury, a potem po· 
czął je zganiać i rozganiać po niebie, równie 
jak pies owczarski zgania i rozganja stada 
owiec J..t, 

Chmury, uciekając przed nim, zlewały
często ziemię deszczem obfitym, o gr11hy0?1 
jak jagody kroplach. Roztopione resztki śniegu 
i lodu utworzył)' na równym ~tepie jeziora; 
z wiszarów poczęły spływać wstążeczki wody, 
w jarach na dnie wzbierały strumienie, a wszyst
ko to leciało z szumem, gwarem i hałasem do 
Dniestru, tak właśnie, jak dzieci lecą · radośnie 
do matki. 

W przerwach między chmurami prześwie~ 
cało co chwila słońce, jasne, odmłodzone, jak 
gdyby w tej powszechnej topieli wykąpan~~ ." 

Potem jasno-zielOne źdźbła trawy poczęl~ 
się wychylać z rozmiękłej ziemi; cienkie _g~.; 
łązki drzew nabrzmiały obfitem pąkowiem. 
Słońce dogrzewało coraz mocniej; na nł~bię 
pojawiły się stada ptast~a: klucze żói:a~ 
dzikich gęsi, bocianów, potem wiatr przywi~ł 
s taela jaskółek; zauechotały żaby wielkim 
chórem w ugrzanej wodzie; rozśpiewał.o się 
aż do z:lpamiętania drobne ptastwo - i prze:r
bory, przez lasy, przez stepy. i. jan poszedJ 
jeden wielki rozgłos, jakby całe . przyrodzenie 
krzyczało w radości i uniesieniu :l 

- Wiosna I Wiosna 1 
' i J 

Poszukuj~ 

pomoenika 
golarsko .• fryzyerskiego 

···~·~·~~~~~~~··~~+t~ . Dzieje Polsk· J. r~-~~ 
~ Za proszenia weselne ;t 

wykonywa p r o d k o , gu s t o w n i e i t a n i o 

Drukarnia „Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

Przy zamówieniu należy napisać, którego dnia, o której go
dzinie, gdzie i w którym kościele odbo1łzie aię Ślub, oraz u kogo 
i przy jakiej ulicy (numer domu takie podać) :-i~o~zyst~ść 
weselna sio odb~dzie. Podać należy ~akże im1~ i. nazwisko 
młodej panay i młodego pana„ Po odebramu zamów1ema zost&ofł 
lra~ty w jak najkrótszym czasie wysłane. 

na stałe za.trudnienie, oraz 

ueznła 
uczciwych rodziców od zaraz. 

J. Jaworski, 
1J eekendorf, p Gelsenkirchen, 

· Bochumska ul. 22 

Dobrze zaopatrzony 

skład cygar 
jest pod bardzo korzystnemi wa
runkami do sprzedania. Zgł. 
pod z. Z. do ekspedycyi „Wia· 
rusa Polskiego<-4 w Bochum. 

Antoni Hanowski 

4 najnowszych czasów. treśdwie 'Jpowiedziane przt 
d.aryana z nad Dniepru. Wydanie ozdobione 80 o~:r8:\ 
ta.mi ważni~jszych wypadków dziejowych, król6„~ · .,}.!: · 
11nych mętów polskich. Cena o;r,a egz. oprawny 2r5Q Jlł · 

Adres: „Wiarus Polsi0 , Bochu·m. 

~~~~~~ł++~+~···~~··~· 



l~r~ ~ Seanovncvm Rodakom w 1Jeckendor6e i I 
okolicy do~osze, iż otworzJ łem tymczasowo przy 
0

kSięg·arnj;ę· Polską. I 

Polecam .książki do nabożeńst111a, hi· 
storyczne i powit>Ściowe, wiązarlti. po• 
winszowaniat karty z 'vidokami Kr~ko
ws., Lwowa. artystycznie wykonanych z p:erwszo
rzędnycb zakła.c: ów. -- P( średuiczę w zapisy~aniu 
wszystkich pism naszych, aeczególnie też „ Wis.rusa 
Polskiego"- moź aa u mnie zapisać. 

Proszę o pr>pareie Szan. flodsltów, a. jo. starań 
dołożę, aby się 'lt'łszystk1m przyełużyó. 

Stanisław Kunz, 
księgarnia polska 

w Ueekendorfie, Bocbumer 8tr. nr. 40. 

~----------------~ 
Bank ludowy 

Etng Gen. mit unb. Haftptl. 
~w Raciborzu - (Ratibor 0/8chl.) ~ 

przyjmuje wszelkie kapitały i oszczędności pocz~wszy od J marki a 
płaci od nich 3 1/ 2 °Io 1>,a. mies ięcznem1 a 4 °/0 za ćwierćrocznem wypo· 
wiedzeniem od dnia. 21:'.ożenia pieniędzy. - Adres: 

Bank lud.owy E. G. m. u. H. 
w Raciborzu (Ratlb1}r O/Schl.) 1 ul. Panień!k& 13, (Jun~fernstr 13 

!Ił! Ważne dla Polaków! 

Kt h zapalić d~hre c ''I? gar o o c ce a tanie J 
nie ·~h kupi od 

Jana Terakowskiego 
w Ranxel, Bahnhofstr. nr. 118 

(zaraz przy kościele katolickim) 
i to od 2 160 mr. pocz~wszy aż do US mr. za 100 szt. 

Wł.Ila polskie od 10 litr. lm 76 fen., Tokaj 
lipcowy poiecem dla choiych, jest 

bardzo d~ bry, 1 butelka 1 mr. 50 ten. 
Wys~ła.m pocztą, za. za.liczkf\ lub za poprtedniem na
desłaniem pieniędzy. Proszę Rodaków o pol'arcie 
mojego intnesu 

By osięgnąc obrót wielki 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 

W,:izystkie moje zegarki s~ starannie obcil\gnięte i na minut~ 
a.regulowane Za kaM;v Z<'garek da.ję 6 lat ~iśml~nnq, gwa~an~YO· Oba
.,.1 n\erna tadnej. bo t0 coby a i ~ pi i dobać me ~mał~ przy,imUJę :!I po· 
wrottm i zwracam pien14cdz~. 'l'rzeht1. d l lJ kou1eczme. p~zekonaó. ~ .kt! 
me kupi, toć trudno, ten Ra.m sobie Azkndzi Za.mÓWlfrnltl t podZl~l(()· 

"anla oodzlemńi nadchodz• · 

C!yato złote 

kolczyki 8 ko.
ret. (333) stę

~plów, tylk_o 9 
marek 

Nr. 900. 131; 
karat. dota, 2 
złoc. spodem 

bardzo trwał1 
1,25 mr. 

&eaarek niklowy. kl..1czykowy0yl. na 6 kamieni 6,60 air 
&e1arek posrebrzany cy l. na 6 h in. z 2 ztocnoe brzeg. 6,10 au 
Zea;arek ten tam z najlepMym werkiem 1,16 mr 
Cz1sto srebrny ze1arek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

1 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9,00 au 
'ren salll ~elJarek z prima werkiem 10,00 m1 
Cz1sto srebrn)' ze1;arf>k. cylyodrowy remont. na 6 

kamieni z złotym hrzegiem z d0brym werkiem 10,26 mr 
ł.'en sa10 z najlepszym prima -werkiem 12,00 m:r 
& Jlatką. Boską. n.ajp'ęknieisze., czysto srebrne cegarki z 2 e;łooo· 
nymi brzegami i z najlepszymi la. prima werkami ua 10 kamieni po 10 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 26 ma.rek. Najwspanialsz-y z .Matk.11 
Boskat ze1arek złocone litery, 1 na.jozdobniejaeymi złosonymi brze· 
gami, ciętki w srebrze i z \].ajlep"eym na 10 kamieni prima prima wer· 
klem tylko 28 m. Zegarlqa tęgo z pewności.q, .nikt jeszcze nie widział 
Bogate oonnilti blisko 600 1tlustra.cyj na zegarkt, ła.ńcusisld, bibterye 
takJe skrzypce, flety, klarnety i barmiki wysyłam darmo i franko. 

n. Danecki, Miejska Górka„ 
(Głlrehea Bez. POłlea.) 1 

Baczność Rodacy 
w Kastrop i okolicy! 

Pierwszego sferpma otwieram 

księgarnie polska 
w Kastropie przy ulicy Wiedumer
st.rasse nr. 27 Prosz~ uważać na 
.6.rmo: 

M. Kaczmarkiewicz. 

e•+~'ł~•ct~e 
Baczność Rodacy! 
Osiedliłem się w B och u m jako 

==malarz== 

• • CT - , ,,er • !'trr ' t 

• 

Donosze szanownym Roda.kom z B E RN E i oko
licy, ił otworzyłem od I-go lipca na przeciwko księgarni 
pana Józefoskiego, Nowa ulica 32 (Neustr.) 

zakład golarsko·f rvzyerski. 
Proszę szan. Rodaków o poparcie mego przedsiębior

stwa, a staraniem mojem będzie, każdego Rodaka skorl\ 

ua1ugq, zadowolaić. Paweł Hawrocki, 
HER NE, Nowa ulica 32 (Neustrasse). 

' 'CCl•P' ' 
H. to prs gnie posiadać . 

i wykonujo wszelkie prace malar
skie po bardzo nizkich cenach. 
Spod~ewam sfę, że szan Rodacy 
zecb°' me przedsiębiorstwo poprzeć 

książkę do nabożeństwą w pi~knej i mocnej oprawie 

Dalejłe Rodscy, swój do swego, 
s. nie do kogo innq~o t 

„Boże b;dj ;iloś"iw': I 
Edward Lewicki, 

1 malarz polski w Bochum, 
Alleestr. nr. 100. 

ftł>~~·~~~~-

Kei~żka „Boże b~dź miłościw" zawiera bardzo piękny zbiór nabo- 1 
źeństw i pieśni, a kosztuje w nadzwyczaj pięknej i mocnej oprawie 
3,50 mrk., 6 mrk., 7 mrk., 7 ,50 mrk. i 9 mrk. Książkę tę przeayhmy 
poprzednim :aadesłaoiem należytości albo też za zaliczki:\ poc.zto\Ą Ił· 

Biuro prawne 
w Wanne Il~ Bahnhofstr. nr . 53 I 

udziela. 
rad i wskazówek 

w sprawach Sf\dowych, administra· 
cyjnycb i policyjnych, wykonywa 
zdalenia, v. nioski i wszelkie inne 
prace pismlenne - Tanie ceny. 

Dalej polecam mój specyafoy 

skład cygar i tabaki 
i wszelkie rodzaje papierosów 
,.Sulima". 

&. LUNERANN, 
W a n en II, Bahnhofatr. nr. 53. 

W maj~ttru naszym 

„SkaloWo" 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

N a.sza kasa płaci od złożonych 

oszezędn~śel 
bez względu na stopę procentow~ Banku Rzeszy na.dal 

PS°" 4 1;; O/o ·~ 
za kwartalnem, a 

~ 5 1/2 o/O ...... 
zu. p6łroeznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas złożone depozyta, a kupi grunt od nas, 
temu wypłaca kasa nasza nawet depozyta bez wypowiedzenia. 

Bank Parcelacyjny 
w P6znanio (Posen) na Piekarach nr. 18. 

~ . 

I 

flta.r.ya. kolei Koźmin mamy jeszcze 
na sprzedaż oprócz różnych mniej
szych parcel 3 cospod·arstwa 
od 80 do 160 mÓrlJ z bo• 
dynltami - ewentl. i wię• 
ksze. Rola. wydrenowana, dobra 
z całkowitym sprzętem ; do ke.Zdej 
parceli odpowiednia ilość łtłk• -
Bliższych wia.domoicl udziela. pod· 
pisana Spółka, oprócz tego w ka
żdy czw~rtek po południu nasil 
zastępca w Skałowie na miejeeu 

~-~~·~+~·~~~~+~~~~-•t 

Spółka rolników par
celacyjna, 

Poznań, ul. Podg6rna lOa. 
Ad. Woliński. Wł. Ksermarek. 

J. Kużaj. 

!i~~~u 1!~!!!.! p~~~~! I 
Bahnhofstr. II piętro 

udziela. porady w spra'\Ąacb kar
nych, procesowych, spadkowych, 
gruntowyrh, okaleo-zenia ] podat
kowych, wykonuje "'dnośue nrace 
piśmiet1.1 e i obejmuje całkowite 
przeprowu.d:enie spraw. 

Wykonywa się teg wszelkie po· 
dania piśmienn{', stara. się w spra
wach reklan;acyj podatkowych, woj
skowych, w uzyskaniu konsensu 
i t. d. Dostarcza kaP'f tałów, pośre· 
dniczy w nabywaniu i sprzeds ży 
roli, domów i reatauracyj, odby
waniu aukeyi itd . 

Jest zawsze polski komi· 
san aukcyjny. 

Biuro jest otwarte przed połu
pniem od godz. 8 do 1, po połu· 
dniu od 3 do 7 godz. W niedzielę 
prsed poł. od it dó 91/ 2 t od ll1/2 
d . 2 godz. 
A. Bonekam.p. 

: Ksiąkża dla pielgrzymów i 
~ udajj\cych się ~o miejsc cudownych + 
• w Nevige~, Kevelaer, Werl itd. itd •• 
.,. Cena r>O fenygów, z przesyłk~ 60 fenygów. • 
A Kto zamówi naraz przynajmniej lO „Ksif\Żeczek dla 4 
Y pielgrzymów" i nadeśle razem z .zamówieniem 5 ma- V 
• rek otrzyma. 2 egzemplarze w dodatku, a pr~esyłkę • 
~ uakutecznimy na nasz koszt. • 

• Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. ~ 

+-~~~~~+~~++~~~~++~-· . - ~ 

Z powodu a óźuiooego aezonu sprzfdaję wszelkie 

towary łokciowe oraz garderobę 
dla mężczyzn i niewiast 

~~~:~1!~!e ~~~.;t ~:.!!~ I 
wartości. 

Proszę zważać na moje okna wystawne! 

L. L. Cohen. 
M:i.insterstr. 10 Kastrop Miinsterstr. 10. 

~ ticbutnng~M 
; 
;, 

· Dla czego cierpiemy? 
mają,c pewny i niezawodny ero iek do zagojenia choćby jak najbardziej za
niedbanej ra:ny i rnołnoś~ uniknienia bolesnych i niebezpiecznyeh operacyj przez 
łnycie Aptekarza A. Thierr1'co tylLo prawdziwe.i 

u 
X 

desA.THI ERRYln 
P.R.E;RADA 

maseł stolłśelowej ~ 
(Centifolien·8albe). Pharmaeop. Ed. V. Nr. 214. 

Olbrzymie archiwum świadectw e wszystkich części świata. 
Uprasza Pię uwaiać na znaczek Oł'hronny, wypalony na słojku, 

gdy.I tylko taki ..!rav11biwą maić zawiera. 

Przeatrzep 1i~ pue'd bezwa.ttoiclowem na.iladownłotwem i zaleca się sprowadzenie maści 
wproat 1 :Pregrady. Jeden słoik kosztuje franko· 2 m .• dwa słoiki0• franko S m. Wysyła sie za po
przedniem na.iieałauiem gotówki w każdej wal. Z miejscowoloi. w których nie ma składu maści na• 
szej, uprasza sio Z&O'\ÓWfenla wpNet przesłać: Schutzengelapotkeke und Balsamfabrik, Pregrada 
per RohitBCh· Sauerbrunn. - Prospekt& gratia i franko. 



. najmiii~Jszego analrn, ro.botnik taki bywa naj
haniebniej bojkotowany przez urzędników. 

Czy to zgadza się z ustawą przemysłową? 
Władze górnicze mudZa\ wiedzieć o tym pie
kielnym systemie, bo górnicze sądy zawodowe 
miały z niemi już do czynienia. Dotychczas 
nie słychać jednak nic o tern, aby władze 

· pri;eciw podobnym nadużyciom wystąpiły. 
Pomiędzy Wł·eehaml I Niemean1i sta

nęła ugoda co dó wzajemności wynagradtania ro
botników, w razie wypadków 'kalectwa lub 
śmierci, odniesionych przy pracy. UF.łady w 
tej sprawie t~czyły się jut od lat kilku~ Chodzi 

. mianowicie o to, aby włoscy robotnicy, idący 
za zarołrkiem do Niemiec lub niemieccy pra
cujfłCY we Włoszech, wynagr1ldztmi byli w razie 
wypadku w jednakowy sposób. RM.nice w 
zapatrywaniach ztąd poszły, V.e prawo włosltie 
udziela robotnikow~ czy też j1•go rodzinie, w 
razie wypadku, mnie}~ze wynagrodzenie niż nie
ruieckie. l tak np. w 1·azie śmierci robotnika 
przy pracy, według prawa niemieckiego wy~ 
płaca się rodzinie s~;eść razy wr;.ięty roczny 
zarobek, podczas gdy prawo włoskie przepisuje 
tylko pięcioletni zarobek, jako odszkodowa11ie. 

Saksonia. Związek majstrów mularskich 
i ciesielskich i przesi~biorców budowlanych 
stawił u ministra wniosek, aby nakazał, że 
tylko ten majster lub przedsiębiorca otrzyma 
wykonanie budynku lub innej pracy, który zo
bowiąże się kontraktem, iż robotnikom swoim 
bQdzie płacił taki za1·obek, jaki ministerstwo 
usta.nowi. ·związek pracodawców ofiaruje , si~, 
że on poda, jakie mają. być zarobki, a skoro
by ministerstwo się nu to nie zgodziło, naton·· 
czas niechaj przewodnicztlCY sądu procedero · 
wego ustanowi zarobek w porozumieniu z 
ławnikami ~e sti·ony pracoda\vców i i·obotników. 

Taki wniosek jest rozumny. Związek 
pracodawców powinien się poro~umieć z zwią
zkiem robotników, aby zarobki zostały usta
nowione w zgodzie. Tak byłoby najlepiej. 
Pracodawcom chodzi o to, aby coś zarobić, 
przedewszystkiem jellnak zdaje się o to, aby 
zapanował spokój ~ prEemyślc budowlanym i 
ob)ło się bez strejków. 

Wielu majstrów lub przedsiębiorców sta
ra się o roboty fiskusa, dla tego podawają 
jak najniższe ceny, aby .wyk.onanie im zostało 
powierzone. Niejeden poda.Je nadzwyczaj ni
ską cenę w nadziei, że urwie robotnikom za
robku, i w _ten sposób będzie mógł jes~cze coś 
zarobić. Ętobotnicy nie pozwalają na urywanie, 
wskutek Eczego często .wybuchnie strejk. Po
nlewał robotnicy fl'ł zorganizowani, dla · tego 
.p,qmagajl\ im współczłonkowie organizacyi, 

aby prArodawcy nie awyćlęiyli. Zt„d. pocha.
dzą owe strejki, szkodliwe wszystkim praco
dawcom. 'rych pragn4 pracodawcy unikać, 
więc ż4<lają od ministerstwa, aby wydało 
przepi~ o zarobku w kontraktach przy fiskal
nych pracach. 

Dawniej pracodawcy o takich wu\oskach 
nic nie chcieli słyszeć. D~iś myilłł inaczej o 
tern i sami się o poprawę starają. 

Włoclay. W parlamencie przyszło do 
ostrych rozpraw wskutek tego, że oficer 
Benedetto sam strzelał i kazał strzelać żołnie
rzom do strejkujących robotników rolniczych 
w miejscowości Berra. W całej prowincyi 
Ferra1·a. żądali robotnicy po dobrttch poprawy 
zarobku, który im też pó wielkiej c~~ści prt-y· 
znano. Wielu posied1?.icieli zgodziło się na to, 
że prezydent i·ejencyi rozstrzygnął spór z&
robkowy. Spółka akcyjna z 'Turynu zakupiła 
120 OOO mórg ziemi i kazała j~ rurkować. Ro 
botnicy ż~dali faun 7 franków czyli 5 m. 60 
fen. na szychtę, lecz spółka się na to nie 
zgodziła. OgłmJiła~ że potrzebuje robctników, 
gdyż jest bnk takowych. Aby zaś dotych
czasowych robotników ukarać i pokazać im, 
że ich :nie potrzebuje, obiecała świeżym ro ., 
botnikom z Piemontu 7 i pół franka na szy
chtę, to jest o pół franka więcej, niż · żą;dali 
dot.ychczasowi robotnicy, czego im jednak 
przyznać nie chciała. H.ozumie si~, że takie 
po8tępowanie musiało robotników do ostate
czności rozgniewać. Lecz zachowywali się 
spokojnie, ale objaśniali świeżych robotników, 
a gdy ci się dowiedzieli, o~co chodzi, większa 
część nic wstqpiła. do pracy, choć przecież 
dobrą zapłatę za, nit& otrzymać mieli. 'rak 
dalece hyli juź oświeceni, iż nie chcieli prze
szkadzać braciom w wake o kpszy zarobek. 

O węg~ae,h w Auglii wspominają ju~ 
roku 853, pod Cwikawą (~wicka.u) w Saksonii 
kopano już węgle w 10 wieku, w 12 wieku w 
Belgii, w 13 wieku w W alii i Szkocyi. Na 
Slązku pod W aldenburgiem rozpoczęto ju~ 
górnictwo węglowe w 10 wieku. Nad Renem 
w 16 wieku. Agricolu, który pisał po łacinie 
dzieło o przemyśle (De rebus metallicis), 
wspomina już 1546 o palącej się górze ·pod 
Dudweiler w Alzacyi. 

W7stawa przemysłu węglownego. 
W śród przemysłowców \'\ ęg1owych południo
wej · Rosyi i zagłębia donieckiego powstał za -
miar urządzenia w najbliższej przyszłości wy
gta wy rosyjskiego węgla kamiennego i pro-

! duktów związanych z przemysłem węglowym, 
• jako też aparatów dl wyrabiania tych pro
j duktów, regulatorów, modeli, pieców itd. 

. „ 'Jł.edalitor odpowf~alny: Antoni Brejski w Bochum. - Druk i nakład Wyd11wn. n Wiarusa Polakie101
'. 

/I .... ~,....,,.,.,....,,,----........,.~~~--~,._,-.....-.....~f 
t Nr. 14. · . Bochum, dnia 30 lipca 1901. Bok 5. /~ 

~ o Głos gór~ików i o hutników. o '~ 
~ l Oaobno ~,Głosu g6rnik6w f hutnf- AA,· 71 Wiarus Polski", pismo polityczne l ~ 
t ków" abonowaó nie moina. Kto go A. dla Polaków na obozytnie z 3 do- ' 

ohce otrzymywać; niech sobie ~a.pi- . datkami, wychodzi a razy tygodnio-
słle na poczcie t~Wiaruaa Polakie:ro". Szezęśó Bote ł wo ! kosztuj~ 1!60 mr. na kwł\rt.ał. t o o . 

t :Seapłatuy dodatek do „Wiarusa :Polskiego". ' 
- -- . 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~~ 

W jaki sposób nalety obliczać 
wsparcie z kasy chorych dla członków 

knapszaftu. 
Według § 9 obecnych ustaw ~knapszaftu 

otrzymują członkowie w razie choroby prócz 
wolnego lekarzn. i lekardtwa, otl trzeciego dnia 
chotoby, wspi-ll'Cie z kasy chorych Wsparcie 
to wypłaca się co tydzień, ~1 oblicza się je jak 
ni~ ej podajemy, bo b~mlzo częe.to słyszy . się 
skargi górników, iż zarobek ich za nizko 
obliezono. 

Wsparcie wynosi. połowę · zarobku, od
nośnie przeciętnego zarobku. Według § 11 
u:::.tDw istnif·je 13 klas zai·obkow-ych dla człon
ków, odpowiednio do wysokości zarobku. Kto 
np. dziennie 1)40 marek zarabia, należy do I. 

. klasy zarobkowej, kto 1,41 do 1,80 marek za
rabia do 2 klasy, kto 1,81 do 2,40 do trzeciej, 
i tak co 40 fenygów więcej zarobku należy 
się do nastęf}nej klasy, ale zarobek ten wusi 
być „czystym zarobkiem". 

Jest nim zaś nłe to, co gotówkfł wypłacą, 
lecz to, ce się rzeczywiście zarobiło, odlicza 
się tylko na naboje, narzędzia i olej. Kto np. 
w czerwcu zarobił 147 marek, ale mu 8 mk. 
na naboje, 50 fen. na narzędzia i 1)95 mk. na 
olej odlicz(lno~ ten miał c:iystego zarobku 
136,55 marek. Odliczeń za węgle, pomieszka
nie nie uwzględnia sie, bo to należy też do 
czystego zarobku. U 0sób z stałym zarobkiem 
dolicza się tantyemy„ premie, wolne pomie
szkanie, wolny opał. 

Który zarobek trzeba obliczyć? Oblicza 
się zarobek czysty z kwartału poprzedzaj11cego 
chorobę. Kto np. w styczniu, lutym lub 
marcu zacho1·ował, musi obliczyć zarobek za 
' 

październik, listopad i grudzień. Kto zaś w 
c~e1·wcu chorował, oblicza zarobek za :;tyczeń 
luty i matzec. 

Przez jakfł liczbę nalei.y zar(lbek z cBłeg() 
kwartafo podzielić? Oto trzeba go poJzielić 
przez liczbę dni pracy. Poniewa-1: zaś rzadko 
więcej niż 25 dni powszeduich na miesiąc wy
pada, dla tego liczy się na kwartał za każdy 
miesJą.c po 25 czyli razem 7 5 dni pracy nn 
kwartał. Niedziel i świąt oczywiście się nie 
liczy. Kto np. w lipcu 27~ w sierpniu 26 a 
we wrześniu 25 dni pracował, razem 78, to 
jednak liczy się 7 b dni Zaś pr~y 26 dniach 
w październiku, 25 w listopadzie i 23 w gru~ 
dniu liczy 25 + 25 + 2a = 73, nie 26 + 25 
+ 23 = 7 4. Jeżeli zaś by kto w październiku 
10, w listopadzie 25 a w grudniu 20 <lni pra -
cował, to ma on razem 10 + 25 + 20 = 55 
dni pracy. 

Otrzymana przy podzieleniu kwartalnego 
zarobku przez dni pracy liczba jest czystym 
zarobkiem. Tenże zaś trzeba porównać '.t 

klasii zarobkową. Wynosi np. przeciętny 
dzienny zaróbek 4,49 marek, to zarabiaj~cy 
należy do 9 klasy i otrzymuje 2,20 mk. wspar
cia. Zarabia kto 5,37 mk. wtedy należy do 
11 klasy i otrzymuje 2,60 mk. wsparcia. Pl'zy 
zarobku 5,97 mk. należy się do najwyższej, 
13 klasy, i otrzymuje 3 marki wsparcia. 

Ale weźmy rzeczywisty przypadek. Ciskacz 
M. zachorował 15 czerwca. Miarodawczym 
jest dla . niego zarobek pierwszego kwartału. 
Pracował on regularnie i po odliczeniu za na -
boje, narzędzia i olej miał on czystego za
robku 423,52 rnk. W styczniu miał 26 dni 
pracy, w lutym 24, w marcu 25, policzyło mu 
się 25, 24 i 25 ::::: 74. Przez 74 podzielić 
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trz~ba 423,52 ink. a (>trzymamy 5,72 mk. 
d1.iennego przeciętnego zarobku i M. należa! 
do 12 klasy. Przypuśćmy, . iż M. miał w 
styczniu tylko 16, w lutym 23 a w marcu 20 
dni pracy, a C!<tystego zarobku 352,60 mk, 
zero bek dzienny wynosi 16 + · 23 + 20 = 59 
dni; przez które dzieli się 352, 60, t.ak że . o~ 
tt'zymujemy 5,98 mk. c~yli że M. do najwyż · 
szej, 13 k]a3y, naleźy, w którejby 3 marki 
wsparcia otrzymywał. 

Jeżeli chory nie pracował jeszcze dłużej 
niż parę miesięcy . natenczas oblicza się za
robek jrgo według przeciętne~o zarobku innych 
górników, pracujących w podobnych wamnkach. 

Je7eli chory przy pracy okaleczał , naten
czas podwyższa mu się wsparcie po 4 ty-

1 godniach o 1/a, kto zatem w pierwszem ty- , 
godniu otrzymywał 2,40, otrzyma po 4 ty
godniach 3,20 mk., aż do upływu 13 tygodni. 

Robotnicy w Anglii. 
Na końcu 18 wieku nastąpiła w wewnę

trznej historyi Anglii niezmierna zmiana. Do
tychcrnsowe przeważnie rólnicze państwo z 
swemi licznemi posiadłościami zurnorskiemi 
stało sie krajem przemysłowym. Robotnik zaś 
spadł z swego stopnin. dotychczasowego i 11 

1;0otał pomocnikiem maszyny. miejsce mężczyzn 
zajęły kobiety i dzied. Robotnicy musieli I 
znosić nieludzkie obchodzenie się z nimi, wy- l 
twonyło się nowoczesne niewolnictwo, a 
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. 
straszna nędza ·rozpanos7.yła się międ;r,y 

prnwadiónó ustawy ku obronie robotników i 
st.worzono inspekcye przemysłowe. 

Drugi okres rozpocz.tłł się około 1860 r. 
wielkiemi badnniami na polu oświaty ludowej, 
pracy po fabrykach i kopalniach i wydaniem 
ustawy o wykładach C'lementarnych. Spółki 
rozwijały się co1·az lepiej a 1866 roku odbył 
się pierwszy zjazd spółek. 

Ustawy ochronne ·coraz to poprawiano, a 
po roku 1870 w~kutek dobrych cen poszły za
robki bardzo w górę z równomr.eHnem skró
ceniem czasu pracy Zaprowadzono tet Sfłdy 
przemysłowe i ro~jemcze. 

Nareszcie okres trzeci od rohu 1880 za
znaczył ~ie mianowicie r6żnemi ustawami, kt6-
ry<'h celem była poprawa doli robotników. 
Ważna b}ła mianowicie ustawa o domach 
mieszkah.iy~h, tak że dziś Anglia ma względnie 
najlepsze pomieszkania dla robotników. 

W Anglii u robotników trzeba szczególnie 
podziwiać olbrzymi rozwój spółek. Na polu 
gospodarczcm jedna spółka drugą uzupełnia, 
bo jedne staraj; się o polepszenie warunków 
pracy, drugie zaś troszczą sie o ulżenie w 
razie biedy i nieszczęścia, inne znowu o tańsze 
środki żywności. Jest to pochwały godna 
samopomo , na polu socyalnem czyli społecznem. 

Z hh;:oryi rozwoju stanu robotniczego w 
AngH wynika. że ninprawdą j1•st to, co 
twierdzĄ socyaliści, bo robotnicy nie potrze ~ 
bują stawać się coraz biedniejszymi, przeciwnit! 
i oni się podnoszą przy dobrych ustawach. 

Popr<l wa ta <la się osięgn~ć be?. poprze
dn' ego zbur;.i;enia całego ustrrju społecznego, 
co chC'ą uczynić socyaliś ·· i. Walki różnych 
klas pozostanł} wprawdzie przy tern, ale nie 
potrzebują one zakłócać ogólnego pokoju. 

Leczenie w domu chorych. 

kilkrimilionow~ ludnościąię robotniczą Dopiero , 
powoli. fos ich i dola się poprawiły. I 
· Około roku 1830 zarobki poszły znacznie I 
w górę: od 50 do 100 -procent. Chociaż więc I 
·po?at.ki, ceny mię~a arty~u!6w s~oży\':czych i l 
dner?.awy za pomwszkama rqwmeż się pod
wyższyły, . zbiegło coś n~ końcu roku, miano
wicie że zboże, ubrania itp. ważne przedmioty 
w ogólności stały się ·stosunkowo znacznie Z okazyi wyroku sądowego pozwolił · za-
tańszemi, aniżeli przed 50 do 100 la.ty Czas pracy rząd krn1pszaftu lekarzom l..napszaftowym bez 
także skrócono, Dla kobiet- i dziec.i zaś za- poprzedniego przyzwolenia zarządu robić po-
pro.wadzono ograniczony czas ~pracy, 1·6wnież stanowienia w myśl § 13 ustaw knapszaftu. 
dla mężczyzn w głównych: gałęziach angiel~ Leksrze mogą. więc sami, zamiast przyznanego 
!:?kiego przemysłu . (tkactwa, wegli i żelaza) w §§ 9 i 11 członkom wsparcia, zar7.~dzić, iż 
stał się czas . pracy krótszym. Uczyniono też chorzy mają w domu chorych otrzymywać 
dużo dla oświaty ogólnej i politycznej. . wolne utrzymanie i leczenie. Dotyczy to 

Rozwoj ten można podzielić na trzy o- osób żyjących w małżeńgtwie lub majfłcych 
kresy. Pierwszy rozpoczyna się około roku 
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własne gospodarstwo domowe, albo będących 
1830, bo 1824 roku z·mieniono zakaz zawią- członkami familii z gospodarstwem domowem. 
zywania stowarzyszeń, co wywołało znaczne 1 Lekarze mogą przewiezienie do domu chorych 
ożywienie w towarzystwach i spiskach, .które I nawet wbrew woli chorych zarzfłdzić, jeżeli 
powśt~ły vi z'naczn~j lieżbie. :a,oku 1832 · zo- 1 rodv.aj choroby wymaga pielęg~o~a:pia L .~Y~ 
etał~. konsty~t~cya ~ A~glii · pop!awio~a~ na,_ko~ I:; ~~~ni~~;. jakiego ·Chory ~ domu1, ńJe:_'.~ąże ~tr~y".' 
rz;vsc ludąo~c1 ~bozszeJ~ · Tęgot -~s~~go, to§~ t~ m~wag:;. ~g~Y.: ch.or_oba Jeot za~łl~~ : ąH:>o\: ~ay 
zaczęto ·stĄrać· się o szkoły . el~"~tf~-e; _:_zł~~ .. ~ ~~ry. ~!ll;takro~n~~~Wf !1i~~f~} _przeci~:: §A~, ife~ba 

J-. ~· ,-::). • - '-.: ~..! ' ,._· .:: o ~.•1 ,..- ~:--~' ;_.,C ~ \!) ;..ej ~ ,:.·,~·.· .. -::',~:·· .. ··.· .','(·~;! .. ~--·-·-.•. ,:,:-~.;,.,;>;;) ~.:.:,:·_·,· '."".V·~,; 1.,; ,:, ~ . „ -~, ;rj c;; o .~ .'} '·. " l :~ 1- . ~ a< ~ °=' - ::' ~;. ~ -· r 

5, .ustaw, albo gtly choroba lub stan choroby 
wymaga nieu8tannego nadzoru Nowe to u
łatwienie wyjdzie tylko n'\ korzyść chorym, bo 
lekarze mogił teraz. bez oglądania się . na zart:41 
samodzielnie a przedewszystkiem spieszniej 
działać. · 

Powrót robotników z zachodu. 
Pewien właściciel ziemski z okolicy Wy ~ 

strucia ogłosił w dwóch gazetach, wychodzlł -
cych w nadreńskim obwodzie przemysłowym, 
że na własny koszt sprowadzi do kraju ro
dzinnego wschodnio-pruskie rodziny robotnicze, 
skoro się zobowiążłł, przynajmniej dwa lata 
pracować w jego majtłtku za zwykłą pła~~ i 
dPputat. W skutnk tego ogłoszenia zgłosiło się 
do niego około 300 robotników, ale on spro
wadził tyko 6 rodzin. 

Dziewięciogodzinna szychta w Austryl. 
Z dniem 27 czerwca . u~tawa, odnoszttca 

sie do zaprowadzenia 9-cio-godzinnej szychty, 
przrz cesarza Franciszka Jóirnfa .r.ostafo. · po 
twierdzoną. Ustawa ta według !lrtykułu II. 
wejdz e w życie za rok, to znaczy. ż11 obo
wią~ywać będzie dopiero od d. 27. czerwca 
1902 roku Ustawa !7j dnia 27 ezer\vca 1901 
brzmi: 

Artykuł I. 
§ 3 ustawy ?. dnia 21 czerwca 1884 co 

do robotników zajętych w kopa]n ·ach węgfo, 
01lpada obecnie i będzie brzmiał ,iak nast~puje: 

.taki · wyjątek uff~ieh6 mo~e-: po wysl~~h~~i~ 
przedsif;biorcy kopalń i 1niejscowego · · wy~łzfał~ 

· robotniczego w I insta,ncyi · - stiuostwo· gór_"" 
nicze w porozumieniu z krajow4· władz4 ,.po:~ 

. lityczn4, ~aś w II. iiBtancl'i · - miniaterstwo 
rolnicze w porozumieniu -· z -: mini:~terS.twelil 
spraw wewnętrznych. · ·· · .· 

Wreszcie zezwolić może minister rolni
ctwa kopalniom wysoko w krajach alpejskich 
położonym na wyjątek co do długości szychty 
dziennej pod warunkitim, że całko.wity czas 
pracy jednego robotnika, w tygodniu więcej 
niż 54 godzin wynosić nie może. · ·staróstwo 
górnicze ma prawo w razie 11adzwyczajnego 
wypadku lub w razie chwilowego .. k~niecznego 
zapotrzebowania zezwolić na nada~ychty okre..:. 
ślone co do ich trwania i czasu. · · 

Artykuł il. 
U stawa ta wejdzie .w ·życie za rok .:Po jej 

ogłoszen i u. 
Arty kuł III. 

Wykonanie niniej~zej ustawy p9wierzono 
ministrowi rolnictwa i spraw węwnetrznych. 

Wie d e ń, dnia 27 .· czerwca 1901. ': 
Franciszek Józef I. mp. · 

Korber mp. Giovanelli' mp • .. 
Kiedy to w Prusiech i Niem~zecb . bę-

dziemy m~eli takie prawo? _ ·· 
Robotnicy w Austryi będł} się tera~ z tern 

więk~z1' siłą zabierali do agitacyi ża óśmio ·· 
gou zinną pracą ! 

:- •. 

§ 3. Doba robocza (szychta) robotników 
zatrudnionych po kopalniach węgla Hie może lio:zm.aitośei„ · 
przekraczać 9 g0d~in d~iennie. Poczl}tek s?:y- System-czarnych spisów ~ ,zag1,:. 
chty oblicza się z rozpoczętym wjazdem, zaś bin rzekł Rury znowu · zacżyn~ się _:._ we·.:. 
ukońc 1 enie szychty następuje z ukończ"'nym dług "Frankfurter Z'°' itung" - objawiać; :.no . 
wyjazdem. Zwykłe . pauzy odpoczynku, jako- póki kopa.lnje gwałtown!e. pofrzebowałf riak do 
też te, które wynikaj4 z natury przedsiębior- pracy, ~bc~odzono się "z rob_otnikami _ j11~Q 
stwa, wlicza się do szychty, 7. wyjąt,kiem, je - tako, ale teraz zaczynaj~ . urzędnicy g.órnicy 
żeli takowe przez dzień przepęd:r,~:me zostaną górnikom dokuczać, satńówolnie wó:zki ·· 1fo.fo.i_ 
w którym to wypadku nie wlicza się też ważniać, ostro karać itd., W przebiegły spo~ 
wja~du i wyjazdu. sób udało się urlędniko~ „nieb~btanych". gór.:.: 

Wyjfłtkowo zezwolić można na dłuższą ników kara l~. W kopalńiacl;l nad rze,ką H.u)·aa 
ani2ell w ustawie niniejszej ustanowioną szy- istnieje zwyczaj 14; · dniowego wypowiedzenią~ 
chtę aż do 12 godzm, w których jednak rze- Jeżeli górnik nie wypowie ~a 1.5 miesiąi!a, ni~ 
cz~wisty czas pracy 10 go,dzin przekraczać otrzyma nigJi,ie pracy .na ,mocy tajneg<l układq 
pie może, ale to tylko w tym wypadku, jeżeli , urzędników.-' T.aksamo ma . się z : górnił9em~ 
przy odnośnej kopalni w czasie obwieszczenia któremu wypo~iedziano ·praco nie na 15 mie<j 
niniejszej ustawy dłuższy czas pracy był za- siąca. Może on obiedz wszystkie kopalnie, 
prowadzony i jeżeli prp;ez zaprowadzenie 9-cio- skoro sztygar spostrzeże, iż zaprzestał praco·
g edzinnej szychty lub skrócenie dotychczaso-· wać w inny dzień, aniż~li 15 w mieśi4cu, ·,nie. 
wego czasu pracy ze względu na zachodzłłce otrzymuje on pracy. Je_st to system . czarńy9h 
te~~niczne lub gospodarcze stósunki utrzymanie spisów, jak o gorszym-,wytnysJec . ~e· inoż.ęa. 

• c prz'e9:~i:~biors-t\ya byłoby niemożliwe lu9 za- Wystarczy, że górnika„ dokuczĄniem : z'.~u.si ~ię 
·~c~-~ia_n~.; i[~f.'-· wyjątek . taki ze~w~lić .~·· rp~~ ~ą~: ~d,obr?wolnego~ J~pusz.czeni8. . P..~acy .::Pf ::ea 
:w!~d~ą;.„ ą;~~Q . dla w~zys~k1ch. g~rm4§:W-:Jl~~ te_~ , ~aJ,n"!ę."'IU:ł~o~ym .~eyau~em~ -n~ L5 ., '!V.I". ~1~~~~' 

. ~dl~pewnyc~. ~~~f,Jg~~1f~zt~ ~~~~~l~f~ 9 ~~~~~-n~ ,. s~1ade~~1e odej~c)~f ~n~~\:· 't1a 
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Wychodzi na wtorek, czwartek i sobotę z dodatkiem 
religijnym p. t.: „Nauka Katolicka", z dwutygodni
kiem spółecznym p. t. „Głoi! górników i hutników", 
oraz pisemkiem literaekiem p. t.: „Zwierciadło~'. Przed
płata. kwartalne. na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
60 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia- . 
rua Polaki" zapisany jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, nr.. stronie 408. 

MÓDL SIĘ I ·PRACUJ! 

Za inseraty płaci si~ za miejsce rządka drobnego druku 
16 fen., a. za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto częato ogłasza, otzyma odpowiedni opust 
cgyli rabat. Za. tłómac.zenis z obcych języków na pol
"1k.i nic się nfe płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Ksiogarni nsJ.eży opłacić i podał w nich dokładny 
~1.lres piezącego. R~kopf sów się r:.ie zwraca. Nazwisk 
S:orespondentów bez ich upowMnienia. nie wykazuje si~. 

Nr. 9ll Bochunl, -w'torek, 30 lipca 19.01. Rok 1i. 
Redakcya, Dmkarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: \Viarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli l 

-
Na sierpień ł wrzesień · 

można zapisywać na każdej poczcie 

,,Wiarusa Polskiego" 
z trzema bezpłatnymi dodatb mi. Prenumerata 
wynosi na te dwa miesiące 

tylko l markę 
, a z odnoszeniem do domu 16 fen. więcej. 

. I Prosimy Rodaków, ażeby rozszerzali „ Wia-
rusa Polskiego"' zachęcająe krewnych, znajo· 
mych i sąsiadów do zapisania tego pisma na 
sierpień i wrzesień. 

Kwit do zapi;;a · „ Wiarusa Polskiego" 
na poczcie znajduje s1ę w dodatku. 

Polacy na obczyźnie. 

Piąty zjazd Kółek sp1ewu 
z Westfalii i Nadrenii odby~ się \i'.7 przeszłą 
niedzielę w Wanne staraniem tamtejszego 
Koła śpiewu „Harfa". Rodacy zebrali się na 
zjazd bardzo licznie. 

Piętnaście Kół śpiewu ubiegało &ię o na.· 
grody, wykonując już to łatwiejsze, już to 
trudniejsze utwory. 

„Druhom po lutni szczęść Boże! Duchem 
z W ami." Towarzystwo śpiewu w Ostrowie. 

„Cześć polskiej pieśni! Cześć 'Vam Ro· 
dacy na obcej ziemi 1 Sercem łączymy się 
z; W ami i wznosimy serdeczny okrzyk. Niech 
żyją wszys<3y Bracia po lutni, biorący czynny 
udział w zjeździe dzisiejszym." 

Koło śpiewackie polskie w Poznaniu. 
Głosicielom pieśni naszej na obczyźnie 

zasyłamy najszczersze pozdrowienie z życze 
niem serdecznem : Niech pieśń polska, ten 
skarb najdroższy i najcenniejszy, budzi za· 
wsze i krzepi serca Wasze i odświeża pamięć 
o ziemi rodzinnej i pozostałych w domu bra· 
ciach Waszych, którzy W as rozrzuconych na 
dalekiej obczyźnie, nigdy nie zapomną. Szczęść 
W am Panie Boże !" 

Koło śpiewackie w Gnieźnie. 
„Niezmjernie mi żal, że nie mogę być 

świadkiem Waszej pracy nie tylko, ale i świad· 
kiem dowodów miłości pieśni rodzinnej. Wiem, 
jak chętnie jej się oddajecie, jak po ciężki~j 
całodziennej pracy spieszycie, aby wśpólnie 
się pokrzepić pieśnią. Niechże wam Bóg wy· 
nagrodzi. za to i rozszerza w W as, serdeczni 
Bracia, to uczucie, że spełniliście zadanie \Va~ 
sze dobrze. Łączę się z Wami i dziś i zawsze 
w okrzyku „Cześć pieśni naszej.'" 

Wasz druh Czypicki z Koźmina. 
P. Bolesław Dembiński z Poznania doniósł, 

że chętnie byłby przybył na zjazd, lecz nie 
mógł tego uczynić ze względu na zdrowie. 

Zjazd odbył się we wzorąwym porządku. 
Nadmieniamy jeszcze, że zjazd dozorował miej· 
scowy komisarz policyjny w towarzystwie se
kretarza policyjnego Rosta z Dortmundu. 

Popisy kółek wykazały znaczny postęp 
od .zjazdu zeszłorocznego. Zyczymy im, aby na 
tej drodze kroczsły dalej. :Niech żyją nasi śpie· 
wacy na obczyźnie! Cześć polskiej pieśni! 

Nagrody otrzymały Koła: 1) (nagrodę) 
"Lutnia" z Gelsenkirchen, 2) „Halka'' z Bo· 
chum, 3) „Dzwon" z Essen, 4) „Cecylia." z 
Herne, 5) „Ujejski'' z Hontropu, 6) ,,Har
monia" z \JV a ttenscheid, 7) „ Sobie ski" z Herten, 
8) „Fiołek" z Bruchu, 9) „ Wanda" z Katern
berg, 10) „Halka" z Kastropu, 11) „Lutnia" 
z Dortmundu. Nagrody honorowe otrzymały 
Koła: 1) "Lutnia" z Gelsenkirchen, 2) „Har· 1 MUlheim-Duisburg Ruhrort. 
monia" z W uttenscheid, 3) „Dzwon" z Essen. j Według ostatnich obliczeń otrzymał kan· 

Nagrody staąowiły piękne obrazy, puhary i dydat polski p. - Leon C.zarliński z Torunia 
itd. Większość nagród podarowali rożni Ro„ I 2717 głosów. 
dacy z Wanne i innych okolic obczyzny. 1 

' Dwie nagrody - piękne wstęgi do sztandaru 
z odpowiednim napisem - przywiózł z Po 
znania od "Związku polskich Kół śpie 1 u~· de
legat tegoż „Związku~~ p. Sokołows~d z Berhna, 
prezes tamtfjszej :,Harmonii". Koła: .,Dzwon•· 
z Steele, „Sokół" z Ueckendorfo, ,,F10 'ek~' z 
Rauxel i „Gwiazda Jedności•' z Orterft..,ldu, 
które także wzięły udział w śpiewie, lecz na· 
grody nie zdobyły, otrzymały piękn e obrazy 
jako pamiątkę zjazdu. 

Kołu śpiewu „Harfa" w vVanne, które 
tyle podjęło trudów i tak piękny zjazd urnł 
dziło, wręczył p. Sokołowski jednę z na.gród 
(wstęgę) p1·zyshmych przez ,,Związ(:•k Kół spie· 
wackich~' z Poznania. 

Na zjazd nadesłali życzenia różne Koła 
śpiewu: 

„Cześć pieśni polskiej. Serdeczne życzenia 
zasyła Kółko śpiewackie w Jarocinie.'· 

„ Duchem z W ami. Cześć pieśni.'' 
Koło śpiewu w :Miłosławiu. 

„Cześć Wam i pieśni." 
· Koło śpiewu w Koźminie. 

. . '·'Niech W am Bracia Bóg błogosławi. Cześć 
p1esm." 

Towarzystwo śpiewu w Inowrocławiu. 
„Zjazdowi polskich śpiewaków szczęść 

Boże.4' 
Towarzystwo śpiewu „Wesołość" w Blumentalu. 

"Wybory ściślejsze 
w powiatach Miilheim-Dui&burg-Ruhrort odbędą 

I się już w przyszłą sobotę dnia 3 sierpnia. 
W ubiegłą niedzielę w południe zebrały się 

I w Laar komitety powiatowe wyżej wymienio· I nycb trzech powiatów, aby powziĄć uchwałę, 
I co czynić mają Polacy przy ściślejszych wy„ 
j bnrach. Kilku mówców przemawiało za tern, 
• aby bez wszystkiego głosować na centrowca, 

inm me byli także przeciwni temu, aby ·cen
trowcn poprzeć, gdyby centrowcy o poparcie 
by li się zgłosili do komitetu polskiego, ale w 
obecnych warunkach byli za wstrzymaniem się. 
Gri~ przyszło do głosowania, oświadczyło się 
10 c złonków komitetów za wstrzymaniem się, 
a 2 za głosowaniem z centrum. Po południu 
odbt1ło eię w Bochum zebranie komitetu · głó~ 
wnt'go, 'który 11 głosami przeciw jednemu 
Uthwv.lił, aby się od głosowania. wstrzymać. 

Oo wyborców polskich 
okręgu Miilheim-Duisburg-Ruhrort. 

Rodacy 1 
Podpisany główny komitet wyborczy dla 

Westfalii, Nadrenii i sąsiednich prowincyj wy· 
raża wam uznanie i składa dzięki, że na dniu 
25 lipca spełniliście tak dzielnie swój. obowią-

zek obywatelski, oddając poważną liczbę 2717 
głosów na kandydata polskiego p. Leona Czar· 
lińskiego z Torunia. Cześć wam za to, kochani 
Rodacy! 

Ponieważ żaden z kandydatów nie otrzy· 
mał bezwzględnej większości głosów, przeto 
ma się odbyć wybór ściślejszy między narodo· 
wym liberałem i centro wcem. Narodowy liberał 
to wróg Polaków i katolików, a więc na niego 
pod żadnym warunkiem głosować nie możemy. 

Ale i centrow~.y swojem bezwzględnem 
wobec nas postępowaniem nie zBsłuźyli na na
sze poparcie a zresztą wcale nas o poparcie 
nie prosili, co Clowodzi, że nas znać nię chcą 
i pomocy naszej nie pragną. Kto nas nie 
zna, tego i my zuać nie chcemy i nie będzie· 
my się dla nieg') narażali w dniu wyborów. 

Dla tego wzywamy wszystkich wyborców 
Polaków, aby się w dniu W)l borów ściślejszych 
't~strzymali od glosowania i wcale nie 
szli na wybo1·y. Wymaga tego godność na
sza jM.ko Polaków i jako ludzi pracy. Szanuj„ 
my się sami a inni nie będą nas lekceważyli. 

Bodacy ! Dla nas wybory się skoń· 
ezyły, a więc dnia 3-go sierpnia po· 
zostaniemy w domu. Niech Niemcy 
czubią się między sobą! 

Bo1~hum, dnia 28 go lipca 1901. 
Główny komitet wyborczy dla West„ 
fali i, Nadrenii i ·sąsiedni eh prowincyj. 

Stanisław Krzyżański. Andrzej Stelmaszyk. 
Michał Smektała. Józef Regulski. Walenty 
Piotrowski. Franciszek Kordy łasiński. Apolinary 
W ojczyński. J ari Bieliński. W oj cie eh Grzegorski. 
Paweł Lackowski. Michał Maliński. Franciszek 
Nowak. Bartłomiej Wilkowski. Stefan Rejer. 

Walenty Chwiałkowski. 

Proces 
o rzekome tajne s.pisko"łl nie prze 

ciw ko 13-stu młodzieży polskiej. 

(Dokończenie ) 

Oskarżony Trebiński : Mnie nie było zna· 
ne, że „ U ni tas" należała do Zjednoczenia, nie 
wiedziałem też, że Związek i Zjednoczenie ta
jemnemi byli stowarzyszeniami. 

Prezydent przytacza dalej oskarżonemu, 
że „ Unitas" 80 marek dyet uchwaliła dla dele· 
gata na kongres w Monachium. Oakarżony pr.zy
znaje to, jako też i to stwierdza, że pewnego 
razu był na zjtździe w Lipsku. jako słuchacz 
a nie jako delegat. rrakże i u tego .oskarżone· 
go znalt:ziono pewną ilość socyalistycznych, 
demokratycznych polskich gazet, ·broszur itd. 

Po krótkiej przerwie powtarza, obrońca 
Chrzanowski sw6j wniosek o przesłuchanie Bo· 
lewskiego. Tenże zezna, że na własną rękę 
działał, gdy si~ sta1·4ł o przyjęcie Tow. "Adel
fii" do Zjednoczenia, jako też, że nie - otrzyma· 

· wdzy żadnego zlecenfo, pojechał na kongres <lo 
Zurychu a na podróż pożyczył był sobie 76 
mr. Bolewski dalej zezna, że w jego posiada
niu był t:ylko jt: dyny egzemplarz, zawierający 
statuta. Związku i że on brzmienie tychże 

ł 
uznajmił był dr. Rydlewskiemu. i Sumińakiemu 

Obrońca dr. Celichowski. Bolewski zezna 
1 jeszcze i to, że Sumiński był w „Adel fi.i" o 

li tyle czynny, że prowadził protokół i że ze 
. "Związkiem" nie miał żadnej styczności. 
! Obrońca Seyda. Ja stawiam wniosek o 
I przeałuchanfe p. Tiedeman~a z Jeziorek co do 
i tego, że najmniej trzy czwarte wszystkich ko· 
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lory noszących studentów wzięło udział w usi komisorycznie. Ponieważ Bolevi:-ski je~t podej· 6. kleryk Maryan Karczyński z Pelplina, l) 
łowat).iach towarzystwa ku wzmocnieniu zagro- ~ rzany o wspólnictwo, więc postanowiono prze· 7. gimnazyasta Leon Pikaraki z Chełmna, 
żon~j niemczyzny w prowincyach wschodnich 1 słuchać tegoż bez zn.przysiężenia. 8. gimnazyasta Stanisław Gąsowski~ Chełmna 
(hakaty), jako też w zebraniach tego towa.rzy· I Potem obrady zamknięto. 9, dawniejszy gimnazyasta Stanisław Siera~ 
stwa, w odczytach wygłaszanych, w składkach! i ko wski z W aple wa, 
zbieranych i t. d. 'Vfl' sprawie 10. gimnaz. Władysław Krause z Chełmna, 

Obrońca p. Chrzanowski: w oskarżeniu , I k• h k • k d b 11. gimnaz. Jan Sierakowski z Chełmna, 5 po s w siąze o na ożeństwa . powiedziano, że Związek i Zjednoczenie zostały ł 12. gimnaz. Aleksander Karczyński z Chełmna, 5 
założone z polecenia Ligi · narodowej. Stawiam ~ W Kościerzynie i innych miejscowościach 13. gimnaz. Antoni Węsierski z Chełmna, 
zatem wniosek o przesłuchanie publicysty pol- i Prus Zachodnich zaka~ywano sprzedaży książek 14. gimnaz. Franciszek '1\7 ols ki z Chełmna, 5 
skiego Zygmunta Miłkowskiego. Tenże zezna, I do nabożeństwa, jakkolwiek były zaopatrzone 15. gimnaz. Ludwik Rogacki z Chdmna, Ii 
że twierdzenie to n1e zgadza się z prawdą. l w pozwolenie władzy biskupiej. Do fa.kich ksją. 16. gimnaz. Jan vVąsikowski z Chełmna, 

Obrońca dr. Celichowski. Ja stawiam wnio· ł żek zakazanych nale?.ały w pie:rwszym rzędzie: 17. gimnaz. Kazimierz Zawadzki z Chełmna, 
sek o przesłuchanie sęd.ziego uniwersytetu dra '· „Ołtarzyk polaki", „Ołtar:i;yk rzymsko-katolicki" 18. . Roman Wawrowski z Chełmna, 
D d B 1. · któ · kt · ! i "Katolik w modlitwie". \V wvmienionych • g~mnaz. o k C ł an e w er mie, . ry zezna, ze re orow1e 

1 
" ~ rn. gimnaz .• Jerzy das i z he .mna, 

· t t · · d · ł d · · książkach w litanii lorefa.ńskieJ· znaJ· dowało ~ B d F i ki Ch ł umwersy e u me są za nernm w a zam1 pan· i 20. glmnaz. ernar i ars · z e nma, 
stwowemi w myśl paragrafu 128 prawa kar· I skię vrnzwalni~· ~~ NW .. Pd. M~ryj, ja.ko "~{ról~":ej i 21. gimnaz. Leon Borowski z Chełmna, 
nego. w tymże paragrafie bowiem są, jak wia· i orony po s rl8J • ~ oczme uwazano ~0 me.Ja- I 22. gimnaz. Józef Klewicz ~ Chełmna 
domo, ta.ine stowarzyszenia J. ako takie, których ' ko za zdradę stanu i dla tego zaka.za.no sprze· R 23 d . . . . K . . Tr' , k' ..., d1 

• t • k , . 1_ N. 1 kł , t .1. J p ~ . awme]szy g1mnaz. az1mierz n.„ruczyns 1 
istnienie. ustawy i cele trzymane bywaią w azy ycn s1ąze~. ie u ą · się a o 1 .P· · ę ł c "k 

, 11 k , N . C k . k . dł w zers u, 
taiemnicy wobec rz~.du państwa, zaś wobec aia z I oweJ er w1 tego roz azu i pr.zesze 24 . Wł d ł R . 1 k' Ch ł 

..., -i: J..k' . t . . . t ł . . g1mnaz. a ys aw yg1e1es i z e„mna, 
rektorów uniwersytetów ukrywane bywaJ· ą z wszys1i ie ms ancye, a starama Jego zos a y ł 25 . A't l- . d W . . k' Ch ł · · . .1 k t' . N . . ; . g1mnaz. eKsau er ozmac i z e mna, 
tego jedynie powodu, żeby nie narazić człon- ~w~enczi°ne ~0~.Y~ nym dst bine~. <lJwy;zs~~ i 26. gimnaz. Feliks Zelewski z Chełmna, 
ków towanystwa na możebne wydalenie. .A ry una "'!' der Nie pwyM a . o~rn: wir~l ' 1~ l 27. gimnaz . ,Jan D c· mański z Chełmna,, 
jeśli w przeczytanych listach polecono zacho- r wczwanlmk .. ~, ·. · ai:yi, dJa ~o „n..rpo":eJ ~

1 
28. gimnaz. Jan Nierzwicki z Chełmna, 

wanie · taiemnicy przed policyą, to działo się orony po 6 ieJ ' me ma me z roznego. ome· 29 t 1 t t · J i· M l' k. u - • t dl ł , . s ·uc.en we erynary1 u ian a rnzews i z a 
to tylko dla tego, ponieważ obawiano się, żeby wsz sprawa a ma a naszego spo eczenstwa ~ B 1· · 

d . . d . . . • ~ er ma, J. 
władze uniwersyteckie nie zostały . powiado· zasa mcze znaczeme, przeto po a1emy tresc i 30. . .3 t t I .. p ł O 1 k W 

k k h G ""Gd W'" Btuuen eo ogu awe rnzu u z ro· k 
mione przez policy~ o jstnieniu tychże Towa· 1 wyro u amergeryc tu za „ a.zetą · ·"· y- . ł · · 

1 

.. 
rok brzmi tak: \V imieniu króla. W s rawie c uwm, · . O 

rzystw. . h dl p 1 ł N . C k . P k 31. wolontaryusz bankowy Augustyn Jankowski 
Wnoszę wreszcie w końcu, żeby przesłu· I . an. 

1
n.rzakp; ęKa.óy łw .i:: ow~J er w1,

1 
os ar· z Poznania, ·r 

cha.no. p .. W. Jasińskiego w Zurychu Kreuzstr. z1c1k~ a, k t~ry .wm. 8 0 rewizyę wyro~u prze- 32. kleryk Józef Dębieński z Pelplina, d 
20. Tenze zezna, że Ziednoczenie rozsyła nie· ciw o omlsfuzow1 w sprawach publicznych, . 33 kl , Alb. K I k" p 1 ~1 · 

..., J • k k · ł k ·61 d d I . eryK . m rop ews i z e p ma, 
zamówio.ne sprawozdania· rachunkowe nawet ' Ja 0 os arzonemu, rozstrzygną r · są a · 34 kl k B 1 ł p b · k' p I li d 
nie ·Członkom, aby tychże na członków pozy· mmis .racyJny. rzec1 senat, na pos1e zemu ' 35 kl · J s Il p l i· I 

' · t · t · . d . 23 · . - ery o eB aw rzy yszews i z e p na, 
· · 1899 · · ł . . . eryg an e z e p ma, 

ska..ć. Pierwszy prokurator wnosi o odrzucenie wr.zesrna , 1z na za ozoną rew1zyę przez . . . 'i' 

tk. h · kó · · · · t ł I oskarżonego uchw"ła wydziału okrP.goweao w 36. prakt:vkant sądowy Franciszek Januszewski .c wszys ie wmos ~ w, pomewaz częsc1ą zos a y I . . „ <:ii . • • "' • o . z To;unia · 
one . .sprawdzone częsc1ą są bez większeC7o Gdansku z dma 3 wrzesma 1898 zostaJe zme- • ·,' . . . 1 

. . p d tk" .. d t „b? sioną, a książki zaczenione moO'ą być sprzeda· 37. kleryK Jozef Prądzynsk1 z Gniezna, I 
znacz.enm. rz.~ ewszys ~em swia ee wo ~ ie- , h dl d k '. 0 i 38. gimnaz. Władysław Grochowski z Bro· l 
głeg,QJ·O· wspólmctwo podejrzanego Bolewskiego 1 · warie w an u · omo rąznym. f, d . 
byłQby bez najmniejszego wpływu na zesta- i -· · ~ 3n ~icy. W't łd "i:xr . • k' B d · B 

· · k · · j p · tl'l k" h ~ u, gmmaz. i o n yns i z ro mcy, 
wien~ 0~~a~zem~ł . . d . d ł i roces gimnazyas ·ow po s lC t I 40. gimnaz. Teodozyusz 'I'hlmm z Brodnicy, 

d
,0 1 ta~ zo F .lugieJ nar~ ózdie si ~' o.g asza i Prokuratorya wniosła skargę o udział w tej- I 41. gimnaz. Aleksander Kozikowski z Brodnicy, 

prezy en, r. e smann wsr na ęzoneJ uwa· 1 h t . h . . 'd . . . 1 4 . Alf B ł 1 • • 
gi \pr~epełnionego słuchaczami audytoryum po· n~c s owarzy~zemac p~zemw szesc zies1ęm~u 1~ 2. g~mnaz . .. , o~s a a~~o'":sK1 z Ero.dm.cy, 
niż~:?Ai\ uchwałę: Sąd postanowił rozprawy od· ~ g1mnazyasto;n i. byłym . g1mna.zy~stom z ~het- 43. g~mnaz. J ozer. Chudz1?sk1 z B:odn1cy, . „ 
roczyć ponieważ przesłuchanie akademika Bo- ł mna, Brodmcy i Toruma. Oto ich nazwiska: l 44. g1mnaz. Franciszek W1lamowsk1 z Brodmcy, 
lewski~go w Krakowie i publicysty pułkownika l. k~eryk Bernard Gończ z Pelplina, j 45. gimnaz. Antoni Murawski z Brodnicy, 
Miłkowskieg~_ ·'!V Zurychu w sprawach przez j ~-- 2. g~mnazyasta Konstanty_n ~li°: z Chełmna, i .46. g~mnaz. Mieczysław Mielcarski z !3rodnicy, 
obrońców poruszonych okazało się koniecznem. I 3. gimn .. Aleksander GoSiemeclu z Chełmna, I 47. gimnaz. Janusz Karwatt • Brodmcy, 
Z powodu, zbyt wielkiego oddalenia postano· 4. kleryk Bolesław Makowski z Pelplina, I 48. gimnaz. Leon Kowalski z Brodnicy, 
wionq,, żeby świadkowie byli przesłuchiwani ł 5. kleryk Bernard Dembeck z Pelplina, ~ 49. gimnaz. Franciszek Hempel z Brodnicy, 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
. '''i: 1 ' OPOWIADANIE HISTORYCZNE 
Jl~ . z powieści 

'
0 ~ Henryka Sienkiewicza 
. (' 

11 „PAN WOŁODYJOWSKI". 

(Ci~g dlllszy ). 

,Lec.z d~a tych nieszczęsnych krain wiosna 
przyµ~~~ła . żałobę, nie radość - i smrnrć, nie. 
życie,, .. bo oto - pierw szych zaraz ciepłych dni 
pan ,WQlodyjowski odebrał następującą wiado-
mo~; ~ · 

"Na błoniu Kummnkauryjskiem · coraz wi~
ksze,. )Vdjęka zebranie. Sułtan turecki rusza 
wszystf.,ie .swoje siły, a. chan tatarski w pięć
dziesiąt tysięcy ordy idzie w pomo,e zbunto" 
wanemu kozactwu. Nawała~ jak tylko wody 
obeschną, ruszy na nas. Niech Bóg zmiłuje 
się nad krajem naszym." 

Wołodyjowski posłał natychmiast pachołka 
swego, Piętkę, z tą wiadomością do hetmana. 
Sam jednak nie spieszył się z Chreptiowa. 
Najprzód, jako żołnierz, nie mógł owej stan· 
nicy bez rozkazu hetmań~kiego opuścić, potem 
.zbyt wiele lat spędził na wojowaniu z Tatary, 
aby nie miał wiedzieć, że czambuły tak prędko · 
nie ruszą. Jeszcze wody nie opadły, jeszcze 
trawy nie wyrosły dostatecznie, jeszcze i ko· 
zacy na zimowiskach stali. Turków spodziewał 
się mały rycerz chyba dopiero latem, bo cho· 
ciaż zbierali się już, ale tak olbrzymi tabor, 
takie tłumy wojsk, sług obozowych, ciężaró\Y, 
koni, wielbłądów i bawołów mogły się posuwać 
bardzo wolno. Tatarów należało wyglądać 
wcześniej, . bo w końcu kwietnia lub w maju. 
Wprawdzie przed głównym sieheniem, liczącym 
setki tysięcy wojowników, spadały zawsze na 
kraj 'łil'.źne czambuliki i mniej więcej liczne 
watahy, jak pojedyńcze krople deszczu przed 
ule~,~~jt\le tych nie bał . się mały rycerz. 

Nawet wyborny komunik btarski nie był w - Myślę, że pan generał podolaki nie 
stanie dotrzymac w otwartem polu jeździe pol· opatrzył jej należy~ie, a mieszczanie, ubezpie· 
skiej, a cóż dopiero takie kupy, które na samą czeni tern, że na skale siedzą, nie uczynili tego, 
wieść o zbliżaniu się wojsk rozpraszały się, co powinni. Mówili mi, że przyszły tam regi· 
jak kurzawa przed wichrem. menty księdza biskupa Trzebickiego bardzo 

Pan '\\ ołodyj owski był to żołnierz z krwi moderowane. Dla Bo~a ! oparliśmy się pod 
i kości, żołnierz z zawodu, więc blizkość wojny Zbarażem tylko za lichym wałem, równie 
budziła w nim głód na krew nieprzyjacielską . wielkiej przemocy, powinniśmy się opr.z eć i 
i jednocześnie vvracałfl. mu spokój. teraz, boć to orlowe g niazdo ten . Kamieniec.„ 

Pan Zagłoba, jakkolwiek z wielkiemi nie- - Ha! orłowe gniazdo, ale nie wiadomo, 
bezpieczefo~twy przez długie życie niezmiernie czy s i ę orzeł w niem znajdzie, jako był Wiśnio· J 
już otrzaskany, mniej jednak był Hpokojny. ~ wiecki w Zbarażu, czy jeno wrona? Znasz.li 
W nagłych razach umiał on znaleźć odwagę I generała podohkiego? 
i znacznych w życiu przewag dokonał, zawsze I - Mężny pan i dobry żołnierz, ale trocha 

0 

jednak pierwsza wieśC o wojennej grozie czy· · niedbały. Łyczkowie kamienieccy także się ..r 
niła na nim wielkie wrażenie. Lecz gdy mały •1 wielce oblężenia boją, bo w czasi.e oblężenia 
rycerz wyłożył mu swój sposób widzenia~ na· handel stoi. W oleliby oni i do Turków nale· 
brał i en lepszej otuchy, a nawet począł wyzy· żeć, byle sklepów nie zamykać. 
wać wszystkich Turków i odgrażać się na nich. - Szelmy! - rzekł Zagłoba. 

- Gdy chrześciańskie ludy ze sobą wo· I obaj z małym rycerzem zakłopotali się 
jują - mówił - i Pan Jezus smutny i wszyacy srodze przyszłym losem Kamieńca. Przytem 
święci frasobliwi; ale kto Turka bije, nie może chodziło im też bardzo i o Basię, która pe,, nie 
milszej rzeczy Bogu uczynić. z mężem do Kamieńca iśćby chciała. a przy· 

- Pewnie, te tak musi być - odrzekł jaciel to był tak swojemu Michałowi wierny, 
mały rycerz. - Tylko że potęga turecka nie- że ani myśleć, żeby si~ dała do rozstania na· 
zmierna, a nasze wojska w przygarść możnaby mówić. . . . 
zebrać. - Wiesz co, Michale - zawołał nagle 

- Przecie całej Rzecz~pospolitej nie zwo- I pan Zagłoba - a po co nam do tego nieszczę· 
jują. Mało to miał potęgi Karol Gustaw; pod snego Kamieńca chodzić i w nim się zamykać? 
te czasy była wojna i z Kozaki i z Siedmio. Nie lepiej ci to przy hetmanie zostać i z nim ' 
grodem i z Brandeburgią, a dziś gdzie oni? w polu przeciw nieprzyjacielowi walczyć? 
Jeszcześmy do ich domowych pieleszy ogień A w takim razie Baśka przecie do chorągwi 
i miecz ponieśli... się nie zaciągnie i musi gdzieś odjechać, ale 

- Prawda jest - odrzekł Wołodyjowski. nie do Kamień ~9, jeno gdzieś daleko, chociaż· 
- Miły Boże! nie dla. siebie ja się tej wojny by do Skrzetuskich. Michale ! Bóg patrzy 
boję, ale mi o te ziemie chodzi, które wraz w moje serce i widzi, jaką mam przeciw po: ;

1 

z Kamieńcem snadnie w ręce nieprzyjacielskie ganom żądzę, ale ,iuż dla ciebie i dla Baśki 
wpaść mogą. Najważniejsza to rzecz, żeby to uczynię, że ją odwiozę. 
Kamieniec się oparł, bo to jedyna potężna od - Dziękuję waćpan11 - odrzekł mały ry• 
tej strony tv;ierdza i póki jej nie zgryzą, to i I cerz. - Jużci, żebym ja nie miał być w Ka· 
dalej ruszyć się nie będą mogli. mieńcu, nie napierała.by się tam i Baśka., al" 

- A jak myślisz, Michale: zgryzą ją oni, co robić, jak rozkaz od hetmana przyjdzie? 
czy li nie ? (Oł~ dalszy nastą,pi). 



.:50. da wn. gimnaz. F1'anciszek Krzyżankiewicz 
z Wronek, 

51. guwerner Józef s~ugalski w Kawkach, po· 
wiat brodnicki, 

:52. dawn. gimn. Bolesław Szulczewski w Chwa· 
liszewie, powiat szubiński, 

53. gimnaz. Józef Bielit~ki z Brodnicy, 
54. gimnaz. Władysław Wilczewski z Bto· 

dni cy, 
55. gimnaz. Julian Gramse z Brodnicy, . 
56. słuchacz medycyny Aleksander Markwitz 

w Gryfii, 
57. gimnaz. Henryk Szuman z Torunia, 
!>8. gimnaz. Witołd Karwat z Torunia, 
59 . . gimnaz. Jerzy Słubicki z Torunia, 
.t)&. wolontaryusz handlowy Franciszek Góraki 

' z Gdańska. 

Zieinie polskie. 
di ~::; Prn.y Zach3„ Wa:rmU. i Bazu.:ir~„ 

Szezodrowo. vV tutejszym filialnym 
, ]wściele, należącym do Skarszew, odpra~ił 22 

bm. wyświęcony za granicą ks. Jan Wiecki 
prymicye swoje, w asystencyi ks. proboszcza 
Didricha ze Skarszew -jako archiprezbytera 

z a wikarych Józefa Wieckiego i Swieczkowskiego 
jako dyakona i subdyakona. Kazanie wygłosił 

• ks. wikary Józef Wiecki z Zukowa, stryjeczny 

I ·brat prymicyanta. 
· Z Chojnickiego. Ulewa sobotnia wy-

WIARUS P O L SKI . 

l ł W Katowicach obchodził p. Aleksan-
1 der Lewandowski 25 letni jubileusz pracy swej 
l w zawodzie kupieckim. P. Lewandowski, po· 

I 
cho?zący z Prus Zachodnich, prtJybył do Ka
towic przed 20 laty, a założywszy tam z ma
łemi. zasobami skład towarów kolonialnych, 

ł pow1ębzył go skrzętną i sumienną pracą do 
,

1

. tego stopnia, że dzjś jest on pierwszorzędnym 
kupcem posiadającym obok składu kolonialnego 
handel win i cygar oraz wielki skład gar· 
deroby. Biorąc czynny udział w pracach oby
watelskich, nie usuwał się od pracy w insty
tucyach, przez co zaskarbił sobie zaufanie 
wśród tamtejazych Rodaków. To też jubileusz 
jego uczcił liczny zastęp inteligencyi i ludu. 
Pan dr. Hulewicz i redaktor Napieralski w 
pięknych przemówieniach sławili jego prace i 
zasługi, a adwokat p. Czapla wręczył_smu pię· 
kny puhar z godłem: Pierwszemu na Górnym 
Slązku kupcowi polskiemu 

21 czerwca odbył się w jedn~j z sal uniwer' 
sytetu popis publiczny słuchaczy, których było 
70. Pani Jackowska·Peterson po wygłos.c:eniu 
bardzo umiejętnie wypracowanej rozprawy 
otrzymała stopień „Bachelor of La.ws." 

Olbrzymi strejk w Ameryce. W Sta„ 
nach Zjednoczonych i·ozpoczął się strejk robot„ 
ników w fabrykach stali. Strejkujący żądają 
przedewszystkieQl, ażeby ich „Unia'' otrzymała 
ze. strony pracodawców charakter urzędowy, 
tudzież by we wszystkich fa.brykach obowiązy„ 
wała ustanowiona przez nich „ Unię" skala za· 
robku. Telegram powiada, że w samym okręgu 
Pisburga strejkuje około 60 tysięcy robotników • . 
W Prnsylwanii palacze przy maszynach w tam
tejszych kopalniach przydtąpili do strejku, 

I skutkie1? czego 43,000 gó:~i~ów musiało za
przestac pracy. Według naJswieższego telegra
mu z N owego Jorku, przystąpiło razem z po• 
prz~dnimi około 150 tysięcy robotników do 
streJku. · Przewodniczący stowarzyszeń robotni„ 
czych Schaffer oświadczył, że w pneciągu ty„ 
godnia liczba strejkujących wzrośnie do 300 
tysięcy. Skutkiem strejku ponosi s.zkodę cały 
przemysł amerykański, ale miliarder Morgan 

i oświadczył imieniem pracodawców, źe ci nie 
ustąpią, gdyż każdej chwili mogą sprowadzić 
robotników z Europy. · 

rządziła ogromne szkody na polach i w ogro
dach. 

Berlin. „Reichsanzeiger" urzedowo ogła· 
sza projekt ustawy taryfy celnej i taryfę. „Nord
deutczerka" pisze, że ogłoszona taryfa celna 
zawiera podane już prze.z „Beobachtera" po· 
zycye celne. f{artofle wolne są od cła, od zbo
ża cło wynosić będzie 5 mr., od pszenicy 5,50, 
od jęczmienia 3 mr., a od owsa 5 mr., to są Żona p1•ezyd.enta Transwalu, Krii„ 

Z . Człuchowskieg·o. Nauczyciel Ka:
datz z Prądzony otrzymał 100 mr. nagrody za 
„,skuteczne" nauczanie dziatwy języka niemie 

ceny ' najniższe. gera, zmarła jak już donosiliśmy, w Pretoryi 
Berlin$ Dzienniki Berlińskie dowiadują na zapalenie płuc. Ciotka K1 ilger, jak ją po„ 

się, że włoski książę Aosty doręczy w Neapolu wszechnie nazywano, była jedną z najzacniej
imieniem króla powracającemu z Chin hr. Wal· szych kobiet poł.-afr. republiki . Skromna, cicha, 
dersee order Annunciaty, najwyższą dekoracyę była niejako wcieleniem wszystkich cnót domo
włoską, udzielaną niemal wyłącznie człorikom wego ogniska. Zajęta całe życie gospodarstwem 
domów panujących. l domowem, gotowała, szyła. i pilnowała ludu 

· .ckiego. · 

1 
i) Z WieL H.~„ Pouaa&~.kfta;~~~o 

I 
Poznań. Ks. kanonik Meszczyński, kape· 

• 1an Jego Eminencyi kardynała Ledóchowskiego, 
przybył. do Poznania i zabawi tu kilka tygodni. 

Strzelno. W zeszłą niedzielę dnia 14 
bm. powstał w nocy o godz. 3 ogień w Oatro · 

Z Chin. Vvicekról Czang-czi-tung, który przez cały długi okres czasu, podczas którego 
cudzoziemcom sprzyja, chce, aby sprawę mi- mąż jej z ubogiego farmera d·oszedł do naj· 
syonarzy chińskich zbadała międzynarodowa wyższej godnośei w republice. Jako prezyden· 
komisya, ·- i przedłożył Anglii plan wytępie- towa nie zmieniła tt·ybu życia. „Pierwsza pani" 

' wie pod Gębicami u gospodarza Swierzyńskie· 
l~o. 8paliła się stodoła i stajnia. Budynki były 
rabezpieczone. Ogień prawdopodobnie podło- . 

· nia opryazków i rabusiów w Chinach półno· Transwalu od piątej z rana zajętą była kuchnią, 
cnych. a kawy, które przygotowywała swemu mężoWi, 

\Vojna angielsko·tran$walska. Kon- znane były z dobroci w całym Transwalu. Jej 
ne wojaka Garrata napadły dnia 2 l ljpca od- też zawdzięcza Paweł Krliger, że posiada .zna· 
dział burów pod Reitzburgiem, wzięły do nie· czny majątek. Przez całe pół wieku pracowała. 
woli 25 ludzi i poQhwyciły kilka wozów. Dwóch dla niego , i oszczędzała, nif) pozwalając sobie 

, żono ł 
Dolslr. W Mełpinie dom. postrzelił No· I 

wak .stelmacha Haszy ka, a następnie zastrzeli. ł 

1

. 
' . d się z obawy prze karą na śpichlerzu domi· 

nialnym. 
W 01lo1.·owie pod Poniecem, własności 

p. Ignacego .Morawskiego, uderzył wczoraj z 

oficerów angi.elskich i 6 żołnierzy odnieśli rany. I na najdrobniejszy wydatek niepotrzebny. Skro-
., mność jej ubiorów była przysłowiową. Do męża 

Z różn "łTCh stron„ p~·zywiązaną ~ył.a całą duszą,. ~ieomal uwiel· 
J biała go, uwaza;Jąc go za największego czfo, 

wielkim bukiem piorun w dwór, nie wyrzą· Wanne. 
dził jednak pożaru, tylko porozbijał kilka stał w kopalni 
gzem sów i zapełnił dom światłem i dymem. pokaleczony. 

Górnik Kipnik z Bismarck zo- wieka współczesności. Charakterystyczną była 
„Unser Fritz" niebezpiecznie jej sympatya dla zwierząt. Gdy prezydentowi 

Wszystkie dzwonki w domu zaczęły dzwonić. Brueh. W kopalni „CHirchen" pękł ko-
0 Poznań. O żniwach w Księstwie piszą ciel na.pełniony smołą. Straże pożarne zapo• 
d ~o zamiejscowych pism :niemieckich: Okazuje biegły dalszemu rozszerzeniu s:ę pożaru. 

8 ~1ę, że w przeważnej części Księstwa zbiory \V Altenessen zgorzała parowa stolar„ 
i są bar~zo liche; Smutuie miano.wic~e wygląda I nia firmy Hoelsken. 

„. w pow1atac.h połnocnych. Pszenica i ż~ to wy- \V Laer przy Altenbochum zostać ma 

0 marzły i lichy tylko daty plon. Siana sprzątnię· wybudowany kościół tymczasowy, przy którym 

0~ t~ bardzo mało, bo trawy zniszczały od upa· f osobny kapłan zostać ma u ~tanowiony. Później 
li ło:V· Koniczyny i iucemy prawie wcale nie bę· j zostanie prawdopodobnie Laer osobną parafią. 

dz1e. Jedynie okopowiznom pomogły nieco Llczba ludności Altenbochum bardzo wzrasta. 
a osta~nie deszcze. Wielkie szkody wyrządziło Pracuje tam już 6 nauczycieli i 6 nauczycielek. 
i~ J'~lmkom robactwo. Skutkiem braku paszy rol· Berlin. U więziono członka rady nadzor~ 
·a nicy mus;.ą sprzedawać bydło i to po nizkich czej Towarzystwa akcyjnego suchej destylacyi, 
e· eenach. Ottona z Dortmundu. Uwięzienie nastąpiło 

. Książ. Ksiądz prob. Wiśniewski z Ksią- f w gmachu Towarzystwa krótko po przybyciu 
.za donosi „Germanii", że przesłał poznańskiemu 

1

. tamże uwięzionego. 
ię ~"T~geblattowi" sprostowanie fałszów, jakie je· Z \\liednia donoszą, że księżna Hohen· 

o .l,toresµondent popisał o stosunkach parafia.I- berg, z domu hr. Chotek, żonfl. następcy tronu 
yc~ w Ksiązu. K8i~dz vViśniewski stwierdza: ,1 arcyks. Franciszka Ferdynanda, powiła dnia 24 

k) z~ parafia liczy 3062 dusz, a tylko 110 (Il) bm. córkę na zamku Konopist. 
. atohków niemieckich, nie 20-25 procent, Pogrzebana za życia. W Vieille
Jak ~onosił korespondent; 2) że nikt nie źąda'ł Vigne, pod Nantes we Francyi, znaleziono 
0~ n~ego niemieckich kazań, gdy zaś w trzy 83 . letnią staruszkę, od lat 15 wię2foną przez 
k1edz.1ele wzywał w kościele tych, którzy sobie rodzinę w komorze bez światła. Nieszczęsna 
ka.za~ ta~ic~ ży~zą, zgłosH się tylko. jeden (!!) w swoim czasie cały majątek, przynoszący 
~~ohk memieck1; 3) że zmarły ksiądz prob. 1500 fr. rocznie, oddała krewnym, z warunkiem 

~
fllu. bner wygłaszał z początku niemieckie kaza· utrzymywania jej do śmierci. Uczynili to w ten 

e w niektóre uroczyste święta, niebawem je· sposób, iż oddali staruszkę do chłopa w Vieille
nek przekonał się, że są zbyteczne, bo przy· Vigne z warunkiem nie wypuszczania jej już 
Y.wało na nie kilka tylko (!) osób; 4) że roz· nigdy z zajmowanej komórki. Za całe poży
z~elał ~lei;nentarze i katechizmy ubogim pol· wienie otrzymywała trzy razy . dziennie zupę 
kim. d~1ec10m, aby mogły się przysposobić do z wody i mąki, tak zwaną ,;zapaloną", którą 

o· przy)ęcia. . Sakramentów św., ponieważ w czte- dzieliła się z zamkniętym wraz z mą psem. 
ki ~eh. szkoła?h, należących do parafii, nie' udzie- Starowinę znaleziono podobną do szkieletu, 

dz się ~auk1 w języku polskim. W koi1cu stwier· ł pokrytą brudem i robactwem i na pół zidyo
y· a. ks1ąd~ Wiśniewski, że. właśnie w jego pa-1 ciałą. 

la· ~afh katolicy niemieccy mogą służyć -za wzór Pierwsza Polka w Ameryce adwokatką. 
l~ ~ny~ ·ka~likom niemieckim a artykuły pod· Pani Antonina Jackowska·Peterson (z domu 

Urza~ące w rodzaju "Tageblattowego" nie wy· J Jackowska) ukończyła z odznaczeniem wydział 
eraJą na .nich żadnego wrażenia. ! prawa na uniwersytecie wiskoncińskim. Dnia 

stawiano pomnik, a. uprzejmy rzeźbiarz zapy
tał o zdunie pani Krliger co do swojego pro· 
jektu, nie miała ona innego *yczenia, jak tylko, 
aby kamienny cylinder. który na posągu zdobi 
głowę prezydentu, był wydrążony, aby ptaki 

J mogły po deszczu z sztucznej czarki pić i · w 

I 
wodzie się pluskać. Zyczeniu jej stało się 
zadość. 

Jubileusz maszyny d@ młócenia,. I W tym miesiącu - lipcu - obchodzi jedna 

ł z najpożyteczniejszych i po dziś dzień nie„ 
.zbędnych maszyn rólaiczych swój stuletni ju· 
bileusz, to jest maszyna do młócenia. Jest ona 
angielskim wynalazkiem i była pierwszy raz 
użyta na jedm.ym z folwarków księcia Beoford. 
Pierwsza maszyna do młócenia nie była wpra· 
wdzie pędzona parą, tylko konie wprawiały ją 
w ruch. Od tego czasu zostały i konne maszyny 
do młócenia znacznie ulepszone, ale i pierwsza 
już maszyna sypała ziarno w miechy, oddzie„ 
lając od niego plewy, brud i kurz wywiewała, 
a słoma spadała na wóz. 

Kwit do zapisania „ Wiarusa Polskiego". 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung ,, Wiara• 
Polski" aus Bochnm (Zeitungspreisliste 138, 

I S. 408) fiir August u. September 1901 und zahle i an~ Abonnement u. Bestellgeld 1,16 Mk. 
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Obige 1,16 Mk. erhalten zu haben, b~ 
scheinigt. • 
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Tow. św. Wawrzyńca w Kastrop 
donosi swym członkom, jź Panu Bogll podobało 
sio zabrać z świata naszego wiernego członka 

śp. Tomasza Cisze wicza, 
który oddał 13ogu du !hs dnia 27 bm. w domu 
chory..:h w K11strop. - Pogrzeb odbędzie się w 
środę dnia 31 lipca o godz. 4 po pi · ł z domu 
chorych. Członkowie winni się stawić w czap
kach i oznakach na sali posiedzeń u p. Scbau
manna o godz. 1/24. Zmarły pochodził z Woj
ciechowa p Jaraczewem. N. o. w p. Z ar z itd. 

Bractwo Różańcowe Polek w Ueckendorfie 
donosi wsisJstkim Siostrom, które s~ w Bractwie i tym 
Rodaczkom, które sobie życz~ wstfłpić do Bractwa naszego, 
iż spowiadaó można się we wtorek i w środę, a do 
generalnej Komunii św przystępuje Bractwo w dzieil 4 
rocznicy załotenia naszf go Bractwa, to jest w czwartek o 
godz. 7 na nafzem nabożeń - twte solennem, na klóre się 
wszystkie-Siostry i wszystkich Rodaków i Rodaczki z 
pt rafii :>,apraeza · Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Boyer 
donosi swym członkom uprz1 jmie) że w niede;ielę dnia 4 
sierpnia po południu o godz 4 no. sali , p Kreb'oera cdbę
dzie się rdesięczne zebranie. Uprasza się. ażeby człon~ 
kowie jak najliczniej się stawili, ponieważ ważne sprawy 
przyjdfł pod obrady. J eszc&e raz o liczny udział pr.1si 

Z ar z Ił d. 

Dortmund. 
Walne nadzw-yczajne posiedzenie Towa

rzystwa przemyałowców polskich w Dortmund1de odb~dzie 
odbędzie się w ciwartek dnia 1 sierpnia, punktualnie o 
godz. 9 wieczorem na sali posiedzeń ,, Central- H:>f", We ~t
Wall. Na porza,dku dz;ennym między ważniejszemi spra
wami jest obór przewodnicz~cego. Na zeoranie zapraaza 
się członków jak najliczniej. - Goście mile widziani. 

Z arze, d. 

Oddział śpiewu Tow. św. Antoniego 
w łJeckendorfie 

poszukuje dyry&:enta. Oddział składa się z mmeJ 
więcej 40 członków. Fortepian jest w lokalu Towa· 
.xzystwa. Zgłoszenia uprasza się na :r~ce przewodniczlłcego. 

Aleksander Makowski, 
w U e ck end orfie, Sildstrasse nr. 14. 

Parafianie z Lutogniewa pod Krotoszynem 
Ws?lystkim parafianom lutogniewskim, znajdujj\cym 

się w WestfaHi i Nadrenii donoszę, ażeby 4 ~ierpnia w 
niedzlelę po poł. o godz. 3 na dw~rcu w Oberhausen jak 
na1liczniej się zgromadzili bo chodzi o ważne sprawy, o 
których pomiędzy sobą, pomówić chcemy. Proszę o ile 
możności, niech się każdy ze wszystkich sił stara, ażeby 
się mógł stawić. Parafian, którzy jeszcze do tego czasu 
składki nie złożyli lub t(Ż dla niepewności nie uczynili, 
proszę, ażeby się raczyli stawió do Oberhummn, a tam 
mog~ złożyć na ręce komitetu, chociaż z innej miejsco-
wości. K o m i t e t : 

Jan Ratajczak. Jóv~f Kowalczyk. 

Wiec polski w Bochum 
odbędzie się w niedzielę 4 sierpnia Ił godzinie 1;24 
po południu na sali „TonhalleH przy ul. Bon• 
gardstr. Program: 1) Ogólny pogl~d na położenie Po
laków na obczyźnie. 2J P0łożenie Polaków na ob~z;yźnie 
pod względem religijnym. 3) Czy Polacy na obczyźnie 
mogił zechować BWtf narodowość polek'ł dla siebie i po
tomst.wa, oraz co czynić w tym celu należy. 4) Sprawy, 
zarobkowe Polaków na obczyźnie. Z)stan1' też przedło
żone odpowiednie rezolucye. 

Uwag a: Rozprawy wiecowe poprzedzi zwyczajne 
walne zebra lie nZWilłzku Polaków''. 

Rod a o y ! Sprawy, będą,~e na porzfłdku obrad 
wiece., s1:11 dla nas WSZ)'stkich bardzo ważne, dla tego 
wszystkich Rodaków z We~tfalii i Nadrenii prosimy, aby 
wzięli liczn~ udział w wiecu 

,/~uią7.ek PołRków". 

®444 *** ·-Wiec przedwyborczy 
w Laa.r 

odbędzie się w piątek 2 sie1·pnia 'i godz. 111;2 wie
czorem na sali p. Wilhelma Warten:.berga ul. Kai· 
serstr. O liczny udział Rodaków z Laar, Meiderich, 
Beeck, Stockum, Bruckhausen i całej okclicy uprasza się. 

Komit.ct wyborczy. 

Wiec przedwyborczy 
w Oberha\.'isen 

odbędzie się w czwartek I. sierpnia. o godz. i: ·wie
cz0rem na sali p. lłacke, ul. Mi.ilhdmer e)tr. O liczny 
udział Rodakó N z Oberhausen. Dilmpten i całej okolicy 
uprasza M. Ciepły, 

prrl'e~ komitetu mie,iscowfgn 

Wiec przedwyborczy 
· w Duisburgu 

odbędzie się w czwartek 1 sierpnia o godr;. 8 · Wie. 
czorem w l·)kalu p Holtscbneidr& przy ul. Beguioengaaae 
nr. 7. Rodaków z Duisburga, Hochfeldu itd. uprasza się 
o liczny udział K o m i t e t w y b o r e z y 

na po wiat Duisburg. 

Weżwanie! 
Ponieważ na przeprowadzenie wyborów potrzebne~ 

pienij\dze, a w ka.ale komitetu głównego s'ł pustki, przet-0i 
wszystkich Rodaków z Westfalii i Nadrenii, którym sprawa 
wyb-0rów nie jest obojętni\, upraszam, aby zaraz na po. 
krycie kosztów sgitacyi wyborczej posłali na ręce kasyera 
komitetu głównego pod adresem: Piotr Sztul, Giinnigfe!C 
nr. 49 p. vVattenscheid, mnieisze lub większe datki. 

A. W o j cz -y ń s ki , 
przewodniczfłCY głównego komitetu wyboIC?J&go d)a West.I 

falii, Nadrenii i s~siednich prowincyj 

~D~~*~D~~~~~~~1 * Szanownym c ~łonkom }l 
~ Ignacemu lV a.lterowi tlt 
*i Ignacemu Jliehalskicmu ltt 

I ~ Ignacemu W:rzesińgkiemu li 
l.'ł;2 Ignacemu J azemn 
m życzymy w dniu ich imienin zdrowia., szczęścia 
~ i błogosławieństwa„ Bożegl). ~ 
~ Zarzą;d Tow. św. ,Wojciecha w B!l.ukau. ~I 

~~m~~•~*~~~~~*~~ 
-~~~Il 

I Ig!~~,;·~EI~~!i~~~~!~.m u ii 
u Chóry anif:lskie dziś Wei:loło głoszą, naw 11· fi' szemu kumotrowi koronę niosit. Brzmi imie 
~ twoje w .okolicy całej, za co odbierzesz piękny 
11-! cvieniec chwały. Zyciymy ci zdrowia, szczęścia ' 
f/.62 i błogosławień.iwa Bożego, ~ po śmierci zba
'R' wieni!l wiecznego. Zyczymy ci też tego roku 

i 
ia<loej żonki do boku i dobrego urobku: aby 
się ki:motrowi kulały taia.ry p') stole, iak groch :-/J,I 
'~ st0~o~e. Nasz kumotr Ignacy Taczkowski ~ 
mech zyJe l Familia Eohrnke. ., 

~~~~~~~ł 

By osięgnąć obrót wielki 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 

•••~••••• Do łaskawej wiadomośći I 
Bacznośc Rodacu ! Szanow~ych n~ozyc~ odbiorców. że w dni~ 16 bm • .za.stęp.cy. naszej firmy 

Wszystkie moje zegarki BI\ starannie obci~gnięte i na minutę 
uregulowane. Za każdy zegarek daję 5 lat piśmienni\ gwarancyę. Oba
wy nietna iadnej. bo to coby sję podobać nie miało przyjmuję z po
wrotem i zwracam pienij\cdze. Trzeba się koniecznie przekonać, a ktc 
nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szk(ldzi. Zamówienia i podzięko~, 
wania eodzieunio na.dchodz!l. 

Clysto złote 

kolczyki 8 ka
ret. (333) stę

; plów, tylko 9 
marek 

Nr. 900. 131/ 
karat. złota, 1 

złoo. spodem 
bardzo t.rw&łs 

1>26 mr. 

&eaarek niklowy, kh1czykowyeyl na 6 kamieni 6,60 mr 
Zegarek posrebrzany cyl. na 6 ka.dl. z 2 ztocnoe b1·zeg. 6,1.0 mr. 
Zegarek ten sam z najleps11ym werkiem ':,':ó mr 
Czysto srebrny zegarek eyl. kluczykowy na 6 kam. 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9,00 m1 
'.ren sam ze~arek z prima werkiem 1.0,00 nu 
Czysto srebrny zegarek cyiyndrov11"Y remont. na 6 

ka.mieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem 10,25 mr 
IJ."en sam z najlepszym prima werkiem J.2,00 mr 
Z Matką Boską nojpięknieisze, c.zysto srebrne 1egarki z 2 złoco
nymi brzegami i z najleps~ymi Ia prima werkami na 10 kamieni po 10 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 25 marek. N aj wspanialszy z Matką 
Boską. zegarek złocone litery! i najozdobniejszymi złosonymi brz(I~ 
gami, ci~żki w srebrze i z najlep,szym na 10 kamieni prima prima wer
kiem tylko 28 m. Zegarka te~o z pewności~ nikt jeszcze nie widział 
Bogate oenniki blisko 500 ilustracyj na zegarki, łańcus~ki, biżuterye. 
takie skrzypce, flety, klamety i harmiki wysyłam darmo i franko. 

lłl. Danecii{i, rtiiejska Górka, 
(GUrcłrnlł Bez. Potten.) 

_ Dzieje Pol 1ki 
!I najnowszych czasówo treściwie opowiedziane pi·Ee~ 
Maryana z nad Dniepru. Wydanie ozdobione 80 obr.a.~ 
kami ważniejszych wypndk6w dziejowych, królów i· sł~ 
wnych mężów polskich. 0fma za e~z. oprawny 2,50 m. 

Adres: „Wiarus Połsi", Bochum. 

J pp. KaJkowski & Neym11nn z Essen sWOJfł c;i;yniwsć złozylr. • • 
Zwracamy zatem waz)lstkim nam życzliwym tę uws.ge i u·1 

pre.t!z~my od tego czasu łaskawe swoje zlecenia i potrzeby w wyrobacl 
naszych skierować ,,...prost do nas lub też i) naszego długoletniego za· 
stępcy p. J. K \WaŚniewskie;o w Bochum, płac cesarz 
Fryderyka nr. 2. 

Osiedhłem się w Bo c h u m jako 

malarz 
i wykonuję wszelkie prace malerr 
skie po bardzo nizkich cenach. 
Spod7;iewnm sfę, że szan. Rodacy 
zecłlcfł me przedsiębiorstwo poprzeć. 

Dalejte Rodacy, swój do swego, 
a nie do kogo inm go I 

Edward Lewicki, 
ma 1 ar z po 1 ski w Bochum, 

Z prawdziwym srncunkiem 

Fabryka papł.erosów ·~Pat••ła~' 
Ganowicz & Wlekliński 

w Poznaniu. 

--1-\.lle_.('str_. n_r. -lUO_. ·-· I)___..;. .: • •••• • •••••••• : 

pp;"~oenika : Ksiąkża dla pielgrzymów S 
golarsko. fryzyerskiego + udajf\cych się do miejsc cudownych '°' 

na stałe zatrudnienie, oraz • w .Neviges, Kevelaer, lVe1·l itd. itd • ._, 
UCZiliS Cena 50 fenygów, z przesyłki\ 60 fenygów. +· 

uczciv;ych rPdziców od zaraz. A. Kto zamówi naraz przynajmniej 10 „Ksi:tżeczek u:a &~ 
J. Jaworski, V pielgrzymów'' i nadeśle razem z zamówieniem 5 ms- V 

1Jeckentłort·, p Gelsenkirchen, • rek otrzyma 2 egzemplarze w dodatku, a przesyłkę • 
Bochums~a ul. 22 • uskutecznimy na nasz koszt. (ł-

Dolirze zt1opatrzouy • . . Adres:. „ \Viarus Polski", Bochum: <> I 

skład cyg·ar 9•4>+ ·~'ł'ł+~~4>9 1~+@ I 

jest pod bardzo km zystnemi wa· • . . ·~ 
runkami tło sprzedania. Zgł.

1 
.,. . _. . 

pod Z Z. do e!':spedycyi ,, Wia· • • . • ~to p.agme ~o::>iada~ • • , 
rusa Polskiego" w Bochum. kstązkę do nabozenstwa \V piękne] I mocne) OpraWlf 

Uzy~an~ meble 1„Boie ·bąd~· ;;iłościw'! 
_ 1 :Ubiory' Ksi~żka ,,Boże bj\dź miłościw" zawiera bardzo piękny zbiór nab~ 

obuwie_ I no ~e _maszyny żeństw i pieśni, a kosztuje w nadzwyczaj pięknej i mocnej opraw1i 
do szyci~, ognISk_a lrn~szyny 3,50 mrk., 6 mrk., 7 mrk., 7~50 mrk. i 9 mrk. Ksi&żkę tę pczesyłaro)I 
do gotowama) sprzeda,1e taa10 poprzednim nadesłaniem należytości albo też za zaliczką. pocztoWll· 

F. Volkenrath, Adres: .,\Wiarus Polski", Bochum. 
llerne, GrabeD'itrasse 4. 

Bruch! 
Szanownvm RJdak:im w Bruchu 

uorzejmie donoszę, że ( d wtorku 
30 lipca wyprzedaję wszystkie 

Porządna dziewczyna I ·'t'C!' t "'t:r •i 
dobrych rodziców katolickich, znaj· K t t 
dzie miejace jako ar y WS ępu 

sp r z e d aw a cz ka 
domowa sprzęty, 

owocu„ 
Musi być biegła w racl unkach, 

oraz piśmie polsk;em i niemieckiem. 
meble i t. d. i t. d. Najwięcej mam Polsków do ob-

Z szacunkiem sfogf. Mo.że wet14pić 2araz lub od 
Franciszek Szulc, pienvszf>gO sierpnia. 

Ma:rienatrttase nr. 222/1, Franciszek Mazurek, 
w domu pana Józefa Ungr.o.. Broch, ~farienstr. 222 

wykonywa 

~pi.•ędko i tanio~ 

Drukarnia 
„ Wiarusa Polskiego" 







Wychodzi na wtorek, czwartek i sobotę z dodatkiem 
religijnym p. t.: „Nauka Katolicka", z dwutygodnl
kiem spółecznym p. t. „Głos górników i hutników", 
oraz pisemkiem literackiem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
l>O fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia.· 
rus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inaeraty płaci sio za miejsce rz~dka drobnego druku 
16 fen., a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
ezyli rabat. Za tł6maczenia z obcych języków na pol
iilki nic się nie płaci. Liaty do Reda.kcyi, Drukarni 
1 Ksi9garni należy opłacić i poda<' w nich dokładny 
a.dres pisz„cego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
~oreapondentów bez ich upowa.tnienia nie wykazuje się. 

·Bochuin, 'W5torek, 6 sierpnia 1901. Rok 11. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: 'Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli! 

Na sierpień I wrzesień 
można zapisywać na ·każdej poczcie 

. ,,Wiarusa Polskiego" 
z trzema bezpłatnymi dodatkti mi. Prenumerata 
wynosi na te dwa miesiące 

tylko 1 markę 
a z odnoszeniem do domu 16 fen. więcej. 

Prosimy Rodaków, ażeby rozszerza.li „ Wia· 
rusa Polskiego'~ zachęcająe krewnych, znajo· 
mych i sąsiadów do zapisania tego pisma na 
sierpień i wrzesień. 

Kwit do zapisania „ vViarusa Polskiego" 
na poczcie znajduje się w dodatku. 

Polacy na obczyźnie. 

'Wiec polski w :Bochum J 
.t;WOfai.iy na przeszłą :ulocizielę staraniem "Związku 
Polaków" cieszył się licznym udziałem Roda
ków. Po zdaniu sprawozdania · z czynności 
"Związku", oraz uzupełnieniu. zarządu, kilku 
m.ówc6w omawiało położenie Polaków na ob
cz~żnie wedle ogłoszonego programu, a prócz 
tego przeczytano i przyjęto jednogłośnie nastę· 
pujące 

Bezolucye: 
Polacy-katolicy, zgromadzeni na wiecu w 

Bochum dnia 4 sierpnia r. 1901 uchwalają, co 
następuje: 

I. Jako prawi synowie narodu polskiego 
zawsze wiernie stać będziemy przy świętym 
kościele rzymsko-katolickim, przy jego nauce 
i przy Namiestniku Chrystusa Pana na ziemi, 
Papieżu rzymskim. 

Jak naród polski nigdy się Rzymowi nie 
sprzeniewierzył, jak Ojcowie nasi krew prze„ 
lewali za wiarę św., jak polscy Biskupi i ka
płani za stałość we wierze srogie znosili prze. 
ślad o wani a, tak i my ni cz em, ani groźbami, 
ani złudnemi obietnicami, ani przez kapitalistów, 
ani .przez socyalnych demokratów nie pozwo
limy się odwieść od wiary Ojców naszych, ani 
od związku z kościołem rzymsko· katolickim. 

Abyśmy tern skuteczniej opierać się mogli 
nsgabującym nas kusicielom i zachować dziatki 
nasze dla wiary i Kościoła, domagamy się i 
zawsze domagać się będziemy kapłanów, nie
t~lko znającyph dobrze język polski, lecz także 
~dolnych nasze narodowe potrzeby zrozumieć 
l uwzględniać należycie. 

jeżeli rodzice polscy przy ułatwieniach, jakie 
mamy, nie nauczą dziatek swoich mówić, czy- · 
tać i pisać po polsku. Nie jest katolikiem, kto 
w dziatkach wiarę zatraci, ale też nie godzien 
miana Polaka, kto dziatek nie wychowa na 
prawych Polaków. 

III. Wielkie znaczenie o życiu narodów 
ma dobrob:vt, dający podstawy materyalne 
wszelkiej pracy obywatelskiej i zapewniający 
niezależność rodzinom i jednostkom. Dla tego 
uważamy krzewienie trzeźwości i oszczędności 
za jeden z 'pierwszych obowiązków każdego 
prawego Polaka-patryoty. 

IV. Nie mniejsze znaczenie, niż dobrobyt 
ma zdrowa, oparta na zasadarh katolickich i 
narodowych oświata. 

Uważamy przeto za obowiązek każdego 
Polaka, aby gorliwie i wytrwale pracował nad 
rozszerzaniem pism katolicko-polskich, .zwłaszcza 
zaś przeznaczonych dla wychodźtwa. 

Towarzsstwa nasze powinny starać się o 
pouczające odczyty i zaopatrzyć swoje biblio
teki w dobre książki. 

Kto może, niech kupuje i rozdaje międży 
rodaków polskie pisemka i ksiąiki, mianowicie 
pouczające o przeszłości narodu polskiego i o 
piśmiennictwie pols lrfom • 

V. Na obczyznę wys.zliśmy tylko pod na
ciskiem trudnych warunków zarobkowych w 
stronach naszych rodzinn~ eh, ale dążeniem na· 
szem jest i pozostanie, abyśmy mogli tu tyle 
odłożyć, żeby nam wystarczyło na powrót w 
strony ojczyste i na zapewnienie tam bytu 
sobie i dzieciom. 

Z tego wynika, że nie jest nam obojętny 
ruch robotniczy i wszystko, co może poprawić 
dolę ludu pracującego a więc także naszą. 

Jako skuteczny ku temu celowi środek 
uważamy organizacy~ i dla tego utworzenie 
organizacyi zawodowej dla robotników polskich 
zaliczamy do najważniejszych zadań „Zwiqzku 
Po~ków". · 

VI. · Doświadczenie uczy, że stale i syste· 
matycznie pracować można tylko jawnie w 
granicach, zakreślonych konstytucyą i prawami 
państwowymi. Dla tego jak dotąd, tak i nadal 
trzymać się będziemy uchwalonej na wiecach 
poznańskich zasady : _ 

„Jawnoicią i jednością silni!" 
Niech żyje pracujący lud polski 

na obezyźnie i na ziemi polskiej! 
Niech żyje sprawa narodowo„Ju-

dowa! · 
W reszcie nadmieniamy, iż na wiecu roz

dano bezpłatnie kilkaset polskich elementarzy, 
broszur zwalczających pijaństwo oraz pism 
ulotnych. 

W Baukau przy Herne odprawili OO. 
Franciszkanie Misyę św. i to od 14 do 21 
lipca dla Niemców a od 21 do 28 lipca dla 
Polaków. Dla Niemców pracowało 4 Ojców, 
dla Polaków 6. U dział w misyi był dosyć 
liczny, a przy końcu Misyi polskiej okazał się 
kościół za · mały, to też kazanie i błogosławień· 
stwo odbyć się musiały na dziedzińcu kościel· 
nym. Przewodniczył Misyi O. Alfons. Księżom 
misyonarzom oraz ks. rektorowi Bekerowi i 
ks. wikaremu Humpertowi, za których stli ra· 
niem Misya odprawioną została, składamy sta-

dakó\1\7 i Rodaczek. Najprzód było nabożeństwo 
w kościele, a następnie na sali koncert kapeli 
p. Pawlaczyka z Schonnebecku i bardzo pię„ 
kny teatr p. t. "Genowefa" napisany przez 
znanego pisarza pana Józefa Chociszewskiego 
z Gniezna. 

Wszystkim uczestnikom oraz amatorom i 
amatorkom dziękujemy za podjęte trudy serde· 
cznem „Bóg zapłać." Członek . 

liaternberg. Towarzystwo św. Stani„ 
słav.a Kostki obchodziło dnia 14 lipca br. 11 
rocznic~ swego istnienia. Od godz 2 do 3 i 
pół przyjmowaliśmy bratnie towarzystwa, o 
godz. 4 wyruszyliśmy w pochodzie przy ka· 
peli naszego Rodr, ka do kościoła. Brało w nim 
udział 6 bratnich towarzystw. O godz. wpół 
do 5 odbyło się nabożeństwo nieszporne z ka· 
zaniem polskiem, które nam wygłosił nasz ks. 
L. Nachtsheim zachęcajĄc -wszystkich Polaków 
na obczyźnie do cnotliwego życia. Po nabo· 
żeństwie udaliś ny się na salę p. Linnhofera. 
w pochodzie, w którym brali nasi księża także 
udział . Tamże były deklamacye i śpiewy solo· 
we oraz wykonane przez koło „ Wanda". Pię
knie przemówił nasz ks. kapelan L. Nachtsheim, 
kt{t!~· "'8."hęcał 7>ebrAnych do j.?.k n!ijli'!::miej· 
szego przystępowania do towarzystw polsko· 
katolickich, do przystępowania często do Stołu 
Pańskiego itd. O godz. 8 wieczorem był ode· 
grany teatr amator&ki pt. "Taniec nade wszystko" 
i "Ulica nad Wisłą", które to przedstawienie 
bardzo wszystkim się podoba to. Wszystkim 
Towarzystwom, gościom i amatorom, którzy 
podjęli tyle trudu, w imieniu całego towarzy· 
stwa składam staropolskie serdeczne „Bóg za· 
płać." F. P. 

Proces gimnazyastów niepolskich. 
Izba karna we Fryburgu badeńskim skaza„ 

ła za podpalenie, pogróżki, obrazę, sfałszowa
nie dokumentów,- kradzież itd. dwóch gimna· 
zyastów na karę więzienną; mianowicie dowie· 
dziono 15·letniemu Karolowi G. z Konstanz 
rzeczone sprawki i podyktowano mu 2 lata, 7 
miesięcy i 5 dni więzienia, a Eugen V. za po· 
moc przy podpaleniu gimnazyum fryburskiego 
otrzymał rok i dwa miesiące ka1y więziennej. 
Podłożyli oni oba} ogień we wrześniu roku ze· 
szłego w jednym z pokoi gimnazyalnych, lecz 
,przechodnie zauważywszy dym, wychodzqcy 
przez okna, rychło zawołali straż, która ogień 
ugasiła. W pokoju owym znaleziono konewkę 
nową od petroleum i dowiedziano się zaraz 
o:l sprzedawaczek w odnośnych składach, że 
nabywcami byli uczniowie. Kiedy wpół roku 
później, na wielkanoc, nauczyciel jednej ze .szkół 

II. Stworzeni Polakami i powołani przez 
Opatrzność, abyśmy dzielili losy narodu pol· 
skiego, czujemy się w obowiązku dokładania 
'Wszelkich starań celem zachowania narodo
'Wości polskiej sobie i potomstwu naszemu. 
Dla tego unikać będziemy ~szystkiego, co 
naszł\ narodowość na szwank naraża a przede· 
'Wszystkiem małżeństw mieszanych. Polak tylko 
2• Polką żenić sią powinien, a prawa Polka 
niech tylko rodakowi oddaje serce i rękę. 

ki Rodziców polskich świętym jest obowiąz
e~, aby dziatki nauczyli mówić po polsku, 

zanim poznają inne,_ pożyteczne w stósunkach 

. ropolskie Bóg zapłać 1 

dziewczęcych otrzymał karty obrażającej treści, 
padło podejrzenie na ucznia gimnazj1um, któ„ 
rego dyrektor już dawniej otrzymał karty z 
tym samym charakterem pisma; uczeń obwinio· 
ny atoli był niewinny, chociaż wiedział o treści 
kart, które otrzymał dyrektor. Zatem wzięto 
na przesłuchy Karola G. z niższej tercyi : od 
tego to wiedział ów (niewinnie posądzony) 
o treści kart. N akoniec wy kazało się, że G. 
od pół roku opuszczał naukę, wałęsając się w 
okolicy lub na dworcu, w domu zaś uchodził 
jako niższy tercy ani n, który dzień w dzień 
uczęszczał do szkoły. Swoje świadectwa dla 

Jeden za wielu. cjca jednak fałszował, jak to już dawniej czy· 
nił. Kiedy bowiem lichy wynik prac zaświad-

.z ludźmi języki. 
Piętnujemy to jako wielkie niedbalstwo, 

1 

Schalke. Tutejsze Towarzystwo św. Sta· czano ruu bądź w świadectwach, bądż w oso· 
nisława obchodziło' dnia 7 zm. uroczystość 9 bnych książkach, wszelkie cenzury fałszował, 
rocznicy założenia, pr~y licznym udziale Ro- . · odn. później sam na swą korzyść zapisywał. 



W ostatnim czasie dla ojca postarał się o dwu
krotne p<:>ś·wiadczenie, również sfałszowane, jako 
zapłacił'~ szkoło we. Przyznał się dalej, że wie· 
dział o~ głównym sprawcy ognia i wskazał cał
kiem · niewinnego sprawc~h który przebywał 
wtenczas w Niemczech pófnocnych. Po długich 
przesłuchach i tu .została mu zbrodnia udowo· 
dniona, ,i Jako i jego towarzyszowi. G. popełnił 
także kradzież u pewnej osoby, mieszkającej 
w domu jego ojca i z 33 markami drapnął do 
Breisach. Ztamtąd przysłał okradzionej paczkę 
ciastek, którą z polecenia odbiorczyni ojciec 
jego otworzył. Posypane były te ciastka truc~· 
znami, jak to sprawdził aptekarz, któremu OJ· 
ciec złoczyńcy oddał paczkę d0 zbadania. W re 
szcie G. na imię kupców za 204 i za lUOl mr. 
zapisał szampana, kiełbas, warzyw itd. u firm 
pozamiejscowych w celu spłatania im złośliwe· 
go figla . . 

Przed niedozwolonem wchodzeniem 
do szkoły 

przestrzega 1·ejencya poznanska - ogłaszając 
poniższe przepisy: 

1) Nikomu nie wolno wchodzić do publi
cznego lokalu szkólnego, ani podczas nauki, 
ani wtenczas, gdy nauka się nie odbywa; tyl· 
ko temu wolno, kto do tego ma prawo na mo· 
cy swego urzędu, albo komu to nauczyciel wy 
raźnie pozwoli. 

2) Rodzice, opiekunowie i inne osoby, 
sprzeciwiające się temu zakazowi, narażają się 
na karę pieniężną, wynoszącą talara do pięciu 
talarów, a w razie niemożności zapłacenia tej 
kary na odpowiedn~e więzienie. . 

3,) Podobnie ten będzie karany, kto, nie 
wszedłszy do lokalu szkólnego, umyślnie w 
spos6b niedozwolony przeszkadzSJ. nauce szkól· 
nej, albo karności szkólnej, do której zastóso
wania nauczyciel ma prawo. 

4:) Gdyby z przekroczeniem tych. zakazów 
były połączone inne przestępstwa, jak obraza 
nauczyciela itd. to równocześnie będą odnośnie 
do ni~h zastosowane istniejące przepisy koda· 
ksu <itatnego. 

rOgloszenie tych przepisów zapewne ma 
zw1ąfiewH z zaostrzającemi się stosunkamł ~zko· 
ły do.ur(!)dziców dzieci szkólnych z powodu nie· 
mie~ego wykładu na~ki religii. 

ta.· 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 
„PAN WOŁODYJOWSKI". 

(Ci4g dalszy). 

VI. 
A w Chreptiowie tymczasem robiło się co· 

raz ciszej i puściej. Wołodyjowski pociągnął 
JUZ z panem Motowidłą prze ci w krymskiej 
ordzie i - Doroszeńce. Tam nową sławę do 
dawnej dodając, wielkich przewag dokonał. 
Pani Wołodyjowska zaś z resztą ludzi i ta• 
borem zbierała się już do Kamieńca, gdzie na 
męża czekać miała, bo Chreptiów trzeba już 
było wobec nawałności zostawić. 

Z żalem wyjeżdżała ona z tej drewnianej 
fortalicyi, w której najszczęśliws.rn pora jej 
życia spłynęła - przy mężu, wśród sławnych 
żołnierzy i wśród serc kochającyth. Teraz, 
na własne prośby, miała wyjechać do Kamjeńca, 
na nieznane losy i niebezpieczeństwa, jakiemi 
oblężenie groziło. 

Lecz serce mężne mając, nie poddawała 
się ona żalowi, natomiast pilnie doglądała przy· 
gotowań, czuwając nad żołnierzami i tab9rem. 
Pomagali jej w tern: pan Zagłoba, który w 
każdej przygodzie rozumem V' szystkich prze
nosił, oraz pan Muszalski, łucznik niezrównany, 
a przytem żołnierz dzielnej ręki i niepomiernego 
doświadczenia. 

Ukończono wreszcie przygotowania i . nad
szedł dzień, w którym ruSŁ) li wszyscy do 
X.amieńca. 

t B~sia, wyjechawszy za kołowrót, długo, 
długo jeszcze oglądała się na fortalicyę, bły· 
il~~.q""'Y.0. ~!_ię.~le zorzy wieczornej, wreszcie 
przeżegnawszy - ją krzyżem świętym, rzekła: 

- Bodaj nam przyszło jeszcze wrócić do 

WIAR US POLSKI. 

Zakonnica Polka w Chinach. 
W roku zeszłym doniosły pisma krakow· 

skie o męczeńskiej śmierci w Chinach dwu 
Sióstr miłosierdzia, Polek. Jedna z nich miała 
być Siostra Mirska, rodem z Litwy. Wiadow 
mość tę powtórzyły także pisma warszawskie. 
W jakiś czas później pojawiło się doniesienie, 
zaprzeczające powyższej wiadomości, lecz do· 
tychczas nie zostało stwierdzonem, które wła
ściwie doniesienie jest prawdziwe. Na szczęście 
pierwsza wiadomość była nieprawdziwa, jak 
świadczy długi list Siostry Mirskiej, datowany: 
Scbanghaj, Hospltal General, 1 maja 1901 r. 
List ten cechuje jakaś dziecięca prgoda umysłu, 
jaką może dać tylko zadowolenie ze spełnienia 
swych obowiązków i nieskończona ufność w 
Bogu. 

Oto kilka wyjątków. 
"„.SmiBłam si~ serdecznie z mego urojo· 

nego męczeństwa, katafalk w Tenczynhu dzi· 
wnie poetycznie wyglądał z gałązką lilii. Mo· 
dlitwy przydały mi się bardzo ; dusza orzeźwiła 
się i hartu nabrała. Dziwnie mi dobrze z tern 
wszys!kiem. 

" ... Wszyscy mnie mają za umarłą, jednak 
żyję i dziarsko się trzymam. Nie staro wy· 
glądam. Wszyscy mi tu dają lat dwadzieścia, 
chociaż już z długim ogonkiem na krzyżyk 
trzeci mi się zanosi. Jestem wielkim Benja
minkiem, bo Siostry, zazwyczaj dopiero prze· 
kroczywszy czterdziestkę, do Chin się wybierają. 
Młode tylko wyjątkowo, bo klimat tu zdra
dliwy : zjada i sprząta prędko. O :i mego tll 
przyjazdu już dwie w moim wieku Siostry 
zmarły na tyfuj. Ale śmierć boi się Litwinki 
i dotychczas nie śmie się przybliżyć, bo też 
ze mnie Litwin, kuty, bity. 

„.„Jestem wciąż w tym sa.mym szpitalu, 
przy rozmaitych chorobach. Wielka u nas 
rozmaitość : różnego koloru, gatunku i wiel · 
kości można znaleźć ludzi. Siostrami w tym 
szpitalu są po największej części Angielki, są 
dalej : jedna Niemka, jedna Amerykanka, dwie 
Francuzki, jedna Włoszka, jedna Belgijka i 
jeden egzemplarz litewski, którego znacie tak 
dobrze: hajdamak, kozak, nic dobrego. Nie 
mając z kim, nieraz sama do siebie serdecznie 
się śmieję lub z jakiego listu, gdy otrzymam. 
Moje towarzyszki są trochę stetryczałe, umar-

cię z Michałem, miły Chreptiowie !... Bodaj 
nas nic gorszego nie czekało !. .• 

I duże łzy stoczyły sie po jej różanej 
twarzy. Smutek jakiś dziwny ścisnął wazyst„ 
kich serca - i jechali dalej w milczeniu. 

Tymczasem zapadł mrok. Do Kamieńca 
jechali wolno, bo tabor posuwał się powoli. 
Szły z nim wozy, stada koni, · woły, bawoły, 
wielbłądy; czeladź wojskowa czuwała nad 
stadamL Szło również dwieście piechoty, który 
to oddział mały rycerz własnym kosztem wy· 
stawił i wyćwiczył. Basia nadzwyczaj kochała 
tę piechotę iako Michałowe dziecko, a i w ich 
sercach prędko. zrodziło się przywiązanie do 
cudnej i dobrej pani. Teraz więc szli naokół 
jej kolaski, z samopałami na ramionach, sza
blami przy bokach, gotowi bronić jej zaciekle, 
na wypadek, gdyby jaki czambuł zabiegł im 
drogę. 

Lecz droga była jeszcze wolna, więc po· 
dróż odbywała się spokojnie. Wyjechawszy 
po południu z Chreptiowa, jechali do wieczora, 
następnie c"ałą noc - i drugiego dnia, równiez 
po południu, ujrzeli już wyniosłe skały kamie
nieckie. 

N a ich widok, a także na widok baszt i 
rondeli fortecznych, zdobiących szczyty skał, 
wielka otucha wstąpi ła im zaraz do serca. 
Albowiem ~ ydawało się niepodobnem, aby 
jaka inna ręka, prócz Boskiej, mogła zburzyć 
to orle gniazdo, na szczycie otoczonych rzeką 
skał uwite. Dzień ·był letni, cudny; wieże ko„ 
ściołów, wyglądające z poza skał, świeciły jak 
olbrzymie świece; spokój, pogoda i wesołość 
unosiły się nad jasną krainą. 

- Baśka! - rzekł Zagłoba - nieraz już 
poganie gryźli te mury i zawsze połamali so
bie na nich zęby! Ha! ile razy sam widzia
łem, jak umykali ztąd, trzymając się za p'ski, 
bo ich bolały. Da Pan Bóg, że i teraz tak 
będzie. 

- Pewnie, że tak! - odpowiedziała roz· I 
promieniona Baśka. · 

- A to przecie był tu już jeden ich ce-

twione i strasznie poważne, szczególnie Angielki, 
- jak patyki - ale za to dobre. p~·zełożoną 
jest Francuska - anioł świętości i dobroci. 
I tak nie mam z kim poswawolić; na rekre
acyi trzymam się jak trusia na. szarym końcu 
i słucham, co starszeństwo gaworzy. 

"„.Gdy zobaczysz ks. arcybiskupa Hrynie· 
wieckiego, powiedz mu, iż w Chinach jest Li„ 
twinka, która się za niego modli; powiedz mu, 
iż to jest ta. mała Basia, z którą się bawił u 
księżnej Lubeckiej (mojej ciotki). Było to w 
Wilnie, w domu Łąckiego. Mój Boże, jak to 
jtż dawno... , 

"„.Dziś pierwszy maj. Wiosna dziwnie 
ślicznie się rozwinęła. Wszystko śpiewa i 
kwitnie. Nasza niepokalana Marya, ustrojona 
w lilie i róże, rumianki jak gwiazdy, helio· 
tropy, akacye i jeszcze Jakieś przecudowne 
dzwonki różowe. Chiny, to kraina kwiatów ... " 

Zieniie polskie. 
~ Z Pras Zach~, Warmtł ł lłlarnur„ 

Tezew. 50 rocznica zupełnego zaćmie· 
nia słońca przypadła w niedzielę 28 lipca. 
W takich rozmiarach nigdy potem słońce nie 
było zaćmione. 

Był to poniedziałek 28 lipca r. 1854. Dzień 
ciepły ale niezbyt g-0rący. Już o 4 godzinie 
po południu spostrzeżono niezwyczajne ciemnie· 
nie się przy , najpiękniejszej pogodzie. Patrze· 
liśmy ciągle na słońce, c no traciło coraz więcej 
blasku. Około 5 godzinie było ciemno jak w 
nocy. Uczuć się też dał chłód. A choć gruba 
ciemność i chłód trwał tylko kilka minut, bydło 
wraca rycząc z pastw~ska, jakby to był wie· 

1 

czór. Omyliło się o trzy godziny. Wnet 
ciemnica i chłód zaczynają się zmniejszać. 
Powoli ukazuje się znowu słońce w swym 
zwyczajnym blasku. Bydło pędzą znowu na 
pola. Całe zjawisko trwało dwie godziny, od 
4 do 6 godziny po południu. . 

Król pruski Fryderyk Wilhelm IV. bawił 
wtedy właśnie w Prusach Zachodnich. 26 lipca 
otworzył uroczyście w Bydgoszczy kolej że
lazną, wybudowaną między Krzyżem a Bydgo· 
szczą. Zaraz po tej uroczystości pojechał szosą, 
przy Wiśle położoną, na Swiecie, Nowe i 
G~i~w do Tczew~ i tam 27 lipca około 4 go· 
dz1me po południu w obecności dostoJ'ników 

WrP. 

sarz, Osrr an. Było to, pamiętam jak dziś, w to 
roku 1621. Przyjeżdża, jucha, owo właśnie, ich. 
z tamtej strony Smotrycza, od Chocimia; wy„ cal 
bałuszył ślepie, otworzył gębę, patrzy, patrzy 'eg 
- i wreszcie pyta: „A tę twierdzę (powiada) •pol 
kto tak obwarował?~ - "Pan Bóg" - od„ śni 
powiedzą mu. - "To niechże ją Pan Bóg 
zdobywa. bo ja nie głupi!" I zaraz się wrócił. Fra 

- Ba, prędko na wet wracali! - wtrącił o t 
pan Muszalski. nap 

- W rac3li pręd 'rn - odrzekł pan Za· poz 
głoba - bośmy ich kopiami w słabiznę ekscy· Sc 
towali, a mnie potem rycerstwo na rękach przed · te 
pana Lubomirskiego przyniosło. 

- Toś waćpan był pod ~Chocimiem? -
spytał łucznik niezrównany. - Wierzyć .mi Klo 
się nie cpce, jak pomyślę, . gdzieś waćpan nie '3ze 
był i cze~oś nie dokazał ! 

Pan Zagłoba uraził się nieco i odrzekł .: ·Bię_ 
- Nietylkom był, alem i ranę otrzymał, .z 

którą waćpanu, jeśliś tak ciekaw, zaraz spre· 
zentować mogę, ale na stronie, bo wobec pani mie 
Wołodyjowskiej chla bić mi się tern nie wy· rat 
pada. Poli: 

Słynny łucznik wnet poznał, iż z niego usiłc 
zadrwioM, że jednak nie czuł się na siłach intel 
iść o lepsze z panem Zagłobą, więc nie dopy• robc 
tywał się więcej i zwrócił rozmowę. być 

- To, co waćpaństwo mówicie, to prawda celu 
- rzekł, ·- jak człek z daleka i słyszy ludzkie 
gadania: "Kamieniec nie opatrzon, Kamieniec 
upadnie" - to i strech bierze, a jak Kamieniec 'K 
zobaczy, dalibóg · otucha wstępuje. st\ 

- I J0 

eszcze Michał będzie w Kamieńcu! a szcz 
zawołała Basia. Pole 

- I pan Sobieski może pomoc przysłać! now 
- Chwała Bogu ! nie tak źle z nami! nie ka 

tak . ~le! Ha 1 gorzej bywało a nie daliś· .z0~; 
my SH~ ! blin' 

- Choćby też i najgorzej było, rzecz ~ 1 

tern, · ieby fantazyi nie tracić l Nie zjedli nas tnet 
i nie zjedzą, póki duch żywie ! · zakońc.zył pot; 
pan Zagłoba. ~trup 

(Cf~ dalszy nu.at,pi). 



ościoła i państwa założył uroczyscie kamień 
ęgielny pod budujący się przez Wisłę most. 
lipca observrował z zamku w Rzucewie pod 
ckiem wspomniane zaćmienie słońca. 

proces ą imię polslde. Włościanin 
· oszałka z Karczewka nadał swemu synowi 
ię Władysław; urzędnik stanu cywilnego nie 
ciał polskiego imienia zapisać i nałożył karę 
5 marek. Po.n Koszałka kary nie zapłacił, lecz 
wołał się do sądu ławniczego. Prokurator 
rzyzvał, że ojciec Polak ma prawo nadania 
ziecku imienia polskiego. Sędzia uwolnił pana 
oszałkę od winy i kary. 

Copoty. Pomimo wielkiego niezadowole
·11 kupców i przemysłowców w Copotach i 
Gdańsku, pidze "Wielkopolanin", hakatyści 

iągle agitują w swój sposób przeciwko \1\ szel
irn objawom życia polskiego w tern miejscu 
ąpielowem, do którego ze zwyczaju dawnego 
jeżdżała liczna kolonia Rodaków naszych z 
rólestwa Polskiego, Litwy, Podola i t. d. 
akatyści odstra'!zyli Polaków, że tak licznie 

u* nie przybywają, a mimo to nie uspokoili 
ię i ciągle agitują. I tak pismo hakatystyczne 
Tligliche Rundschau" grozi boj kotem tym fir. 
om niemieckim, które w g-9zetach polskich po· 
ecają wyroby i towary. "Ostmark" już się tym 
'rodkiem agitacyi posługuje 1 I owszem niech 
rną dalej w swej nienawiści - tern liczniej
zerni będą Niemcy, którzy ich znienawidzą. 
dańsk jest miastem wolnomyślniejszem, niż 

'nne pruskie, a to z tej przyczyny, że port 
orski daje sposobność do przyjazdu ludzi 
Slielkich narodowości żyjących na świecie. 

@ Z Wiei. Ks~ Poznai!3kleif~i; 

N a komisyę kolonizacyjną skarży 
~ię - poznańska izba hii.ndlawa. W ostatniem 
prawozdaniu zwraca rzeczona izba handlowa 
nwagę na fakt założenia we Wrześni niemie· 
kiego domu towarowego przez komisyę kolo· 
· acyjną i wykazuje, ie tern komisya szkodzi 
właśnie kupcom niemieckim, robiąc im konku-
encyę, nie polskim kupcom, bo ci cieszą się 

nadal swoją klientelą polską. Poznańska izba 
handlowa wyraża wątpliwość, czy wolno ko. 
misyi powelywać do życia tego rodzaju insty
, ucye za pieniądze, przeznaczone na osiedlanie 
niemieckich chłopów, i utrzymuje, że zakłada· 
'ąc takie domy towarowe, osięga dna skutek 
wręcz przeciwny, aniżeli zamierzała. 

Jakoś s'.ę Niemcom zaczyna uprzykrzać 
to z urzędu podejmowane "uszczęśliwianie" 
ich. Przyjdzie może czas, że przeklinać będą 
.całą przez Bismarka podjętą i przez małych 
ego potomków uprawianą polityk~ anty· 
~o:ską~ obłudnie nazywarą - popieraniem uci · 
smoneJ przez Polaków niemczyzny ! 

Wągrówiee. Obywatela z Łekna pana 
Franciszka .Schmelkego zapozwano przed s~d 
o to, że na swej firmie kupieckiej od fat 6 ma 
napisane imię Franciszek a nie }_.,ranz, -- Za· 
pozew brzmiał: „ Wegen undeutlich lesbarer 
.Schrift" - tymczasem chyba nieczytelne SI\ 
te głoski· dla ślepych, bo mają po 25 centyme· 
trów wysokości. 
' Jaksice. Nowomianowany proboszcz ks. 
Kloske obejmie dopiero 1 ~tycznia 1902 r. na· 

<Bze probostwo. 
. :urocz. W witosławskiem jeziorze utopiły 

·s1ę-.d.wa ko~ie należące do p. Koczorowskiego 
..z W1tosławia. Strata wynosi 1000 mr. 

Gospody dla niemieckich robotników za
mierzają zakładać panowie hakatyści w celu 
ratowania zagrożonej niemczyzny, ponieważ 
Polacy i najuboższego komornika pozyskali dla 
~siłowań narodowych. vV tych gospodach ma 
1nteligencya niemiecka strzedz rzemieślników i 
:ro~otników od polonizacyi. Nasamprzód ma 
byc w O:!trowie założona taka gospoda; w tym 
·Celu tam utworzył się już komitet. 

li Ze Slązka ez7U 8tarej Polski,, 
Bytom. Zmiany w stanie duchownym. 

Ks. prob. Musiół z Siołkowic mianowany zo· 
·Stał dziekanem tamtejszego dekanatu. Probo· 
~czo~ie: Frysztacki z Chrościny, Siemko w 
olski~ Krawarzu i Hartwig w Korsenz mia· 

no wam zostali dziekanami honr rowymi. Ks. 
kapelan Feicke w Swiętochlowicach mianowany 
·b01.st~ł ~roboszczem w Lubszy, w powiecie lu-

1n1eck1m. 
· ~ Na kopalni "Preussen" wpadł d~ 106 

łlletrow głębokiego szybu górnik Jędrzej. Z 
. -Potrznskanemi członkami wydobyto go jako 
·trupa. Nieboszc~yk _po.zostawia wdowę. 

WIARU'S POLSKI. 

Nowy Bieruń. W czasie niedzielnej 
burzy piorun uderzył w napełnioną zbożem sto· 
dołę gospodarza Gołąbka w Pławkach pod 
Oświęcimiem. Spłonęła stodoła i dwa domy 
mieszkalne. 

Zabrze. Ślusarza Miczkę ukąsił komar 
w twarz. Po pewnym czasie policzek silnie 
opuchł tak, że C?.i wartego dnia udał się Miczka 
do lekarza. Niestety było już zapóźno. Sku
tkiem zatrucia krwi Miczka zmarł. 

Wirek. Do kościoła w Halembie zakradł 
się w nocy złodziej i zabrał złoty kielich mszal
ny z napisem: "Od dekanatu Bytomskiegotro· 
boszczowi Matyszczokowi 1890 r." 

Władomośeł ze 8wlata* 
Berlin. Na katolicyzm przeszła. w zupeł

nej tajemnicy landgrafina heska, z domu pru· 
ska k8iężniczka Anna, teściowa najmłodszej 
!3iostry cesarza Wilhelma. Matką chrzestną była 
księżna Marya Isenburg-Birnstein. Nauki przy· 
gotowawczej udzielali . księżnej Annie profeso· 
rowie teologii w Fuldzie : Richter, Leimbach i 
Thielemann. Pisma protestanckie, wielce obu· 
rzone, stwierdzają, że nawrócona księżna nale
ży z urodzenia i przez związek małżeński do 
dwóch domów: pruskie~o i heskiego, które są 
ściśle złączone z dziejami reformacJi i pro te· 
stantyzmu. Najwybitniejszy członek tego domu, 
Filip wspaniałomyślny, był nie tylko jednym 
z najgorliwszych obrońców reformacyi, ale rÓ· 
wnież głównym krzewicielem jedności między 
różnemi kierunkami protestanckiemi. Księżna 
Anna urodziła się 1836 roku, wyszła za land
grafa Fryderyka heskiego 1853 roku. Z mał· 
~eńatwa tego było pięcioro dzieci, z których 
Jeden . ~yn utonął w czasie dalekiej podróży 
morskieJ, drugi zaniewidział zupełnie i szuka 
po?iechy w _muzyce, a trzeci jest o%eniony z 
naJmłodszą siostrą cesarza vVilhelma, księżniczką 
Małgorzatą. 

Homburg. Król angielski Edward wy· 
na~ął pomiesz~anie w Homburgu. Prawdopodo
bme przybędzie tam 15 sierpnia,. gdzie si~ spo· 
tka z cesarzem Wilhelmem. 

Wojna angielsko • tram~walska. 
Prezydent Kruger postanowił udać się w po· 
dróż ?o A.meryk1, aby nakłonić Mac Kinleya 
do p11 s.redmctwa na rzecz Burów. Z Kruege• 
rem p~Jadą Ficher, W olmarans i W essels przed· 
stawlClele rzeczypospolitych transwaalskiej i 
orańskiej. 

Buro~ie w ~rzylądku nie staczają bitew, 
~ylko łupią .ko~omstów angielskich, zabierając 
im bydło, piemądze, a to, czego zabrać nie 
mogą, palą. Koloniści holenderscy służą Burom 
za wyw~ad~wcó:v .. W cały:r1 kraju panują nie· 
porządki, mkt me Jest pewien życia. 

Z różnych stron. 
Hessłer. W tutPjszej fabryce rur wypo

wiedziano pracę 50 robotnikom. 

W Bue1• okradziono kościół ewangielicki. 
Holzwiełrncłe. Na dworcu tutejszym 

spadł niższy urzędnik kolejo~y z wagonu i 
niebezpiecznie się pokaleczył. 

W Bankau umarło w ostatnich dniach 
około 50 ludzi. 

Gelsenkirchen. W kopalni „Hiberaia" 
musiano świętować. 

Wanne. Tutejsi obywatele starają się, 
aby Wanne zostały nadane prawa miejskie. 

Za znęcanie się nad żołnierzami w 63 
przypadkach skazał sąd wojskowy · w Wrocła
wiu podoficera załogującego w Oleśnicy bata
lionu strzelców Poulicna na dziewięć miesięcy 
więzienia. 

Hakatyzm kąpielowy. W zdrojowi . 
sku saskiem „Elster" grywała miejscowa orkie
stra między innemi także polskie utwory. Na 
życzenie polskich gości kazał kapelmistrz za
grać 22 lipca „Bo.że coś Polskę", za co otrzy
mał piękny wieniec z biało·czerwonymi wstę 
gami. Oburzyło to Niemców tamtejszych, a głó
wnie korespondenta „Deutsche Ztg.", który 
podał piśmienne zażalenie do komisarza kąpie
lowego, poznsłużbowego pułkownika v. Seyde· 
witza, otrzymał jednak odmowną odpowiedź. 
Raz Jeszcze zaprotestował przeciw polskim 
utworom, ale bez skutku, bo dyrekcya kąpielo· 
we odpowiedziała hakatystom, że w „politykę 
się nie wdaje". 

Tego rodzaju postępowanie zacietrzewio· 

nych Niemców obrzydzi do reszty Polakom 
pobyt w "badach" niemieckich! 

Znakomitą odprawę daje berlińska „Volks· 
Ztg." owemu korespondentowi arcyhakatysty· 
cznej "Deutsche Ztg.", który dwukrotnie, alef[ 
bez skutku, protestował u dyrekcyi kąpielowej 
w Elater przeciwko grywaniu polskich utwo„ 
rów muzycznych. „ V olks Ztg." drwi so.bie . 
z hakatysty w tych słowach : To straszne, 
jak butni Polacy uciskają biednych wszech
niemców) I coś podobnego zdarzyć się 
mogło w królewsko-saskiem zdrojowisku, pod 
kierunkiem szlacheckiego pozasłużbowego puł· 
kownika! Jeśli tedy "korespondentowi" kura· 
cya nie poskutkuje, winni będą niegodziwi Po· 
lacy, niepatryotyczny kapelmistrz i niepolity· 
czny komisarz zdrojowiska. Czyż pan ten ni· 
gdy jeszcze nie był w zagranicznych wodach i 
nie bił oklasków z gośćmi niemieckiemi, gdy 
muzyka grała niemieckie patryotyczne pieśni?" 

Rota przysięgi małżeńskiej. Rada 
państwa w Chrystyanii zaprowadziła zmianę 
w rocie przysięgi małżeńskiej. Według obowię· 
zującej dotąd formuły żona przysięga uległość 
mężowi. Otóż na przyszłość oblubienice nor· 
weskie nie są zmuszone zobowiązywać si~ do 
~ej uległości; będzie to zależało zupełnie od 
ich woli, - czy zechcą lub nie składać mężo
wi formułę przysięgi na uległość. 

Lwów. 27 lipca, rano o godz. 5 napadł 
niejaki Bazyli Wasylczyszyn, w kościele ka· 
tedralnym łacińskim, ks. infułata Hausmanna 
idącego do Mszy św. i uderzył go kilkakroć 
laską w głowę w tylną część czaszki. Ks. infu. 
łat padł na ziemię zbroczony krwi11, napastnika 
pochwycił tłum i ubezwładnił go. 

Ponieważ w pobliżu nie było nigdzie po~ 
licyi, tłum odprowadził Wasylczyszyna na po· 
licyę, gdzie napastnik zeznał, że napadł . księ• 
dza ze zemsty za to, że kapituła nie oddała 
mu 600 koron, które miał pożyczyć śp. ks. 
Szeligowskiemu. Sprawca zamachu jest obłąka„ 
nym i 4 razy był już w zakładzie kulparkow• 
skim. - - -

Ks. infułata odprowadzono do domu, gdzie._ 
rany opatrzył dr. Barącz. Rany nie- są niebez,. 
pieczne. 

Kapituła odwiedziła ks. infułata w mie~ 
szkaniu, a następnie zastarawiała się nad _tem, 
czy nie zachodzi pot-rzeba zamknięcia koś<i~a·• 
z powodu profanacyi. Uznano na razie zamkn~„ 
cie za zbyteczne z tego względu, że krew ni.il 
polała się na kościół lecz zbroczyła tylko sza· 
ty, oraz dla tego, że sprawca zamachu jest 
obłąkany - okoliczność, którą prawo kościel· -
ne uwzględnia. Ks. infułat był na tyle przyto~ 
mny, że nie wybuścił z rąk trzymanego kieli· 
cha. Ks. infułat Hausmann liczy lat 7 4. 

Be1•lin. Na wiecu polsko ·katolickim w 
Berlinie, który się odbył w niedzielę, mówcy 
domagali się tego, aby dzieci polskie w Berlinie 
były w języku polskim przygotowywane do spo· 
wiedzi i komunii św.. oprócz · tego napominali 
wiecowników, - aby uczyli dzieci w domu 
czytać i pisać po polsku oraz polskiego kate
chizmu. W niedzie)ę zebrano, jak czytamy w 
"Dzienniku Berlińskim", 100 podpisów rodziców, 
pragnących, aby ich dzieci pobierały w języku 
polskim naukę przygotowawczą do Sakramentów 
świętych. 

l\Tadesłano • 
Pan I;nacy Misiak w Ueckendorfie poleca Ro

dakom swój w~rsztat szewski. Rodacy popierajcie prze„ 
my:ił polski. 

Polska fabryka papierosów p. Drostego z Po
znania zleciła zastępstwo swej firmy pp. Kl"jkowskiemu i 
Neymannowi, jak to w dzisiejszym numerze wycBytaó 
można - a zatem: -sw6J do sweg•> I 

Kwit do zapisania „ Wiarusa Polskiego''. 

PostbestelluD.gs-Form.ular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung „ Wiara• 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 133„ 
S. 408) fiir August u. September 1901 und zahle 
an Abonnement u. Bestellgeld 1,16 Mk„ 

Obige 1,16 Mlr. e.rhalten 
scheinigt • 

•, "'- 06 i:: 
-······-·--··----·--~----d. ___ .,·_; -~-=-~ 
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Tow. św. Barbary w Oberhausen. 
W niedzielę dnia 11 bm. o godz. 12 w południe od

jeżdża pielgrzymka z parafii Najsłodszego Serca Jezuso~ 
wego, do Kęvelaer. Prosimy, aby wszyscy, którzy udziału 
brać nie mogli w polskiej pielgrzymce, teraz przy tej spo
sobności zgromadzili się jak najliczniej pod nasz\ chorq,
giew. BJety można dostać każdego czasu na dworcu. -
Z1 brBnie odbędzie się w tę eamf\ niedzielę o godz. 6 po 
południu. O lictny udział tak w pielgrzymce jak i w ze-
braniu uprasza . Z a r z fłi d. 

Bractwo Różańcowe Polek w Essen 
®nosi swym Siostrom i wszystkim Rodaczkom i Roda
kom oraz Bractwom i Towarzystwom w EEisen i okolicy 
istniejącym, ił w niedzielę daia 11 sierpnia obchodd nasie 
Bractwo I. rocznic~ poświęcenia chorągwi na 
rnli p. Mollera, przy ul. Schlitzenba.hnstr. 58. 

Program uroczy otości : Po południu od 3 godz. kon
cnt, o '7pół 4 udamy się do kościoła św. Gertrudy na 
nabo!eństwo, po nabożeństwie udamy się na salę, gdzie 
będzie najprzód przywitaloa mowa i rozp1częcie zabawy 
pieśnią nabożną, potem koncert, przemówienia, śpiewy i 
deklamacye. O godz. 8 rozpocznie się teatr, który tu ·na 
obczyźnie jeszcze nie był grany, na który szan. Rodaczkom 
i Rodakom zwracamy uwagę· W końcu ł,ywe obrazy. 
Wstęp tak dla niewillst jak i dla mężctyzn ?O ' 30 fen i 
to z tej przyczyny, abyśmy mogli dług c·ężący na naszej 
chorfłgWi jak najprędzej odpłac ć, dla tego też rocznic~ 
urz4dzamy. Puniewnż osobnych zaproszeń Bract~o nie 
wysyła, przeto serdec·znie upraszamy wszystkie z okolicy 
Bractwa i Tc warzystwa polskie. Prosimy przybyć bez 
chorągwi ponieważ po"hodu nie będlliemy urządzać. Pro
simy wszyiltkie Rodaczki i Rodaków z Ei!sen i okolicy, 
ażeby nas SWt\ obecnośc;ą zaszcz~ ć raczyli i z tej uroczy
stości skorzydtali. O liczny udział uprasza 

. M. Zygmaniuk, przełoż1Jna. 

Bractwo Rófańcowe Polek w Wattenscheid. 
W czwartek rano o godzinie 8 odbędzie się żałobna 

Msza. św. za zmarł~ siostrę śp. Ewę Sworowską, na któ-
rą wszystkie Siostry się zaprasza. Przełożona. 

Tow. św. Stanisława B. w Grumme. 
Yv niedzielę dnia 11 sier mia o godz. 4 po południu 

odbędzie się roczne walne ~ebranie, na którem zo
stanie przeczytane sprawozdanie z czynności towarzystwa, 
oraz nastl:}pi obór zarzl:}dU. O liczny udział uprasza. 

Z ar z Ił d. 

Wiec polski w W attenscheid 
odbędzie się w niedzielę dnia 2li sierpnia o godz 4 
po pp;udniu w sali p. Biihri;'a przy ul. Bochumer Str. 
nr. ·1rn3, (napr.zeciw „Solbad Centrum''). O liczny udział 
Rodaków z Watt€nscheid i okolicy uprasza się, gdyź b~dfł 
ważne sprawy omawiane, szczególnie też sprawa wycho-
wania dzieci. ,~Związek Polaków''• 

-~--il&~~-~------ Szanownemu Panu i(i 
I! Tomaszowi Jakubowskiemu il 
Ił oraz jego narzec.zonPj l{i 
fi pannie Annie Poślednik iJ 
·~~ zasyłamy w dzień slubu 5 sierpnia jak najser- I 
:?Jl deczniejsze życzenia zdrowia, szcz~ścia i błog1- ,.. 
(! sławienstwa Br ż ego, a po śmierci królestwa. Il niebJeekiego. Nowr żency niech Żj·ją I ~ 

!'tf! Tow. św Piotra w ~teele. iJ 
~e-n~~~~~~--M 

D~D~~~~~~~~~~1'ł;1\I 

Wiec polski w Borbec 
odbęlzie się w niedzielę dnia 18 sierpnia o ;ol 
U! w południe, w sali p. Fr, Grosse.-Egebrecbt. 
Donner-Str. 9 2, przy torze kolei elektrycznej, Wiolą 
do Oberhauaen, przystanek kolei elektrycznej, Griinstri 
Bergstr. Rodaków z całej okolicy uprasza. s!ę o lic; 
udział. „Zwią.zek Polaków". 

titttt~~tit~~H~~~H~ 
KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIEGO 

w Bochum 
ma na. składzie wielki wybór ksilłŻek do ~aboie:6st\l 
ksiflżek powieściowych, śpiewników, ksi~żek treści reli 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napi81 

polskimi itd. Dalej: wielki wybór figur Świętych> kru 
fiksów, różailcy ł innych dewocyon:alij. ' 

Tomasza a Kempis 
O naślad.owaniu Chrystusa, 

Cena. 1 markę, z przesyłk' 1,20 mr. 

We wszystkich Usta.eh do redakcyi. ekspedy 
księgarni i drukarni trzeba. podać zawsze swój adr 
chociażby kto Sfłdził, ie a.dres jego posiadamy, a.by odp 
wiedź lub przes:yłka zamów\onyeb rzeczy dla tego pow 
du nie opóźniły się. Szukanie a.dresu w dawniejszych lis 
lub ksij\Żkach zabiera wiele czasu · i dl& tego przesyłi 
natychmiast uskuteeznić nie mołna • 

Niniejszem mam zaszczyt zawiadomić że zastępstwo moje na Westfalię i Nad· 
rentę oddałem Panom: 

. Kajkowskiemu & Neymannowi w Essen. 
Zywię niezłomną nadzieję, że wyroby mej renomowanej fabryki. ogólnie z~nne z swej wyborowej jakości 

i cieszące ·się wielką popytn-0ści~ oraż ogromnym zbytem nie tylko w Księstwie lecz i w prowincyach sąsiedQich, 
zyskują i tam wazecbstronne uznanie licznych amatorów i odbiorców. U silnem mojem stBraniem będzie zawsze 
wszelkie mi zdane polecenia za pośrednictwem moich zastępców lub wprost wykonywać jak najspieszniej i z mo-
żliwą starannościfl i sumienności~. z wysokim szacunkiem 

lJI. D r o s t e, 
Polska fabryka papierosów i tytoni oraz gilz mechanicznych. 

Golarz polski w Herne 
Pa-wsel :Na4W'rocki, 

Nowa ulica nr. 32 Neustrasse No. 32. 

By osięgnąć obrót wielki 
sprzedaj~ taniej niż niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki SI\ starannie obcią,gnięte i na minutę 
uregulowane. Za każdy zegarek daję 5 lat piśmlenną, gwarancyę. Oba
wy nie.ma ładnej. bo to coby się podobać nie miało przyjmuję z po· 
w.rotem i zwracam pienią,edze. Trzeba się koniecznie przekonać, a kt< 
me kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodsl Zamówienia i podzięko· 
wania codzieunie nad.chodził· 

Cłyl:ito złote 

kolczyki 8 ka
ret. (333) st~

pl6w, tylko 9 
ma.rek 

Nr. 900. 131/ 
karat. złota, 1 

złoc. spodem 
bardzo trwah 

1,26 mr. 

Se1arek niklowy, kh1czykowy c~l. na 6 kami 6,60 mr 
Se1arek posrebrza.ny cyl. na 6 ka dl. z 2 ztocnoe brzeg. 6,J.O mr. 
Se1arek ten Bam i najlepszym werkiem 1,16 mr 
C.,-sto srebrny ze1arek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem . 9,00 J!ll 

'l:'en sam zeaarek z prima werkjem J.0,00 mi 
t:Jzysto srebrny ze1arek cylyndrowy remont. na 6 

kamieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem J.0,26 mr 
~en sam z najlepszym prima werkiem J.2,00 mr 
!! Matką Boską najpiękniejsze, czysto srebrne 1egarkl z 2 złoco
nymi brzegami i z najlepszymi Ia prima werkami na 10 kamieni po lC 
12, 14:, 18, 18, 19, 22, 25 mare~~ Najwspanialsz1 z Matką 
moską. zesarek złocone litery, i najozdobniejszymi złosonymf brze
gami, cięiki w srebrze i z najlepszym na 10 kamieni prima prima wer
kiem tylko 28 m. Zegarka. tego z pewnośeifł nikt jeszcze nie widział 
Doga.te cenniki blisko 600 ilustra.eyj ną zegarki, łańcuszki, biłuterye. 
u.kie skrzypce, flety, klarnety i barmiki wysyłam darmo i franko. 

:U. Daneekł, Miejska Górka, 
(GUrehe• Bez. Posen.) 

umiejąca gotować, prać i prsso
wać znajdzie za wysok11i płac!\ 
stałą służbę od 15 września w Bo
chum w _domu rolskim składajl:}cym 
się z 2 osób. - Zgło3zenia do 
Ekspedycyi pod nr. 1000. 

Ign. Misiak 
szewc polski 

w Ueckendorfie, 
przy ulicy Bochurner Str. nr. 13 

poleca się do wykonywania 

nowego obuwia· 
podłułf miary 

oraz 
wszelkich reparacyj 

pręd.ko, dobrte i tanio. 
Rodacy, popierajcie waszych 

współbraci. 

Poszukuję 

pomcenlka 
krawieckiego 

na duże sztuki. 

Marcin Szymański, 
w Kirchlinde. 

Polecam szan. Rodakom 
w Wanne II i okolicy, 

polski skład 
gotowego obuwia. 
Przedsięwz 1 f\łe.m swoich Roda· 

ków trwał~m i taniem obuwiem 
obsłużj ć. Może~ie Bracia Rodacy 
dużo pieniędzy zaoszczędzić, jeżeli 
będziecie u swego Rodaka kupo
wać. - Proszę tylko dobrze u
ważać na mojt\ firmę: 

Polski skład ;otowego 
obuwia, 

naprzeciw rynku targowego 
w Wanne 

przy ulicy Ba.hnhofstr. nr. 107. 
Z szacunkiem 

Marcin Fabiańczyk, 
Zwracam uwagę szan. Rodakom: 

ił wykonuję także trwałe i dobre 
obuwie podług miary. Reparacye 
na życzenie w jak najkrótszym 
czaJie. 

Baczność Rodacy I 
Osiedliłem się w Herne jako 

technik· dentysta. 
Wprawiam sztuczne zęby, plombuję, zatruwam i rwię 

Z1'łJY bez najmniejsze~o bólu. 

Paweł Nawrocki, 
Nowa ulica 32 Herne, Neustrasśe 32. 

Dzieje Polski 
s najnowszych czasów,- treściwie opowiedziane przt·· 
'4aryana z nad Dniepru. Wydanie ozdobione 80 obrai" 
:.ami ważniejszych wypadków dziejowych, królów i sa . 
mych mężów polskich. Cena za egz. oprawny 2;50 m. 

Adres: ,.Wiarus Polsi", Bochum. 

Stanownym Rodakom w 
simy, iż otworzyliśmy 

skład maszyn do gotowania 
i wszelkich sprzętów kuchennych. 

Wszystko dostawiamy odbiorcom do domu. 
Ceny ba~dzo tanie t Rzetelna usługa ! 

Rodacy, popiernjcie jedyny tego rodzaju skład polski. 
Z szacunkiem 

St. Jankowiak i M. Karaś 
spółka polska, 

Kampsir. nr. 8, w HEBNE, obok domu czeladzi 

Dom 
masywny z dobudowaniem na 11;2 
piętra z 11/ 2 morgi ogrodu oraz 
miejscem do budowania, mam zamiar 
1 listopada sprzedać. R1dacy. ma
jj\cy 4000 do 4500 mr. maj„tku, 
mogj\ się Fgłosić. 

Wiktor Janda 
w Recklin1hausen• Bru eh 

Ba.pthten-Str, 313/2 

00000000000000000000 I 

Używane meble 
i ubiory, 

obuwie i no we masz1n1· 
do szyda, ogniska (maszyny· 
do gotowania) sprzedaje tanio 

E. Volkenrath, 
Herne, Grabenstrasse 4. 

„ 
Za druk, nakł&d l reda'kcy~ odp0Nf.eizialny1: Antoni ,Brejskt w Bochum. - lSakłłldem 1 czcioo&ami Wydawnictwa „Wiarusa Pole.kiego" w Bochum. 



Wychodzi na wtorek, o.zwartek i sobotę z dodatkiem 
religijnym p. t. : "Nauka Katolicka", z dwutygodni
kiem spółecznym p. t. „Głos górników i hutników", 
oras pisemkiem literackiem p. t.: „Zwierciadło~'. Przed
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynoai 1 mr. 
50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 74 fen. „Wia
rus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408. · 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaci się H miejsce r.zfiidka drobnego druku 
l~ fen., a za ogłoszenia ze.mieazc~ol!e przed inseratami 
40 fen. Kto często ogło.sza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłóma.czenia z obćyoh ,i~zyków na pol
ek! nie się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Kaięgarnl na.le.ty opłacić i pod&<' w nich dokłs.dny 
adres pisz"cego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
~!):respondenti6w bez ioh npowdnieni,Q nie wykazuje się. 

Nr. 95. :Bochuni, czvvartek a sierpnia 1901. Rok 11. 
=: Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. == 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
&niemczyć się pozwoli! 

Na sierpień ł wrzesień 
można zapisywać na każdej poczcie 

,,Wiarnsa ,Polskiego" 
l'i trzema bezpłatnymi dodatks mi. Prenumerata 
wynosi na te dwa miesiące 

tylko l markę 
a z odnoszenjem do domu 16 fen. więcej. 

Prosimy Rodaków, ażeby rozszerzali "Wia
rusa Polskiego'" zachęcająe krewnych, znajo· 
mych i sąsiadów do zapisania tego pisma . na 
sierpień i wrzesień. 

Kwit do zapisania "Wiarusa Polskiego" 
a poczcie znajduje się w dodatku. 

Polacy na obczyźnie. 

Księża niemieccy przeciw polskiej 
pieśni kościelnej. 

Niedawno temu umarła w Ueckenforfie 
pewna Polka, Siostra Bractwa Różancowego 
w W attenscheid. Rodaczki z W attenscheid 
zebrały się na pogrzeb, a po ukończeniu zwy· 
kłych ceremonij pogrzebowych, chciano na 
cmentarzu - jak to wszędzie bez przeszkody 
od lat dawnych się dzieje - zaśpiewać polską 
pieśń pogrzebową, lecz władza duchowna z 
Ueckendorfu nie pozwoliła na śpiew polski. 
Cóż to ma znaczyć? Łatwo sobie wytłóma· 
czyć, jak boleśnie zostali tern dotknięci nie 
tylko wszyscy uczestnicy pogrzebu, lecz wogóle 
wszyscy Polacy w Ueckendorfie, Wattenscheid 
i okolicy. 

W ostatnich dniach zaszły w Ueckendorfie 
u· jeszcze inne przykre nad wyraz wypadki, które 

doprawdy zaufania polskiego ludu na obczyźnie 
m. do duchowieństwa niemieckiego nie wzmocnią. 

Pomówimy o tern jeszcze. 

Chorągwie polskich towarzystw w nowem 
niemieckiem oświetleniu. 

W "Gazecie Gdańskiej" czytamy: Można· 
by powiedzieć, że to wpływ upału, gdyby i 
podczas zimy podobne dziwactwa w polako. 
żerczej prasie niemieckiej się nie pojawiły! 
Oto nasza przyjaciółka „Danziger Allgemeine 
Zeitung" puszcza w świat alarmującą wiado
mość, że potajemna rob0ta - gorsza niż w 
prasie polskiej - odbywa si~ w polskich to· 
warzystwach, bo: 1) towarzystwa liczebnie się 
Wzmagają, 2) bo głównie i przedewszystkiem: 
chorł\gwie, symbol walki i J1.arodowej samo· 
dzielności w towarzystwach polskich, wielką 
odgrywajl\ rolę, przyczem w niejasnych sło· 

OO wach sprawoz;daaia mówią o tern, co się czyni, 
Il gdy chorągwie się rozwija. W sprawozdaniu 
li 'rowarzyatwa św. .Alojzego w Tangermiinde 

powiedziano: "z chorągwi'\ występowaliśmy 
•1 po za T. 2 razy", a Towarzystwo św. Józefa 
yoY 'Y. Herten powiada : "z chorągwią występowa„ 

llsmy 6 razy". Co wszakże towarzyetwo zro· 
biło . - tak rezonuje dalej „Danz. Allg. Zei
tung" - gdy chorągiew przed IJiem niesiono 

~ - o tern sprawozdanie nie mówi nic, jak za· 
\Vsze, ale chodziło tu „o inne sprawy niż o 

niewinne za.baw ki towarzyskie." Podpada też 
"Danz. Allg. Ztg." żywy ruch w tych towa
rzystwach, bo miały one 28 odnośnie 25 po· 
siedzeil i różne uroczystości! 

"Danz. Allg. Zeitung" konczy wezwaniem 
rządu do pilnego śledzenia towarzyotw i ich 
antyniemieckich dążeń! 

Powiedzcie, szanowni czytelnicy, co też 
myślicie, czy tu chodzi może jednakowoż o 
upał? Bo podobnego głupetwa już dawno nie 
zdarzyło nam się czytać? Jakoby to kiedy to· 
warz~ stwo wychodziło z chorągwią bez miłej 
asystencyi policyi! A w sprawozdaniu to niby 
ma stać wszyściuteńko w ogóle, i każda np. 
przemowa. przewodnic?iącego, bo inaczej kon· 
trolerzy - pismacy polakożercy zawołają poli· 
cyę i wskaż8t jej sprawozdanie i powiedzą: 
patrz policyo, a przecie nie powiedziano, co 
mówił przewodniczący 1 Oj, uważaj policyo, bo 
najwidoczniej mówiono przeciw Niemcom 1 

Posiedzeń aż 281 ale to ruch nie taki zna
czny, bo wypada wtedy posiedzenie jedno na 2 
tygodnie! Upali kanikuła ( obłęd)-przyznajemy ! 
Ale na gruncie złego sumienia ! Różne są pod 
tym względem przysłowia u nas, a najwięcej 
używane brzmi: na złodzieju czapka gore. 

Porównanie "tajemniczej" niby to roboty 
towarzystw polskich z „tajemną robotą" gazet, 
także nie zrozumiała. Boć gazety chyba taje· 
mniczo nie piszą, tylko otwarcie! 

Tangermiinde leży w Brandenburgii a Her· 
ten w Westfalii. Wiadomo, jak tam policya 
śledzi towarzystwa polskie; wiadomo, że znaj
wyższą niechęcią patrzy na ruch towarzystw i 
przeszkadza w życiu jego i rozwoju prawie 
na każdym kroku! A "Daru;. Allg. Ztg." mimo 
to policyi woła ! 

Są jednakowoż różne rodzaje kanikuły! 
U polakożerców zaś jest kanikuła polakożercza 
(cholera antipolonika pyramidalis, tj. cholera 
antypolska w najw,ższym stopniu)!" 

Z Gryfii na Pomorzu donosiią, iż tam
tejsze Towarzystwo robotników polskich złą· 
czyło się z dajczkatolickiem "Katholischer Ver„ 
ein". Wymówili sobie tylko, że statuta mają 
być dla nich przetłóma.czone po polsku, i że 
na ze braniach wolno im będzie po polsku prze· 
mawiać. - To źle! lepiej było pchać biedę, 
jak się dało, o własnych siłach, aniżeli łączyć 
się z towarzystwem niemieckiem, którego kie· 
rownicy już się o to postarają, aby małe U· 

stępatwa poczynione na razie jak najprędzej 
znikły. 

Zlot „Sokołów" w Ameryce odbył 
się, jak pisze „Gazeta Polska" chicagoska, w 
Pittsburgu w stanie Pensylwania. Na zjazd 
przybyło o3 delegatów. Do Zwił\zku "Soko· 
łów" polskich w Ameryce należy 12 gniazd, 
liczących 384 członków. 

Centrum a sprawa polska na Ślązku. 
Pod powyższym nagłówkiem pisze "Dzien· 

nik Slązki" : · 
„Zeszłej niedzieli odbyło Towarzystwo ka· 

toliekich robotników zebranie, na którem oma· 
wiano najpierw trudności, na jakie towarzystwo 
podczas ostatniej zabawy było narażone ze 
strony policyi. Przedewezystkiem ~karżono się, 
że policya zakazała pochodu. Uchwalono, że 
Towarzystwo dalej praw swych będzie docho· 
dzić, za co mu się należy u.znanie, że chce 
bronić słusznych swych praw. Na zebranie to 
przybył także poseł centrowy dr. Heissig i wy· 
powiedział dlużBZI\ mowę o stanowisku Centrum 

do sprawy polskiej, po niemiecku, uniewinnia„ 
jąc się, że po polsku nie umie. 

Po~eł dr. Heissig oświadczył nasamprzód, 
że :Niemcami nazywa się nie tylko rodowitych 
Niemców, ale i tych, którzy mówi~ językiem 
polskim. Tych ostatnich dla tego, że są oby„ 
watelami państwa niemieckiego, co jednak, jak 
sam poseł przyznał, nie jest zupełnie popra• 
wnie. Tern się też tłómaczy, że czy to po nie„ 
miecku, czy po polsku mówiących Górnośląza· 
ków, na,zywa się Prusakami a nawet Niemcami. 

vV dalszym ciągu powołał się dr I Heissig . 
na posła polskiego ks. dr. Jażdżewskiego, któ„ 
ry miał oświadczyć, że Slązk od 1201 r., a 
więc akurat od 800 lat nie należy do Polski. 

ł W o bee tego - tak dalej prawił dr. Heissig -
I dziwić się nie można, że pomiędzy rodowitymi 
Górnośl~zakami uczucie przynależności do Prus 
tak daleko wzięło górę, że po dziś dzień o 
jakiemś przeciwnem uczuciu wcale mówić nie 
można. Słusznie zatem powiedział poseł kon„ 
serwatywny dr. Heydebra.nd, że ludność gór· 
:rwślązka jest nie tylko wierną i lojalną, ale 
jest tak szczerze przywiązaną do władzy pu• 
blicznej, że praca pomiędzy nil\ urzędnikom ra„ 
dość sp . r.w;ać musi. 

Pan poseł podniósł następnie, że pod wzglę„ 
dem używania języka oj czystego panowała do 1872 
roku zgoda i spokój. To niestety teraz f_;ię zmie„ 
niło, a centrum nietylko uznaje usprawiedliwio· 
ne skargi w tym kierunku, ale popiera je we· 
dle sił w sejmie pruskim. Jeżeli jednak bywa 
prowadzoną agitacya za odbudowaniem Króle· 
stwa Polskiego, to w drodze pokojowej nigdy 
nastąpić to nie może, ale muszą przeciwko niemu 
frontem stanąć, niemniej i Górnoślązacy, któ· 
rzy w roku 1870 i 1871 walczyli za wielkość 
Niemiec. 

Katolicka „Schl. Volksztg" piszf\C o tej 
mowie dodaje, że obecni nagrodzili ją oklaska„ 
mi (?) 

"Dziennik SlĄzki" stwierdziwszy, że Slązk 
dopiero w roku 1335 został od Polski odłł\CZO• 
ny, daje p. Heissigowi taką odprawę: 

O odbudowaniu Polski Polacy najmniej 
mówią i piszą, pozostawiają to Panu Bogu. Za 
to czynią to Niemcy hakatyści, do których 
także przyłączył się dr. Heissig, który oświad· 
czył, że w drodze pokojowej odbudowanie Pol„ 
ski nigdy nastąpić nie może. A coby p. Heissig 
zrobił, gdyby Panu Bogu podobało się Polskę 
odbudować 1 Wszystko jest w rQku Boga 
wszechmocnego. Może i przodkowie p. Heissi„ 
ga nie przypuszczali, że z owych słynnych 
piasków brandenburakich powstanie kiedyś wiei· 
kie cesarstwo niemieckie. 

Polacy domagają się poszanowania swych 
praw językowych i narodowych, równoupra· 
wnienia w życiu publicznem, a Polacy na G6r· 
nym Slązku szczególnie i tego jeszcze, żeby ich 
nie nazywano jakimś zwyrodniałym szczepem, 
który nie jest niemieckim, ani polskirr1, tylko 
że s~ krew z krwi i kość z kości Polakami, 
należącymi do jednego wielkiego narodu pol· 
skiego. Od partyi centrowej nie żądają, żeby 
agitowała za odbudowaniem Polski, tylko żeby 
uznała obok języh ojczystego także ich 
prawa narodowe, ich narndow ość polska, dani\ 
im przez samego Boga, ich istnienie, ich pra
wo do bytu polskiego, narodowego, żeby uznała, 
że sprawa polska na Górnym Slązku jest i być 
musi, bo żyją i pracują tu Polacy. 



Zie12.1.ie polskie. 
• Z Proe Zach., Wa:rnrll I Raza.rF 

Tuchola. Nasze miasto mogłoby w tym 
roku obchodzić 60@. rocznicę swego istnienia, 
gdyż wedle Toeppena ,.Historische Geographie 
Preussens·' (Gotha . 1858) założone zostało 

1 przez synów hrabiego Swięcy około 1301 do 
1310. Tymczasem wedle kronikarza Kantzowa, 
żyjącego w XVI wieku, miało nasze ·miasto 
już istnieć za czasów księda Sambora (1189-
1207). Na mocy zachowanego dokumentu w 
odpisie odbyła się konsekracya naszego ko
ścioła na dniu 15 października 1287 r. W roku 
1313 zabrali Tucholę Krzyżacy. Dnia 17 
maja 1781 spaliło się prawie całe miasto i też 
kościół. Zbudowany zaraz potem kościół zo· 
stał dopiero r 1861 po rnstauracyi pokonse· 
krowany. 

Goręcin. W . środę utonął przy kąpaniu 
w Raduni 9-letni syn posiadacza Widrowskiego. 
Ciało wnet znaleziono. 

WIARUS POLSKI. 

syi kolonizacyjnej znajduje si~ ogłoszenie na
stępujące: 

"W dobrach rycerskich Gowarzewie w 
powiecie śrndzkim, obejmujących 3032 mórg, 
są 44 parcele~ które oddane być mogą pro· 
testanckim (!!) kolonistom jako własność za 
opłatą 3 procent." 

Tak więc komisya kolonizacyjna nawet 
niemieckich I ~toH .ów nie c11e mieć w swoich 
dobrach. Chodzi jej bowiem nie tyJko o zger
manizowanie, ale i sprotestantyzowanie zaku
pionych ob3zarów. Stwierdza to słusznie "Koln. 
V olksztg." · 

Ostrzeszów. Folwark Zalesie w po
wjecie ostrzeszowskim, obejmujący 920 niórg, 
kupił od p. ~ronikowskiego p. Leon Namysł 
z Ostrzeszowa. 

• Ze Slązka ezyll Starej Pl•lsld6 
Zabrze. Z Transwalu powrócił urodzony 

tutaj śluaarz Rula. Przed dwoma Iaty wyjechał 
on do Transwalu w pomoc burom. W Ęapszta· 
cie atoli został przez Anglików aresztowany i 
trzymany w więzieniu do kwietnia rb. Toruń. Rewizya u redaktora „Gazety · 

Toruńskiej", pana Brejskiego, odbyła się w 
środę po południu w czasie, gdy pana B. nie 
było w domu. Pan B wróciwszy . około go
dziny trzy kwadranse na szóstą do domu, 
znalazł drzwi od swojej pracowm otwarte, o
twarto również przez ślusarza wszystkie zam· 
knięte skrytki, pąprzewracano papiery. Szu· 
kano podobno r~kopisu korespondencyi „Ze 
wsi", omawiającej sprawę gimnazyastów o
skarżonych o udział w tajnem stowarzyszeniu. 
Oczywiście manuskryptu nie znaleziono, gdyż 
wszystkie redakcye zaraz po użyciu rękopisy 
niszczą. 

Brześć powiat pszczyński. Smierć zna
lazł podczas kąpania 20.Ietni młodzieniec No· 
wak. Kąpiąc się z kilku innymi w stawie t1rzy 
Czarnych dołach , znikł nagle pod wodą. Towa
rzysze zauważyli nieobecność jego dopiero pó 
źniej i wydobyli go z wody jako trupa. Przy· 
czym\ śmierci był jak się zdaje paraliż. 
· Zabrze. Pożałowania godnemu wypadko · 
wi uległ w tych dniach woźnica Riechulka. 
Wioząc wóz naładowany żytem spadł z niego 
i upadł na bronę, przewróconą do góry zęba· 

s Z Wid. K~. Poznaouki~~rt." 

Kostrzyn. Przystanek kolei żelaznej 
"Hartrnannsfelde" przezwano na "Osthausen" 

Kościan. W Nacławiu kupił rząd fol
wark p. Dekerta za ·86 tysięcy marek. Folwark 
ma obszaru 230 mórg i będzie rozparcelowany. 

. mi. Upadł tak nieszczęśliwie, że zęby brony 
zaryły mu się w brzuch i dłuższego potrzeba 
było czasu, zanim nieboraka · z brony zdję 
to. Rannego odwiedziono do lazaretu, zkąd 
prawdopodobnie żywy nie wyjdzie. 

Dolsk. Piorun uderzył w Lubiatówku 
w oborę i spalił ją do szczętu ~ a w Gaje· 
wie spalił stodołę gospodarza Wichłowicza. -
W Babin!e pod Srodą zabił piorun żonę owcza· 
rza Szkudlarskiego, powracającą z miasta. 

Komisya kolonizacyjna protestan
tyzuje. W nr. 7 urzędowego organu kcmi-

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewi~za. 
,;PAN WOŁODYJOWSKI". 

( Cil\g dalszy). , 

I pod wpływem tych rado·snycli myśli :z.a. 
milkli wszyscy. 

W Kamieńcu . wrzały przygotowania do 
obrony. Na murach w starym zamku i przy 
bramach, szczególniej przy bramie Ruskiej, 
pracowała ludność, mrnsto zamieszkująca, pod 
swymi wójtami, między któr~ mi l\'Ójt Toma
szewicz pierwsze brał miejsce, a to dla swej 
mocnej . odwagi i wielkiej biegłości w strze
laniu z dział. Tymczasem pracowano łopa.· 
tarni i taczkami, a Lachowie, Ormianit•, Zydzi 
i C}ganie, szli ze sobą w zawody. Przykład 
dawał sam pan Wojciech Humiecki, chorąży 
podolski, którego widok aż łzy wyciskał, bo 
własnemi rękoma kamienie taczką woził. Ro 
bota wrzała i w mieście i w zamku. Między 
tłumami kręcili się Dominikanie, Jezuici, bra
ciszkowie św. Franciszka i Karmelici, błogo
sławiąc wysiłki ludzkie. Niewia&ty donosiły 
żywnÓść i trunki pracującym. 

Lecz uwaga: tłumów najbardziej ~wróciła 
się na wjazd Basi .. Było zapewne· wiele do· 
stojniejszych niewiast w Kamieńcu, lecz nie 
było żadnej, której by męża okrywała większa 
sława wojenna. Przytem poglądano z ogro· 
mnym podziwem na niezwyciężoną chreptiowską 
komendę, na dragonów i na groźne twarze 
oprys~ków, przerobionych w żołnierzy. I zaraz 
serca }'•rzybyło mieszczanom. „Toć siła nie
powszednia, ci Turkom śmiele zajrzą w oczy!" 
- wołano w tłumach. Niektórzy .z mieszczan, I 
a nawet i z żołnierzy :iryśleli, że i sam pan 

Zabrze. Na kopalni · królowej Ludwiki 
obrywvjące się węgle zabiły górnika Ranika. 
Zgon jego opłakuje wdowa z kilkorgiem dro· 
bnych dziatek. 

Wójt a sprawa .ipiewu kolicielnego. 
W , „Katoliku" i "Dzienniku SJązkim" ukazały 
się w ostatnim czasie korespondencye, w któ· 
rych skarżono się na zaprowadzenie w kościele 
~ Halembie niemieckiego śpiewu. Oto, co obe· 
cnie ztamtąd piszą do „Dziennika Slązkiego": 
rl „Na dzień 27 z~ m. została tutaj zwołaną 
przez wójta cała gmina, tj. wszyscy katoliccy 

Wołodyjowski znajduje się w orszaku, wnet 
też podmiosły się okrzyki: · 

- Niech żyje pan W ołodyjo'\1\· ski I 
- Niech żyje obrońca nasz! Najsławniejszy 

kawaler! . 
- Wiwat Wołodyjowski! wiwat l 
Basia słuchala i serce jej rosło. „Tylu 

tu rycerzy - myślała - a przecie żadnemu 
nie krzyczą, jeno memu Michałowi!" I sarna 
miała ochotę zakrzyknąć z chórem: „Wiwat 
Wołodyjowski I" A pan Zagłoba wychylał się 
z kolB.ski, kłaniał się to czapką, to ręką, a gdy 
zna,jomi, ujrzawszy go; i na jego cześć poczęli 
wiwatować, wówczas ozwał się do tłumów: 

Mości panowie 1 Kto Zbaraż wytrzymał, 
wytrzyma i w Kamieńcu. 

Wedle rozporządzenia W ołodyjowsldego, 
orszak zajechał pr.zed klaeztor Dominikanek. 
Miałci mały rycerz swój własny dworek w 
Kamieńcu, ale że klt sdor stał w zacisznem. 
miejscu, do którego z trudnością kule działowe 
dosięgnąć mogły, wolał więc tam Baśkę umie
ścić. Przyjęto ,ją też tutaj z otwartem\ rękoma, 
raz jako ż1mę człowieka, o którym i zakonnice 
wiedziały, że będzie głównym obrońcą Ka„ 
mieńca; powtóre, że za.stała tu już dużo nie
wiast, też żon rycerzy, które o mężów swoich 
od niej wiadomości czekały. Między temi były 
dwie jej krewne: ciotka Basi, kochana bardzo, 
pani Makowiecka i Krzysia Ketlingowa, żona 
serdecznego Wołodyjowskiego przyjaciela ,i nad 
'innych dzielnego żołnierza. · 

Obatąpiono tedy Basię i zarzucono pyta· 
niami. Co myśli o nawałności tureckiej? Czy 
wedle jej opinii Kamieniec utrzymać się zdoła? 
Czy reszta spodziewanych wojsk prędko do 
fortecy ściągnie? 

Basia z radością wielką spostzegła, że po
czytują ją za jakowąś powagę wojenną i wy· 
glądają z jej ust pociechy. Więc jej też nie 
skĄpiła : „Ani mowy o tern niemasz - rzekła 
- byśmy się Turczynowi obronić nie zdołali. 
Michał tu przyjedzie dziś, jutro, najdalej za 

mężowie, na zebranie. Z ciekawości, że cał~ 
gmina została zwołana, gdyż jak gdzieindziej 
tak i tutaj tylko zarząd gminny odbywa posie. 
dzenia, zebraliśmy się niemal wszyscy, chcąc 
się dowiedzieć, o czem ta n będzie mowa. Za„ 
raz na początku zabrał się wój do czytania 
korespondencyi, dowodząc wszystkim obecnym, 
że to fałsz. Ten zaś, który to pisał, musi być 
głupi. Przytem użył jeszcze tyle „pięknych" 
wyzwisk, jako to: ten trąba, osieł, świnia itp.

9 
że się ludzie gorszyli i oburza.li. Krzyczał da
lej, że były landrat Holz. kióry był w Kato. 
wicach, a który teraz jest prezesem rejencyi, 
zapytał się w tych dniach, co się tam dzieje 
w tej Halembie? Dotąd było tak spokojnie, a 
teraz naraz chcą tam ,, Polskę" odbudować". 
Mówił też wójt, że się ba.rdzo pilnie wywi~ 
duje, kto to taki świnia (!), boby go wziął de . Vi 

piero w kluby (!). O prócz wójta są wszyscy 
głupcy, tak czytelnicy, jak korespondenci, któ„ 
rzy jakieś skargi podają z gmin do „Katolika", 
a największyru głupcem jest redaktor, który to 
drukuje. W końcu nakazał wy brać czterech 
członków, aby udali się do ks. proboszcza 
sprawę załagedzić, na co się też zgodzono." 

Tyle korespondent. Takie stosunki - do. 
daje „Dziennik Slązki" - panują pod za.bo· 
rem pruskim. Zwracamy na to uwagę posłom 
i wz~wamy ich, ż~by całą sprawę w sejmie 
p01 uszyli, bo wójt jest na to, żeby czuwał nad 
porz~\diliem w gminie, a nie na to, P:eby ludzi 
wzywał na ze branie i tam lżył ich od osłów, 
głupców itd. dla tegp tylko, że parafianie wy
razili swój żal z powodu zaprowadzenia śpiewu 
niemieckiego w kościele . 

,i·w1adomo~~I. ~e ~w·ta·&tae 
Berlin. We Fr-~edrichshof umarła wdowa 

po zmarłym c~sarzu Fryderyku, a matka 
obecnego · cesarza niem1eckiego. WiktorY.a 
Adela Mary a Ludwika. Zmarła urodziła s ę 
21 listopada 184:0 roku, ja.ko najstarsze dziecko 
królonrej angielsL ej Wikto1yi i jej ~ałżonka m 
ks. Albeita saska-kobm·~l:::ego i gotajskiego, w 
pałacu Bukkingh<'l.m. W 1 o·'m 1855, bawiąc w 
Balmoral w Szkocyi, zaręczy~ :l się z ówczesnym 
następcą tronu pruskiego, z którym połączyła 
się węzłem małteń~kim 18u8 roku. Po śmierci 
swego małżonka (15 czerwca 1888 r.) rezy· · 
dowała w zimku Friedrlchshof pod Hombur· 

parę dni, a jak on się zajmie obroną . możecie 
waćpanie spać spokojnie, ile że i forteca o· 
krutna!" 

Pewność Basi wlała. otuchę w niewieście 
serca, a zwłaszcza uspokoHa je obietnica przy· 
jazdu Wołodyjowskiego. 

DaJszĄ zaś r0zmow~ przerwał pachołek, 
który prz) szedł z doniesieniem, że w mieście 
znów gwar okrutny, bo wjeżdża pan generał 
podolski, Mikohij Potockj, z dworem dość 
znacznym i kilkudziesięciu piechoty. 

-- Do niego komenda należy - rzekł 
· Zagłoba. - To już i Turcy muszą · być nie· 
daleko, kiedy pan Potocki zjeżdża. W imię 
Ojca i Syna i Ducha świętego! Bodaj pan 
generał był drugim Jeremim, a Kamieniec dru· 
gim Zbarażem 1 

- Musi tak być, t lbo pierwej zginiem I 
- zakrzyknął jakiś głos od proga. 

Basia skoczyła na dźwięk tego głosu i 
krzyknąwszy: „Michał 1" - rzuciła się małrn1u 
rycerzowi w rzimiona. 
· Pan Wołodyjowski przywiózł z pola. wiele naUJ 
ważnych nowin, które r araz na drugi dzień Ma1 
przed radą wojenną u księdza biskupa Lan· służ 
ckorońskiego oznajmił. Do rady, oprócz księ· cem 
dza biskupa, należał generał podolski Potocki, cze1 
w którego ręku spoczywała główna komenda, tego 
pan podkomorzy podolski Lanckoroński, van puj€ 
pisarz podolski ~zewuski, pan chorąży Humiecki1 
Ketling, pan Makowiecki, major Kwasibrocki czae 
i kilku innych wojskowych. Nie podobało się 100 
to panu Wołodyjowskiemu, że pan generał Wód 
podolski oświadcz~ł, że komendy nie chce na: 
się brać, ale ją radzie powierza. n W nagłych ·Że 2 

razach musi być jedna wolfl. i jedna głowa I -- sprz 
odrzekł mały rycerz. - Pod Zbarażem było .Pek 
trzech regimentBrzy, którym z urzędu należała stro 
się władza., a przecie oddali ją księciu Jer?: ~ 
memiu Wiśniowieckiemu, słusznie sądząc, 1z 
w niebezpieczeństwie najlepiej jednego słuchać I'' 

(Cłu Clalezy naaU.pł). lllan 



WIARUS POLSKI. 

ł~ 'elll· Prócz księcia Henryka, wszystkie dzieci Płuca zostały zranione1 przeto wĄtpią, czy uda 
ej ły przy łożu umierającej. się go przy życiu utrzymać. Zbroclniarza 
~ , Y Hamburg. W tygodniku ,.Der Lotse,, aresztowano. 
'c biera. głos publicysta niemiecki Wilhelm Uhde Eiekel. W kopalni „Hanibal" święto· 
a„ 'sprawie polskiej, występując stanowczo prze- 1 wano onegdaj. 

·wko stosowaniu środków przemocy przy J Sevingh.ansen. W kopalni „Eintracht" 
~alczaniu polskości. Ekonomiczne boj koto-· 1 spotkało nieszczęście Rodaka, górnika Jana 
anie ludu polskiego, prześladowanie gimna- Włocha. Skutkiem była śmierć. N. o. w p. 
yastów, zabranianie używania j~zyka ojczystego Brnckhausen. W niedzielę, dni'a 11 
rzy nauce religii - WSZ) stko to, ~daniem sierpnia zostanie poświęcony nowo wybudo 
ego postawiło Polaków na korzystnem .stano- wany kościół katolicki w Bruckhausen. W tym 
·sku męczenników i wywołało u nich nad- samym dniu zostanie wprowadzony do urzędu 
iar energii, dumy i odporności. Autor za· przy tym samym kościele ks. rek.tor Kotter 

iuca. rządowi, że dotychczas tak mało uczy- z HU.Is. 
iono dla kultury dzielnicy i miasta Poznania. Hakatyzm, jak pisze ,;Kur. Codzienny", 
iasto nasze, zdaniem jego, nie wywołuje daje się uczuwać i narodom sławiańskim za
ajmniejszego przyjemnego wrażenia: „nie mieszkałym nawet w Ameryce. Do Warszawy 
~idać żadnego handlu z przec!miotami sztuki, przybył obywatel Stanów Zjednoczonych Arne· 
ani jedy~ego jednego dobrego obrazu, a nawet ryki Północnej, z pochodzenia ę,łowak, dawniej
przyzwoitej restauracyi, w którejby można po- szy poddany węgierski, p. Tomasz Matlak. 

" cieszyć się przy lepszym winie. Nie ma nic, P. M. tak opowiada cel swojego przybycia .. 
~ eoby mogło ł~czyć Niemców i Polaków, łącz- Kolonia słowacka złożona z kilkudziesięciu 
h ności produkcyjnej, któraby dawała sposobność ferm, wskutek dziesięcioletniej gorliwej pracy 
r.a zespolenia ich sił. w. żadnem przedsiębior· doszła do znacznej zamożności i co za tem 

twie przemysłowem nie odzwierciedla się idzi~, do pewnego !'topnia oświaty. W sto
wielka odrębność kraju. Gdzie bowiem są sunkach życiowych Słowacy łączą się tylko z 
udzie, którzyby ją mogli rozpoznać, którzyby Czechami, Polakami i innemi Słowianami i 
mieli ochotę i czas do zajmowania się orygi- pielęgnują swoją naro dowość wytrwale. W osta· 
nalnym gruntem, na którym stoją, do odkry· tnie:& czasach kolonia Słowaków zaczęła dozna„ 
wania i pokochania ukrytych jego p ękności? wać szykan ze strony Niemców i Anglików, 
Tego nie · można wcale żądać ze strony zastępu wtrącających się do ich nauki, religii, życia itp. 
urzędników i wojskowych, którzy tu reprezen- Stosunki tak się zepsuły, iż Słowacy postano· 
tuj!\ istotę niemiecką i którzy zmieniają się co wili opt ścić Stany Zjednoczone i zwoławszy 
kilka lat. Poznań, dzięki sprawie polskiej, mityng, uchwalili prze siedlić się do Królestwa 
która daje sposobność objawiania żaru patryo- Pohkiego i dla tej sprawy wydelegowali p . M. 
ycznego„ nie był dla nich nigdy niellem vi'ię· Na mocy plenipotencyi p. M. wyszukał jeden 
ej, jak znakomitą kładką do wyższ)lch stano- z wi~kszych majątków ziemskich w Królestwie 

wisk w przyjemniejszych miejscowościach.H na kolonizacyę i wniósł podanie do warszaw· 
Wojna .angielsko • transwalska. skjego jenerał-gubernatora o powolenie przyby

a Burzy chcą walczyć do upadłego. „Figaro" szom z Am„ ryki zajmowania się gospodarstwem, 
a ogłasza rozmowę z prezydentem Kriigerem, do czasu rnłatwienia sprawy przyjęcia poddań
a który oświadczył, że żadnego nie przedsiębrał stwa. Rodziny przyszłych kolonistów rozpo-
~ ·kroku, aby wy":oł~ć. pośred~ict":o czyjeś ~~~ rz,ądzają kapitałem około 500 tysięcy dolarów. I 

j spr~wy afrykansk:eJ. Posre.dm~two przyJ~C Nowy Jork. Olbrzymi most, łączący 
a. musi samo pr~~z ~ię. Burowie _nie ~godzą s1~ Nowy Jork z Brooklynem, uległ takiemu u· 

1 'IW na":et na. pokoJ :iiez~szczytn~ i me pr~dzeJ szkodzeniu, jak doniosły depesze, te władze 
lbr.on . ~łozą, zamm. me będzie . u~naną meza· mnsiały powstrzymać wielki ruch kolejowy, ze 
leznosc rzeczpospoh~ych. ~fryk~nsk1.ch. . względów bezpieczeństwa publicznego. Przer· 

Londyn. Dzienm~1 ang~el~kie ~gła~zaJą wały się mianowicie w samym środku wi~za· 
• . 1ele~ra~ wysłany przez ki~kudzies1ęcy ~ołmerzy nia w liczbie 12, pr„·ymocowane do właściwych 

~n~1elskich, którzy - maJąC otrzymac .z rąk kablów mostowych i podtrzymujące północną 
kro.I~ Edward~ ~~dale z P?~odu . udz.iału VI{ drogę kolejowi\; most zapadł się skutkiem tego 
WOJ~ie afr:ykans~I~J, . . ~za~admh SWOJe ~neprzy· 0 6 cali. u13zkodzenie to przypj sują jedni od
bycie ~kohcznos.c1ą, iz m~ WY_płacono i~ zale- działywaniu upału w, inni przeciążeniu, gdyż 

.głego zołd~; Pisma angielskie ogłasza.Ją ~o· I już zimą, podczas mrozu pękło jedno wiąza
kładn~ tres~ telegram~, wysłanego do krola, nie. Oprócz wozów z ciężarami, przejeżdża 
Brzmi ·on, Jak następuJe:. . . . I codziennie przez most 4000 przepełnionych 

• "Do Jego KrólewskieJ Mosc1, Edwarda, wagonów kolejowyr?"'; budo wniczy mostu nie 
Marlborough ~ous~, Pall mall. . . I obliczył widocznie wytrzymałości jego na t aki 

„"My podp1sam, ~odoficer.ow1e i szer~gow~~ ciężar. Pierwszego dnia, gdy przejaz d został 
~rmu W .. ~· M?sc1 pragmemy zaw1~dom1c .wzbroniony. policya powstrzymała 70,000 osób, 
W. K .. Mosc ? medosta.teczny~. sposobie wy· od strony Nowego Jmku, które przeprawi ały 
pł~c~ma. nam zołdu. Otrzymal~s~y nakaz sta· się promami, nie mogącemi jednak zabrać 
~1ema SH't prze~ W. ~ról. Mosc1ą dla od~?ra· wszy1:1tkich pasa;;e rów; d w,istu policyantów 
ma ~ed~lów. Zap~wn~amy. \Y· . Kr?L. Mosc o strzegło mostu, a ta przerwa 1 omunikacyi była 

. ~aszeJ m~wruszon~J. wiernosc1 i os~1a~c~a~~ bardzo ciotkliwa dla mieszkańców Nowego 
t dumą? ze gotow1srny zawsze ~o walki, Jezeh Jorku i Broc kły nu, gdyż most jest jedyną łą 

n o. b~dz~e P?trzebne, ale odma,w1amy. s~anowczo czącą te dwa miasta drogą. Gdyby nie spo· 
· staw1ema s~ę prze~ W. Krol. Mosc1ą po to, strzeżono zapadnięcia się mostu dość wcześnie 

aby odebrac 5 szylmgów w srebrze pod po · nastqpiłoby niechy bnie wobec olbrzymieD'O na 
stacią medalu. Nie chcemy, aby raczono nas nim ruchu sti·aszne ni~s zc2 ęście. 

0 

na uroczystej. u~z~i~ przy~ma~ami i szampanem Nan~y. Zajścia pomiędzy robotnikami 
gdy nasze dzieci i zony cierpią głód dla braku francuskimi a viemieckimi w Neuves Msisons 

u tych .pieniędzy, .któr~śmy za~łu~yli na polu pod Nancy $p0\7odowały robotników niemie
walk1 o koronę i panstwo. Prosimy W. Król. ckich .do opuszczenia tej miejscowości. Niemie
Mość zwrócić na to uwagę, że są pomiędzy eka firma fabryczna Otto w E3sen miała jako 

? 1 nami. s.tarz~ słudzy Wasi i Waązej W~sokiej przedsiębiorczyni wybudować piece koksowe 
n I Ma~ki, 1 kazdy .~.nas ma za sobą ~ł~gie lata dla kuźni stalowych w Nouvl s Maisons. Niem · 
. ~~zby. Uczyml!smy te~ krok,~ c1ęz~iem se.r- cy mieli kontrakt 12-leki, chcieli roboty wy

m, pod nacldkiern komecznosm. Wiemy: ze konać przez robotników niemieckich. Obecnie 
Czeka nas sąd wo~enny, ale skłon~ł .nas do mają otrzymać prace robotnicy francuscy. Kil-
t:~o kroku .ska~~ahczny spos.ób,„ w Jaki postę- ku głównych winowajców stawiono przed sąd 
Jl Je z nami mrn1steryum \\-OJny • francuzki. 

.Na uwagę zasługuje, że w tym samym l~C) lat. z Nowego Jorku donoszą, że 
ezasie parlament uch walił na wniosek rządu w tych dnia.eh obchodził 125 rocznicę urodzin 
100 OOO funtów szterlingów dla byłego do· swoich niejaki Noe Raby który od lat wielu 
'Wódzcy wojsk afry.k~ńskich, ~orda Robertsa. jest pensyonarzem przy;ułku dla ubogich w 
. ~ Chin donosi Jenerał· leJtnant v. Lessel, New Jera~y. Uro dził się on w Nowej Karolinie 
:er:aJ°;lowana do t.e;so czasu przez mocarstwa przed rewolucyą amerykańską i jest jedynym 
,/ 11?1erzon~ częs~ cesarskie.~o . pałacu . ~ żyjącym Amerykaninem, który pamięta podpi-

ekm1e została 29 lipca rb. chmsk1emu mim· sanie proklamacyi ogłaszaJ· ąceJ· niezależność 
strowi d 't dd ' . ...., om u na powro o ana. Stanów Zjednoczonych. Sędziwy starzec pali 

Z · • h t du~o, do niedawna pił jeszcze umiarkowanie, 
roz~yc . S ~OJ.1.. i ~ie. · ~y~. nigdy żonaty _i ~achował niezwykłą 

Berue. Osmnastoletm górnik Kloster· : sw1ezosc umysłu; w ostatmch czasach podupadł 
lnann przebił nożem starszego Pqlaka Dudę. 1 jednak znacznie na siłach i śpi prawie ciągle. 

Ofiary morza. Według statystyki, ze· 
stawionej przez biuro „ Veritas", zginęło na 
morzu ~ czerwcu br.„ o ile dotychczas s.twier· 
dzono, 46 okrętów, i to 34 żaglowe a 12 pa„ 
rowców, między niemi był jeden okręt niemie· 
cki. UszkodMnych zostało 350 okrętów, mię
dzy niemi 25 niemieckich. 

Koło śpiewu „Wanda'' w Katernberg. 
W niedzielę dnia. 11 sierpnia przed południem o go

dflinie 1/ 212 odbędzie się walne zebranie. Poniewnż 
BI\ wdne sprawy do załatwienia, przeto uprr.sza się człon
ków, ażeby się ,jak najliczniej i p.unktualnie eta.wili. -
Goście mile widzia.ni. . Z a r z a. d. 

Towarzystwo św. Józefa .w Essen 
donosi swym czł ( nkom, ił w n\edzielę dnia 11 sierpnia. 
po pohdniu o godz 3 ódbędzie się w "Alfrefoehaua," ul. 
Frobnt. anser S tr. 19 walne zebranie, dla teg > upra
sza się cdonk6w, ażeby zechcieli się jak najliczniej ze
brsć, poniewd a, bardzo ważne sprawy tycz,ce· sie to
warzyscwa do załatwienia. - Goście mile widziani. 

Z a„ i>:f\d. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. , 
W niedziele c1nia 11 bm. będzie poświ~cony kościół 

tymczasowy w B :uckhausen. Towarzystwo nasze bierze 
udział w tej uroczystości z chor4gwi0i. Czł Jnkowie p(}
winni jak na.jlic~niej się zebrać na salę p. Edpey o godz. 
1/a9, zkf\d towarzystwo wyjdzie z pochodem po księ.dr'\ 
na ulicę Kalseratr. i Schulstr., przy wejściu I. RodAcy i 
R odaczki pami ętajcie o tem i przyłą.czcie s~ę za polslrą, 
chorągwi 11i. - O godz. 4 pe pcł!tdniu odbędzie się wal• 
ae zebranie. Zarz"d powinien się sta.wió godzinę pro
dzej. U pras:za się Rodaków, którzy chc11i brać udział w 
polskiej pielgrzymce 'do Kevelaer, aby się zgłosili do to-: 
warzyatwa. Z ar z „ d. 

_ Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau. 
Duią. 11 s 'er mia odbędzie się zebranie o godz. 121{.l 

w południe. Potem wymars~ do Herten do Tow. św. Bar-
bary. O liczny uiział prosi Z ar z' d . 

Towarzystwo św. Piotra w Steele . 
donosi swym członkom oraz wszystkim Rodakom w oko
licy Steele, iż w sobotę dnia 10 sierp1ia bierzemy udział 
w pielgrzymce do Kevelaer. Rano o godz 5 M11za św. 
a o godz. 6 pochód na. dworzec Steele-Siid. Wyjazd o 
go<lz. 6 40 _ Powrót na drugi d..::ień wieczorem. Blh ty mo
żna w;y kupić w resta.urucyi p Gotlob, przy ul. Rubrstr. 
w bli; ko1foi dworca Steele,- SiiJ. Bilet kosztuje 3, -t O mr. 
Cho r~żni winn1 się stawić o godz. 5 w kc śc1ele. O jak 
na..j lic ;miej 1;;y udział członków i Rodaków jako też Roda
czek w pielgr ymce uprasza się. - Ozłonk:owie winni sio 
stawić z 0 1,nakami. Z ar z ą. d. 

Tow. św . .fana z Matty w Wetter n. R. 
uprusza l!wycb c~łonków bez wyją,t'w, którzy Sf\ wypłatni, 
deby w niedz i elę 11 sinpnia o godz 1/ 28 rai · ietihcieli 
się zebrać ua sah p r1 oiedzeń, bo o godz. 8 wycho:izlmy z 
sali. Kto by na. salę nie z~żył, niech idzie sam na miejsce 
gdzie będ ~ie f H igraf<Jwa.nie. W3zy3c«;, którzy obrar.y ż"
dajf\ m t: BZf\ n1~jpri.ód co wpłMić Ktoby z nieczłonków 
chciał skorzsstać z tej sposobności musi się najprzód wpi
sać do tow O punk.tua.lne st11wienie się uprasza 

. Zarz~~ 
Zarazem. d0n0Ji się, iż w druglł niedzielę 18 bm. od

będzie się podedzenie od godzia.y 2 do 4 po południu. 

Tow. św. Piotra w Horst n. Ruhrą 
donosi swym członk nm i wszystkim Rodakom zamiesz:ka
łycn w Hout i okolicy, iż w nied<1ielę 25 sierpuia obcho
dzi towarzyBtwo 16 rocznicę istnienia swełJO. 

· Bratnie Towarzystwa; które od naf:l zaproszea.ie ode
brilły i tr, klóre dla braku adresu ta1owy,~h n·e odebrały 
oraz wozy3tkich na.m życzliwych Rodakó w prosimy,· ażeby 
naa w naszej uroczystości swem przybyciem ·zaszczycie 
rac iy1i. Następują.'ce Towarzy'śtWa s~ zapro~zo.r:i-e : Tow. 
św. Piotra z Steele, Koło śpiewu „Dzwon" z Stefle, Tow. 

. św. Marcina z Kray, Tow. św. W a cła.wa z Linded, Tow. 
św. Józefa. Wattenscheid, 'l'ow. św. Andrzeja z B t>chum, 
Tow. św Józefa z Essen, Tow. ,..Jedność·• z Esse t11 Tow. 
św. Stanisława K. z Katernberg, Tow. św. Wojci<3cha z 
Dortmund. Członkowie bratnich Tow. płac,,. wstępne 30 
fen ., goście prt.ed czasem óO fen., przy kasie 75 fep.ygów. 
Karty Wótępu można nabyć u członk.ów zarz"du ·i '.u go• 
ścina.ego p Miillera. Program uroczystości: Od godziny 
~ do 3 prz:yjmowanle Towarzystw na dworcu w Steele
Nnrd o godz.1 4 pochód do kościoła · na nabeźeństwo, po 
nabożeństwie powrót na salę pOJiedzen pana Mttllera. 
Tamże 1) po wittlnie przez przewodntcz11iceg ,, 2) koncert i 
deklamacye. Wieczorem będzie teatr ze „Sceny Ludowej" 
sa pozwoleniem autora p. J. Chociszewakiego. Po teatrze 
dalsza zabawa. Listy tyczj\ce się Tow. pro~imy adreso• 
wać na ręce przewodnicz11icego lub sekretarze. Zapt>asza.my 
wszystkich członków i Rodaków w imieniu całe,ó • Tow. 
św Piotra w Rorat n. Ruhr,. Antoni Siemteniewski, 
przewodniczący, w Horst, Wiesenstr. 4. · Stanisł&iW 
Gogohki, sekretarz, Freisenbuch nr. 153 a, poClta 
Ha.ferfeld. 



Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark II. 
W niedzielę dnia 11 sierpnia jest zebranie o godz. 1 

w południe. po rebraniu wymarsz do Herten na rocznicę 
Tow. św. Barbary. Członkowie winni się stawić w cza
pkach i 01nakaoh. O jak najliczniejszy udział uprasza eię. 

Jan Dybizba:6ski, przewodn. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W niedzielę dnia l l sierpnia o godz~ 4 po południu 

jest miesięczne zebranie na sali p. Schemanna przy kla
sztorze. Wszystkich członków o jak najliczniejsze stawie
nie się uprasza, bo bedzie ob6r nowego prezesa. Prze
dewszystkiem ci członkowie, którzy ze swemi składkami 
.zalegaj„, raczfł się najpizód z nich uiścić. Proszę o pun
ktualne stawienie się. - Za.rzt\d proszę, ab-,. się punktu
alnie pół godziny prędzej stawił, 

St. Szymański, zast. przewodn. 

Towarzystwo św. Antoniego w Ueckendorf 
bierze udział w pielgrzmce do Kevelaer w sobot() 10 bm. 
Rano o wpół do 7 powinni ws1yscy, którzy chc'ł brać 
udział, stawie się Proszę, aby kaidy członek miał o
miak i czapkę tow,; rzyską. Chorąiy zecbcfł się tulcie 
stawić. Julia.a Grabowski, prezes. 

Towarzystwo św. Jerzego w Alstaden. 
W niedzielę dnia 11 bm. po południu o godz. 4 od

będ.zie sio miesieczne zebranie, na które się .zaprasza 
wszystkich członków. Z ar z~ d. 

;'row. polsko-kato!. robotników ·św. Izydora 
w Herne. 

W niedzielę dnia 11 bm. odb~dzie się kwartalne 
walne zebranie. Odbędzie si,ę też rewizya kas ... 
obrachunek z całego roku i. obór ~~we~o. zarz"du? dla t .d:~ 
uprasza się ozłs~ków, aby J&.k naJhczmeJ~zy udz1nł ,. ,yzi~li 
w tem posiedzemu. - Członków zarz"du i rewizoró R kasy 
upraszamy o punktun.lne przyhscie już o godz. ',Q112. aby 
obrachunki ukoń }Zyć prted godz. 4. Z a. r zł\ d 

Towarzystwo św. Macieja w Ho1 
... sterhausen. 

W niedzielę dnia 11 sierpnia odbę~'„de się walne 
s.ebranie po .południu o godz. 4 na sali p. Nordmanna., 
na którem b~dz1e obór nowego prze ,~odniczl\cego, rewizya 
kasy i obór rewizorów kaas nP„ III. kwartał. O liczne 
przyb~cie członków i gości uprs .'4zamy. - Tak samo upra.
eza się zarzj\d I nwizoró~ k:..,1:1y, aby ei~ stawili punkt11-
alnie o godz. 2 po południ:.t. 

Stan. MArćlniak, za.st. przewodniczącego. 

Baczność Bracia parafianie z Benic 
p o d K r o t o s z y n em. 

Zapraszamy parafian z Benic, mieszkajf\cych w Westw 
falii i Nadrenii, aby 18 sierpnia. o godz. 2 po południu 
raczyli przybyć na dworzec w Obernauaen, aby porozu
mieć się razem w sprawie pami,tki dla naezego kościoła 
w Renicach Michał .JósklłDiak. 

B~czność Rodacy! 
Osiedliłem się w Herne jako 

Bractwo Różańcowe Polek w E~ sen 
donosi swym Siostrom i wszystkim Rodaczkoi:r "

1 

i Roda
.kom oraz Bractwom i Towarzystwom w Eijae 4 1 okolic 
istaiej~cym, ił w ni~dzielę ~aia .11 eie~pnia c A>ehodzi nasz~ 
Bractwo I. rocznicę posw1~cen1a c• .Aor wł na 
Eali p. Mollera, przy ul. Scht1tzenbahnstr. 58 ąc 

Program uroczyatoec~: Po południu od 3 godz. kon
cert, o ~pół 4 udamy s1~ ~o kościoł " św. Gertrud n& 
nabo.łeńst.wo, po nabo~eństw1e uda~y sio na salę, ~dzie 
b~d.z1e na1prz6d przyw1talna mowa ' • rozpJcz~cie zabawy 
pies.ni' nabożn", pot€m koncert, .,. rzemówienia śpiewy i 
deklama.cy~. O go?z· 8 rozpoczn 1.t eię teatr, kMry tu na 
?bczyźn1e Jeszcze me był grany, , na który szan. Rodaczkom 
i Rodakom zwr~ca~y ~wa~ę'. w końcu jywe obrazy. 
Wst~p .tak dla mewia.st ,Jak " dla mężcr.yzn po 30 fen. i 
to z teJ p~zyczy~y, ab~smy, mogli dług clęźj\cy na naszej 
cborą.~wi Jak naJpred~e.J < ,dpłacić, cna. tego też rocznicę 
urzt~d a.my. Pomewaz osobnych iiaproszeń Bractwo nie 
wysyła, p~zeto serdec7 ,nie zapraszamy wszystkie z okolicy 
Bractwa.. 1 ~o warzy· .itwa polskie. Prosimy przybyó bez 
o~or4gwi P~~:ew;ż po~hodu nie będziemy urzfldzać. Pro-
81.mby wszys 1e ,odaczki i Rodaków z Essen i okolioy, 
aze y nas sw~ , b .t • ć 1. . . t . . k t .> ccno11mą, zaszczy raczy i l z teJ uroczy-
s osm 8 orzya .&li. O liczny udział uprasza. 

M. Zygmanilik, pr1eło!ona. 

Tow ,arzystwo św. Barbary w Herten 
obehoJ Ai w niedzielę dnia 11 sierpnia br. 

Il rocznicę swego idnienia. 
PonawiajfłC prośbę do szan. Towarzystw o jak najli-

C' ,zniejsze przybycie podajemy niniejszem program uroczy• 
sto.ści: Od godz. 2 d!l 31/ 2 przyjmowanie Towarzystw. 
O godz. 33/4. wymaraz d) kościoła na nabużeń3two. Po 
nnb:>łeństwie na sali p. Agaciaka przywita.me zebranych, 
deklamacye, śpiewy itd, a w końcu piękny t~atr. Szan. 
Towarzystwa maj~ wstęp wolny. ChvrłlŻY winni się sta
wić jak zwykle. Szan. Towarzystwa, .które zaproszenia 
odebrały, a takaamo i te, które zaproszeń nie odebrały 
dla braku adresu lub z inn ~ g > powodu prosimy o jak naj
liczniej azy udział w naszej uroczystości. LiczfłO na lic~ny 
udział zasyłamy serdeczne pozdrowienie. Z ar z Il d. 

U w a. g a : O godz. 1 po poł. o lbędzie się mały prze
gl!\d dla członków, którzy ulegaj~ Ee składkłł miesięozofł. 
C.złonkowie, którzy nie uiaz~Z!\ się ze składek miesięcznych 
podług u .taw zostanfł wykluczeni. 

W. Agaciak, przewodnicz,cy. 

Tow. św. Barbary w Oberhausen. 
W niedzielę dnla 11 bm. o godz. 12 w południe od

jeżdża. pielgrzymka z parafii Najsłodszego Serca Jezuso
wego, d() Kevelaer. Prosimy Rodaków i Rodaczki, którzy 
majfł z.amiar jechać na c11downe mie,jsce, aby sio stawili 
o godzinie wpół do 12 w kościele Najsłod. Serca Jezuso
wego. B.lety możoa dostać każdego czasu na dworcu. -
ZE branie odbędzie się w tę sam" niedzielę o godz. 5 po 
południu O liczny udział tilk w pielgrzymce jak i w ze-
braniu upra~za. Z ar z Ili d. 

Towarzystwo św. Józefa w Huckarde 
donosi ninieji!zem, ii w niedzielę dnia 11 sierpnia po 
iw. jest posied1enłe w lokalu posiedzeń. 

Bacznoić! 
S1anownym członkom i Rodakom w Huckarde d 

simy, iż Tol'łarzystwo św. Józefa urz,iza zabalł 
niedzielę dnia 11 sierpnia. Członkowie, którzy zalegaj: 
składkami więcej jak 3 miesiłłce a ich nie za.płaC4, ud& 
brać nie mog\. Rodacy zaś, którzyby chcieli braó u , 
w naszej zabawie, muazll się dać zapisać na ozłonków 
inaczej tak samo udziału brać nie mogj\ Zabawa ro; 
czoie się o godz. 4 po południu u p. Schneidra. O li 
udział w posiedzeniu i w zebraniu uprasza 

Roman Brambor, przewodn, 

TÓwarzystwo św. Wojciecha w Dortmund 
urzą,dn w niedzielę dnia 11 sierpnia 

obchód 4 rocznicy istnienia, 
na któr, szanownych Rodaków z Dortmund i okolicy 
praszamy. O godz. 3 po połuiniu wymarsz do ko4ai' 
1 lokalu posied1en, przy ul. Bleichmerstr. 29. Z ko , 
uda się towarzystwo na salę, gdzie eię odbędzie d 
zabawa poł,czona I teatrem amatorskim i tańcem, 
ulicy Zimmerstr. nr. 28. - W pi,tek dnia 9 sierpnia j 
posiedzenie, zarzfldu. O liczny udział prosi 

Pr-ze wodntCE„cy. 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne. 
W niedzielę 11 sierpnia bierze towarzystwo udział 

rocznicy Tow. św. Barbary w Herten. Prosimy ez 
woych członków, deby się licznie zgromadzili na salo 
siedzeń w czapkach i oznakach towarzyskich o godz. 11 

po południu. Wymarsz do Herten o godz. 2. O li 
udział członków prosi Z ar z" d. 

D~HIDt8UOO~~ 

Wiec polski w Borbec' 
odbęhie się w niedzielę dnia J.8 sierpnia o 10 
12 w południe, w sali p. Fr. Grosae-Egebrecht. 1 

Donner-Str. 92, przy torze kolei elektryoznej, wiod, 
do Oberhausen, przystaaek kolei elektrycznej, Griinsti, 
Bergstr. Rodaków z całej okolicy uprasza. s!ę o licz 
udział. „Związek. Polaków". 

~fr~~~~D~M~~~ 
KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" 

w Boehum 
ma na. a.kładzie wielki wybór ksi~ek do na bolem 
ksi,zek powieściowych, śpiewników, ksiP,łek treicl re!' 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi na · 
polskimi itd. Dalej : wielki wybór figur Świętych, kruC)l 

fiksów, różailcy t innych dewocyonalij. 

a -~··~··~~- + . . . ~ 
Czeladnik piekarski •:··~~··•• ·~•••••••• 

dzielny w swym za.wodzie potrze· • Ksi~zka dla pielrrrzymów t 
bny za pierwszego od ló sierpnia. .., CJ 'T 

Izydor Kalota ~ udajf\cych eię do miejsc cudownych + 
mistrz piekarski • w N eviges, Kevelaer, W erl itd. itd. + 

w B r u c h u, ~ Cena !>O fenygów, z ~przesyłk" 60 fenygów. + technik· d.en tys ta. 
Wprawiam esztuczne zęby, plombuję, zatruwam i rwi\' 

z~by bez najmniejszego bóln. 

Paweł Nawrocki, 
Nowa ulica 32 Herne, Neustrasse 32. 

Kto pragnie posiadać 

książkę do nabożeństwa w pięknej i mocnej oprawie 
niech sobie za.pisze 

,,Boże hl\dŹ miłościw'-: 
Ksillżka „Boże b2'dż miłościw" zawiera bardzo piękny zbiór na.bo· 

ieństw i pieśni, a kosztuje w nadzwyczaj pi~knej i mocnej oprawif 
8,50 mrk., 6 mrk., 7 mrk., 7 ,50 mrk. i 9 mrk. Ksi~ik~ tę przesyłam~ 
poprzednim nadesłaniem należytośei albo też za zaliczk„ pocztowi\· 

Adres: „ Wiarus Polsi" Boehum. 

~~„, 

it Zaproszenia weselne it' 
wykonywa p r ę d k o , g u g t o w n i e i t a. n i o 

Drukarnia „Wiarusa Polskiego'' 
w Bochum. 

Przy zamówieniu naldy napiaać, którego dnia, o którP-j go
dzinie, gdzie i w którym kościele odbędzie isię Ślub, oraz u kogo 
i przy jakiej ulicy (numer domu takie podać) uroczystość 
weselna sf9 odbodzie. Podać nalety także imię i nazwisko 
młodej pa.nay i młodego pana. Po odebraniu zamówienia zosta114 
karty w jak najkrótszym czasie wysłane. 

Piosennik Jutrzenki 
sawiera~cy pieśni, piosnki i wiersze potępiające pijaństwo 
kareiarstwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

J:a.zy !.Her~r.:r •• n~l.~2/!i. .... Kto zamówi naraz przynajmniej 10 „Ksif\Żeczek dla~ A 
W V ..., ,,. ,,. W T pielgrsymów" i nadeśle razem z zamówieniem 5 ma- "W' 

rek otrzyma 2 egzemplarze w dodatku, a przesyłkę 
Poszukuję ~ uskutecznimy na nasz koszt. • 

pomot,nłka • Adres: „Wiarus Polski", Bochum. ~ 

na duże ~~::.ieckiego ~-··~~~+~'ł+•~+~~++M 
Marcin Szymański, • •

1 w liirchlinde. Kwit do zapisania „Wiarusa Polskiego". 

Służąca Polka 
umiej\ca gatować, prać i praso
wać znajdzie za wysoklł płacił 
i!tałlł służbę od 15 września w Bo
chum w domu polskim składajfłcym 
się z 2 osób. - Zgło:izenia do 
Ekspedycyi pod nr. 1000. 

Dom 
masywny z dobudowaniem na 11/2 
piętra z 11/2 morgi ogrodu oraz 
miejsoem do budowania, mam zamiar 
1 listopada sprzedać. R'>dacy. ma
jl\CY 4000 do 4500 mr. maj2'tku, 
mog, sio vgłoaić. 

Postbestell ungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser!. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung "Wiarus Polski" mit 
d~n Gratisbeilagen „N a u ka Kat o lic ka", „ Gł os 
górników i hutników" und „Zwierciadło" 
ans Bochum fiir August u. September (Zeitungs· 
Preisliste (Polnisch) 133, S. 408.) und zahle an 
Abonnement 1,00 Mk. (u. 16 Pf. Bestellgeld). 

Wiktor Janda ło 
w Beckli11;hausen•Brueh ~ ~ 

Baptieten-Str. 313/2. ~ 

.„„---------... „„„„„„„„„„„„„„ .... „„„ ___ „ _____ „ ..... „„ ... „ ..... „.„„„„„„„.„„ •• „„„„„„ ... „ ... „„-„„-·„„-------------...-

1~ 

Wa!.~~:!.~.~~cki f 1 
Bochum, Marienstr. 31 Q 

w podwórzu, 
poleca 1wój 

wielki skład mebli 
gotowych. dobrze wykonanych po 
cenach najtańszych. 

-„„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„ ... „„„„ ... „_„„„„„„„„„„-...... ------···.--·-------„„„ .. .-

-„„„„„„„„ ... „ .„„„ ... „„„„„„ ... „„„„„„ ... „„„„„~-----------------„„„„„ ••• „„„„.„„„„„„„„„.„„„~-i„„.„„„„„„„„-__., 

Obige 1, 16 Mk. erhalten 7Jll haben., bescheinigt. 

------------·--·--·-·-··----------····, den ·--------·· -----····-···-···---:: 1.901. 

EaiaerL Poat ______ ..,. .......... -Heble na zamówienie wy
konywam prędko, gustownie i ta
nio. - Pewnym lulliom daję t.ak-

.Adret: "Wiarus Pol8ki", Boehum. że na odpłat.ę. 

Za V.k, nakład 1 redakcyę odpowie.izia1D1.: Antoni .Brejeki w Bochum. - Nakładem 1 czcionke.mi W;ydawnietwa „Wiaruea Pohltiego" w Bochum. 

1to•atei. t. nNauka Katolleb". 
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drzwiami - kazałam jej odejść, bym mo
gła opowiadać swobodnie; była mi przez 
cały czas rozłąki z wami najlepszą przy
jaciółką„. Zaraz na drugi dzień, po przy
ciu do ich domu, zachorowałem obłożnie: 

gdybyście widziały~ jak ona mnie pielę
gnowała! Córka troskliwszą nie byłaby dla 
mnie; noc i d~ień czuwała nademną, a gdy 
czasami uprosifam, iżby poszła się położyć, 
to stara jej matka, lub siostra, zastępowały 
ją. Wy~drow_iafam wreszcie; lato było wła
śnie, ca~.e dni spędz2łam wówczas w ich 
ogródku pełnym kwiatów i owoców. N a 
ulicę wsi nie pozwalali mi wychodzić ; Ba
beta bała się; czego się boi, nie mówiła 
- ale prosiła by nie wychodzić. Ja słu
chałam_ _- taka była dobra dla mnie 1 Pa
rę razy wszakże naparłam się iść, na cmen
tarz, by pomodlić się na grobie męża, dzie
ci i wnuków; wszystkich _ przeżyłam nie
stety... Zgodziła się, lecz pod warunkiem, 
że pójdę o zmroku i poszła ze mną sama. 

- Smieszna jesteś - mówiłam, idąc 
oparta na jej ramieniu czego ty się boisz? 
Wszakże cała wieś wie, że ja u was mie
szkam! 

- Niech tam będę śmieszną 
wiedziała. 

od po-

Do pałacu nie puściła mnie ani razu, 
a miałam wielką ochotę przejść się po sta
rem mieszkaniu. Ale Babeta powiedziała 
mi: „ Co pani potem, przedeż nie zobaczy 

-pani nic: pójdę sama i opowiem, gdy wró
cę, jak tam wygląda, gdzie każdy sprzęt 
st~i, czy na starych murach znać lata 
przeżyte." Uległam, miałam bowiem prze
konanie, iż pragnie mego dobra. Pewnej 
niedzieli, gdy byłam już zupełnie zdrową, 
Babeta wybrała się na sumę do kościoła, 
a mnie pod opieką swej matki zostawiła; 
zrazu siedziałyśmy w ogrodzie, szepcąc pa
cie~ze i słuchając uroczystego dzwonu wzy
waJącego na sumę; od ulicy wsi leciał 
gwar wesoły. Ten gwar mnie skusił. 

- Chodźmy przed dom - rzekłam do 
matki Babety. 

Świętojózafacłe 
czyli składka na ubogich studentów katolic~o-polskich. 

Niedobór (zob nr. 31) 442,05 mr. 

Na. chrzcinach u Jana Swidurskiego w R5hling
hausea : J. Swidurski z !oną 1 mr.; nowona
rrdzony syn 50 fm., I. Swidurski z żon„ 1 
m1·., J. Wasielewski z żoną 1 mr, W. Chu
deraki z żon1' 1 mr., J. Zawadzki z żoną 1,50 _ 
mr., M. Chuderski 50 fen., J. Witkowski óO 
feo., dzieci Ign. Swidurskiego : Pela.g1a 10 
fen., tTan 10 fen (nadesłał Józef Zawadzki) 

Tow. św Jakóba w Sodingen ze skarbonki z 
dnia 9 czerwca 2,U mr., z dLia 7 lipca 
1,86 mr., (nadesłał Antoni Rumski) . . • 

Na chrzcinach u Jakóba Głowickiego w Holtbau
sen: J. Głowicki z łonfł 1,50 mr., A. Gło-
wicka 10 fen., J. Roszak z żon„ 1 mr., A. 
Rumski z żon!\ l mr., Franciszek Kuśnierek 
z żoną 1 mr., W. Grygiel z ton" 1,50 mr., 
Fr. Maćkowski z żon" 1 mr., Ignacy Gro· 
chowiak z ŻODI\ 1 mr., Fr. Polski 50 fen., 
St. Terlikow'3ki 50 fen, (nadesł. I. Rumski) 

Ign. Jarnot z synem 1,10 mr., St Lehmann z 
Altendorf 5 mr, Michałowski 50 fen, Funto
wicz 2 mr., (wr9czył W. Funtowicz) . . 

Przy sposobności polskiego nabożenstwa w Bo
chum w dniu 4 sierpnia (wręczyli:\W. Sobek, 
St. Swierczyk, Piotr Wypych) . . , . • 

Bartłomiej Wilkowski z Gelsenkirchen . . . 
Na chrzcinach u Michała Kaczmarkiewicza w 

Rauxel: J. Kostuj 60 fen., M Jarczyński 
50 fen.~ I. Musielak 60 fen, A. Slobioda z 
żon~ 1>50 mr., M. Kaczmarkiewicz 1 mr ; J. 
Terakowski z żon„ 1,50 mr., Borowczak 50 

7,20 ,, 

4,00" 

9,10 „ 

8)60 „ 

6,85 „ 
1,50 " 

ienygów, (wr~cz~ł Jan Kostuj) , . . . , 6 OO „ 
Razem 4J,~0 m. 

Niedobór: 442,05 mr., 
Dochód: 43,26 mr, 
Niedobór : 398,80 mr., 

Bóg zapłać! 

7 . 7. 1901. 

Św. Józafacie, módl się za nami I 

pt-o: K s. L i s a. 

Jan Bielinski, Bochum Maltheserstr. 17a. 

8prostowanie: DJ . złożenia sumy 20,05 mr. pod
czas pielgrzymki do Kevelaer (zob nr. 29) przyczyniły si~ 
takie Tow. św. Izydora i św. Wojciecha w Ba.ukau. 

Kalendarzyk tygodniowy. 
Sierpień. 

11. Niedziela. Zuzanny. 
12. Poniedziałek. Klary Panny. 
13. Wtorek. Hipolita. M~ 
14. Broda Euzeb.usza. 
15. Czwartf,k, Wniebowz. 1'1'1P. 
16. Pij\tck. Rocha. 'iV~zn. 
1 7. Sobota. Jacka M. 

We WSZTStkich Ustach do redakcyi, ekspedyoył, 
księgarni i dmkarni trzeba podać zawsze swój adrM. 
chociażby kto s,dzlł, ie adres jego posiada.my, aby odpo
wiedź lub przes~łka · zamówtonych rzeczy dla tego powo„ 
du nie opóźniły się . Szukanie adresu w daw niej szych listacl 
lub kai~żkach zabiera wiele ·1.a.su i dla tego przesył! I 

(Ciąg dals.zy-nastą,pł) natychmiast uskutecznić me mo.lns. 

(POSŁANIEC.) 
a 

I o 

„Nauka Katolicka." wychvcl~i 60 c~tLr- Ol 
tek w Bochum w W eatfalil jako bezpła~ 
tny dodatek do „Wiarusa Polskiego'~ 
Osobno ,,Nauki Katolickiej'~ prenumero· 
waó. nie motna. Kto więc chce jJł otrzy
mywa.ó, niech sobie zapisze na po0Jmi9 
,,Wiarusa Polrikiego". 

___ ,o 

o r „ Wiarus Polski", p1amo polltyosne 
wychodzi trzy razy tygodniowo z „Na~ 
Katolickfł", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumerata na poozcie wynosi 1 marko 
60 fenygów kwartalnie, a s odnoazeniem 

I 
do domu prze1 listowego 1 m!IJ'kf 7 !1 I 
fenygów. 

o o 

Módl sit i pracuj I 

Bezpłatny · doda tek tygodniowy d.o „Wiarusa Pols kiego"„ 

N'r" 32 , Bochum, dnia S sierpnia 1901. Rok 10. 

Na Niedzielę XI. po Świątkach. I 
I przywiedli mu głuchego i niemego, a prosili 
go, aby nań rękę włożył. A wziąwszy go na 

-I stronę od rzeszy, . wpuścił palce swe w uszy 
Lekcya. 1 Kor. XV. 1-10. j jego; a splunąwszy dotknął języka jego. A 
. . . . . , . wejrzawszy w niebo westchnął, i rzekł mu: 

Bracia! Oz~a.1o:un wam. ~wan?1ehą,. ~to: I Effeta ! to jest: otwórz się. r. wne~ się ~two· 
rąm war:n op_o~iedz1ał, którąsc1~ tez p:zyJęh, I I rzyły uszy jego, i rozwiązała su~ zw1ązka JQZY· 
w kt~re~ st~1~1~. Prz~z k~óJ;ą ~ez _zbaw1ema _do· ka jego, 'i mówił dobrze. I przykaz~ł in;1, aby 
stępuJecie, Jesh pamiętacie, Jakim obyczaJem ł nikomu nie powiadali. Ale im on w1ęceJ zaka· 
p~zepo~iadałem _wam, chybabyście próżno u: zował, tern daleko więcej ~ozsławiali, i tem bar· 
w1~rzyh.:. Bo naJprzód podałem wam, com tez dziej się dziwowali, mó~1ąc: Dobrze ':sz!stko 
'vrz1ą;ł, 1z Chrystus umarł !la grzechy nasze uczynił i głuche uczymł, że słyszą, 1 meme, 
według pisma. A jż widziany jest od Cefy, a że wid~ą. 
potem od jedenastu. Potem był widzian więcej 
niźli od pięciu set braci wespół, z których 
wiele ich trwa aż dotąd, a niektórzy zasnęli. ! 
Potem był widzian od Jakóba, 'potem od wszy· 
stkich Apostołów, a na końcu po wsz:-i'stkich I 
był widzian i odemnie, jakoby od poronionego I 
płodu. Bom ja jest najmniejszy pomiędzy Apo· 1 

stoły, którym nie jest g( dzien, aby mię zwano I 
Apostołem, iżem prześlaaował Kościół Boży. 
A z łaski Bożej jestem to, com jest, a łaska I 
jego przeciwko mnie próżną nie była. 

Ewangielia. Marek VII. 31-37. 

Onego czasu: Wyszedłszy Jezus z granic 
Tyru, przyszedł przez Sydon do morza Gali· 
lejskiego, przez pośrodek granic Dekapolskich. 

Kazanie. 
Dzisiejsza św. Ewangielia opowiada nam 

o uzdrowieniu głuchoniemego. Zbawiciel 
wrócił mu zupełny słuch i mowę napowrót. 
A głucho:niemy razem z tymi, co ów cud 
widzieli, wielbi Boga; pełen wesela i dzięk
czynienia woła: "Dobrze wszystko uczy
nił!" Miał on sfoszny powód, że tak 
mówił, bo razem ze zdrowiem cielesnem 
otrzymał wiarę i zbawienie. Tak Gzęsto 
dzieje się w życiu naszem, że my to za 
złe uważamy, co z opatrzności Boskiej służy 

' . 
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nam ku zbawieniu. A więc wierzmy, że 
·co Bóg czyni, dobrzę czyni. 

"Wszystko dobrze uczynił! ." to się 
odnosi do całego życia i działania Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela naszego. Wszystko, 
co on na ziemi czynił, było miłością, miło
sierdziem, łaską. Wszystko było dobre, 
święte i doskonale. Zaiste! Jezus ,,wszystko 
do brze uczynił''. 

My, jego uczniowie, powinniśmy go 
naśladować, ażeby i o nas kiedyś mogło 
być powiedziane : „ Wszystko do brze uczy
nił!" Naśladować Jezusa Chrystusa jest 
naszym o b.owią.zkiem. Zastanówmy się 
nad tern. 

1. N aj przód pytajmy się, co to znaczy 
Chrystusa naśladować? Chrystusa naśla
dować znaczy stawać mu się podobnym, 
równym. Oczywiście tak świętymi i do
skonałymi, jak był Jezus Chrystus, nigdy 
być nie możemy, to jest niemożliwe, lecz 
jeżeli się chcemy dostać do nieba, powin
niśmy się starać być mu podobnymi, sta
rać się o jak największą świętość i dosko
nałość. Naśladować Chrystusa nie znaczy 
też robić to wszystko, co on robił, - i 
to jest niemożliwe, jak np. cuda czynić; · 
atoli według przykładu Jezusa Chrystusa 
powinniśmy wytrwać wiernie aż do śmierci 
w pełnieniu ·Obowiązków naszych. Potrzeba 
nam życie nasze według życia Jezusa, 
sprawy nasze według spraw Chrystusa u
regulować; trzeba nam tak myśleć, jak on 
myślał, to cenić; · co on cenił, a tern gar
dzić, czem on gardził. Trzeba nam przy
właszczyć sobie zasady Chrystusa, Jezu
sowe cnoty, powinniśmy myśleć, mówić, 
czynić, cierpieć, modlić się, jak Jezus czy
nił. To wszystko razem nazywa się na
śladować Jezusa Chrystusa, i tak naślado
wać go jest świętym naszym obowiązkiem. 

2. Jezus wskazuje na swój przykład i 
wzywa nas do naśladowania: „Dałem wam 
przykład, abyście jakom ja wam uczynił, 
tak i wy czynili." Jezus Chrystus odkupił 
nas; od grzechu i kary przez swoją gorzką 
mękę i śmierć; on nas też odkupił od nie
woli naszych namiętności wtrącających nas 

zawsze w grzech i karę i to przez to, że 
oii nas nauczył ćwiczyć się w cnotach na
miętnościom przeciwnych, w pokorze, cier
pli w ości, cichości, czystości i posłuszeństwie. 
Aby nam dać przykład, żył 3 3 lat na 
ziemi i wzrastał w cnotach i w łasce u 
Boga i u ludzi. Zył w takich stosunkach, 
że dla wszystkich jest przykładem, dla 
uczonych i ·prostaczków, dla bogatych i 
ubogich, dla zdrowych, chorych i umiera
jących. Dla wszystkich stanów, dla ka
żdego wieku, dla każdej płci jest on na 
drodze do zbawienia widomym i nieomyl
nym wodzem ; widomym, bo był czfowie
kiem i nieomylnym, bo był Bogiem. Na
śladując go, nie możemy błądzić. 

A naśladować go musimy, bo Jezus 
chce tego i tak nam nakazuje. „Kto chce 
iść za mną, niech mnie naśladuje". „J am 
jest droga, prawda i żywot. Jam jest 
drzwiami, kto przezemnie wchodzi, zbawion 
będzie." Tu pyta się św. Augustyn: „Co 
to jest, wchodzić przez Chrystusa jakoby 
przez drzwi?" Nic to nie jest innego, 
odpowiada Swięty, jak naśladować życie 
Chrystusa i iść tą drogą, którą on szedł, 
drogą cnoty i krzyża". 

I dalej mówi Zbawiciel: „Kto chce 
mnie naśladować, niechaj się zaprze samego 
siebie, weźmie krzyż swój na się i idzie 
za mną". 

„Kto nie bierze krzyża swego na sie
bie i nie idzie za mną, nie jest mnie go
dzien". Kto więc dla przykrośd., trudu 
i ofiary, nie chce naśladować Chrystusa, 
jest nie godzien Jezusa, nie godzien jego 
miłości, jego imienia i posiadania go na 
wieki. 

Nie jest g·odzien jego miłości. Kto nie 
chce skwitować na miłość Jezusa, ten musi 
go naśladować. Miłość bowiem żąda po- -
dobieństwa, podobiei).stwa myślenia i cha„ 
ra~deru. To podobieństwo trzeba osięgnąć 
przez naśladowanie Jezusa. Któż nie chce 
być .od Jezusa miłowany? Ach ! bez miłości 
Jezusa jesteśmy nieszczęśliwymi w czasią 
i w wieczności. Słusznie mówi Tomasz a 
Kempis: „N aj uboższy jest ten~ co bęz. J ę-
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zjechali z różnych stron kraju jej krewni 
i zajęli się jej pogrzebem, poczem nowi 
właściciele rozsiedli się w jej domu. Mnie 
nikt nie zapytał, co pocznę, gdzie się po
dzieję, lecz dawali mi na każdym .kroku 
do zrozumienia, żem im niepotrzebna. Za
pakowałam więc rzeczy do kuferka i opu
ściłam wspaniały pałac. Wynająłam sobie 
w jednej z oberży miasta maleńki pokoik; 
miałam trochę grosza w woreczku: nie 
traciłam nadziei, iż zanim ten skromny 
fundusz się wyczerpie, znajdę nowe miej
sce. Właścicielka oberży pani Bujalska, 
jakaś poczciwa kobiecina, wiele mi serca 
okazywała i pilnie rozpytywała znajomych, 
czy kto Francuski do dzieci nie potrzebuje 
- lecz jakoś nikt się nie zgłaszał. Zwąt
pienie poczęło . wkradać się do mego 
serca ; pewnego wieczora smutniejsza niż 
zwykle, siedziałam w mym pokoju, rozmy
ślając nad tern, co pocznę, gdy wydam 
wszystkie pieniądze, a miejsca jeszcze nie 
znajdę - wtem drzwi mego mieszkania 
rozwarły się z hałasem i czerwona od po
spiechu stanęła na ich progu pani Bujalska. 

- Panno Elźbieto - rzekła głosem 
zdyszanym - chodź pani do nas, mąż 
mój chce pani coś ważnego przeczytać. 

Pewna, iż znalazł w gazecie ogłoszenie 
o miejscu stosownem dla . mnie, podniosłam 
się natychmiast i zeszłyśmy na dół. Za-
5tałam pana Bujalskiego w sali gościnnej; 
pochylony nad dziennikiem kiwał głową i 
mruczał : „ Czy to do niej ?' '. Gdym się 
zbliżyła do niego, podniósł głowę, przypa
trzył mi się uważnie, jak gdyby badał, 
czy w istocie stoi przed nim panna De
laroche, poczem zwrócił spojrzenie znowu 
na dziennik i wiodąc palcem wskazującym 
po jednym z i ego łamów, rzekł: 

- Przeczytaj panno, co tu piszą. 

P_rzeczytałam głośno twoje ogłoszenie 
babuniu. Nie wyrażę uczucia, jakiego do
znałam wówczas; śmiałam się i płakałam 
naprzemian, całowałam p. B., tańczyłam i 
klaskałam w dłonie. Poczciwi ludzie my
śleli, żem oszalała; lecz gdy radość moja 

uspokoiła się nieco, wpadłam teraz w roz
pacz. 

- Za co ja odbędę tak daleką podróż 
- zawołałam nagle i załamawszy ręce, 
siadłam zgnębiona. Oni nie wiedzieli, co 
mi radzić, majętni nie byli, z pomocą ma
teryalną nie mogli mi przyjść - zasmucili 
się tylko mojem położeniem i siedzieliśmy 
razem patrząc na siebie smutnymi oczyma 
i nic do siebie nie mówiąc. . 

- A nie ma panna w kuferku jakich 
błyskotek? Postarałbym się je spieniężyć 
- odezwał się po chwili Bujalski. 

- l\tiam kolczyki i mam bransoletę 
złotą; przyniosę je zaraz panu - odparłam. 

I poszłam do siebie, otworzyłam kufe
rek i poczęłam przeglądać rzeczy, jakie 
zawierał; ale chociażbym wszystko sprze
dała, co posiadam, jeszcze nie dostanę dość 
pieniędzy na podróż. W tern na dnie ku
ferka . spostrzegłam darowaną mi przez nie
boszczkę szkatułkę, zapomnianą całkiem 
przezemnie ; chwytam ją, ciężka bardzo, 
przypominam sobie, żem jeszcze jej nie 
otwierała. Oglądam na wszystkie strony, 
szukam zamku i kluczyka, nie znajduję. 
Lecz zato spostrzegam maleńki guzik złoty, 
naciskam go mocno; coraz mocniej, i wieko 
szkatułki odskakuje wreszcie. Wiecie co 
zawierała ... same rulony dukatów ... 

Tym razem radość nie wydarła mi z 
ust żadnego okrzyku; padłam tylko na ko
lana i nieme dziękczynienie do Boga po
słałam ... Nazajutrz nie było mnie w War
szawie; oto moja powieść. Tu umilkła 
wzruszona. 

- Dzielna z ciebie dziewczyna - ode
zwała się pani Noiret i objąwszy ją ramie
niem, długi pocałunek złożyła na jej czole. 
- A teraz kolej na moje dzieje - do· 
dała po chwili. - Idź Babeto przygoto
wać nam wieczerzę - rzekła łagodnie do 
starej piastunki - a przypomnij sobie, co 
Elźbieta i Antonina lubią najlepiej'. Trzeba 
uczcić ich powrót do domu. 

Babeta podniosła się i oddaliła zwolna. 
- Zacna z niej kobieta - rzekła pa

ni N oiret, gdy wierna sługa znikła za· 



mi serce i zostanę. A ja zostać nie mo
głam, gdyż nie miałam z czego żyć ; przez 
myśl mi nie przeszło, iż Antonina nie wy
trwa u Fouchardów... Trzy miesiące trwa
ła nasza podróż; chwilami traciłam nadzieję, 
iż skończy się kiedy. Gdy zatrzymywałyśmy 
si~ dla odpoc~ynku, w jakiem mieście, py
tałam zawsze: "czy to tutaj ?", a ona od
powiadała .mi: "jeszcze daleko do w arsza
wy." Nareszcie jednego dnia odezwała 
się pierwsza: „_Docieramy do celu, ta rze
ka, którą widzisz, to Wisfa; te gmachy 
na przeciwnym brzegu się wznoszące, te 
świątynie o wieżach wysmukłych, to stara 
nasza Warszawa." W niespełna pół godzi
ny potem, pojazd, którym jechałyśmy, , za
trzymał się przed pięknym pałacem, i nie
bawem weszłyśmy do zbytkownie urządzo
nego mieszkania. Przekonałam się, iż pa
ni Marya prawdę mi powiedziała: była 
ona bardzo bogatą ... I nigdy głodu u niei 
nie zaznałam, i nigdy zimno mi w jej mie
szkaniu nie dokuczyło; w strojnych su
kniach chodziłam codziennie, bo w innych 
nie pozwalała i nieźle mi tam było. Dzi
wna to jednakże była kobieta; pewno nie
szczęścia, jakie przeżyła, a o jakich mó
wić nie chciała, tak ją usposobiły. Czasa
mi budziła mnie o czwartej rano, natural
nie wiosną; lub latem, kazała zaprzęgać 
do powozu i wyjeżdżałyśmy daleko za mia
sto. Milcząc przechadzałyśmy się długo po 
pustych polach i błoniach i wracałyśmy 
dopiero na obiad do domu; posilałyśmy się 
wtedy rano w pierwszej lepszej chacie 
wiejskiej mlekiem i czarnym chlebem, ta
kiego chleba nigdy w życiu nie widziałaś 
babciu, ani ty Ba beto! Czasami spała do 
samego południa, wówczas trzeba była 
chodzić na palcach, mówić po cichu; naj
lżejszy szmer budził ją, wtedy wstawała 
w złym humorze i cały dzień o najmniej
sze przewinienie gniewała się, nieraz więc 
bez winy wymówkę można było usłyszeć. 

Czasami codzień gości spraszała, śmiała 
się, stroiła, a ja musiałam zawsze brać 
udział w tych gwarnych zebraniach. Ozasa
~ dom swój w klasztor zamieniła ; wsta-
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wałyśmy wtedy o szóstej i odmawiałyśmy 
w kaplicy miejscowej, w której · kapelan 
codziennie mszę odprawiał, modlitwy do po· 
łudnia. Potem czytać jej mm~iałam jakie 
pobożne rozmyślania, które obiad przery
wały, wieczory na pacierzach wspólnych 
znowu nam schodziły, a w takie dni, niech 
Bóg broni, by na czyich ustach uśmiech 
się pojawił; na pokutę skazywała tego na
tychmiast. Dziwna to była kobieta, lecz 
nieszczęścia ją taką uczyniły; żal mi jej 
było bardzo. 

Pewnego dnia zachorowała mi ciężko 
- było to na początku bieżącego roku; 
sześć miesięcy spędziłam w jej pokoju, pro
gu nieledwie nie przestępując, od nikogo 
bowiem lekarstwa ani żadnej posługi przy
jąć nie chciała, tylko odemnie. Noce spę
dzałam siedząc obok jej łóżka i drzemiąc 
trochę. ·wieczora jednego kazała mi podać 
sobie małą skatułkę okutą, stojącą na biur
ku, a gdym zbliżyła się z żądanym przed
miotem do jej łóżka, rzekła. 

- Ozuję, że ostatnia chwila zbliża się 
dla mnie; weź sobie tę szkatułkę, będzie 
to pamiątka po mnie. Schowaj ją teraz i 
nie otwieraj póki żyję ... Byłam często przy
krą dla ciebie, wyznaję to, przebyte nie
szczęścia uczyuiły mnie draźHwą; wybacz 
przeto i zapomnij wszystkie słowa bolesne. 
Miałam męża zacnego i zabili mi go nie
przyjaciele kraju; miałam syna, którym 
się chlubiłam i ci sami zabili go. Prze
żyłam inne jeszcze wielkie nieszczęście, 
cierpiałam więcej niż ty... . bądź dla mnie 
wyrozumiałą. Upewniłam ją, że nie czułam 
nigdy do niej żalu i nie czuję go wcale; 
pocałowała mnie za to serdecznie, poczem 
nalegać poczęła bym schowała szkatułkę 
pod klucz. Spełniłam jak zwykle jej ży
czenie, wróciwszy, siadłam obok jej łóżka 
w fotelu i drzemiąc . czekałam ranka; · po
nieważ ani razu nie za wołała na mnie 
przez noc całą, przeto sama zbliżyłam się 
do niej, by zapytać jak się czuje. Lecz 
wyobrażcie sobie moje pr7erażenie, chora 
nie żyła ... ! 

Na wieść o śmierci pani Narkowskiej, 
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zusa żyje; najbogatszy zaś ten, który Je
zusa posiada. O szczęśliwa dusza; którą 
Jezus kocha! Lecz Jezus kocha tego, któ
ry przez naśladowanie staje mu się równym. 
Widzi on w tobie ·wiele równości do siebie, 
wiele cię miłuje; widzi mało, mało cię mi
łuje. · Nie masz· do niego żadnego podo
bieństwa, a to jesteś obrzydliwością i zgrozą 
w oczach jego. "Kto swego krzyża nie 
bierze na się, nie jest mnie godzien", -
nie jest godzien Jezusa miłości, nie jest i 
godzien jego imienia. 

Nie, miły czytelniku, nie jesteś godzien 
imienia chrześciańskiego, jeżeli nie jesteś 
naśladowcą Qhrystusa. Chrześcianin znaczy 
tyle, co uczeń, · naśladowca Jezusa. . "Nikt, 
mówi św. Cypryan, nie jest · godzien imie
nia chrześciańskiego, który, . o ile to w 
jego mocy, nie stara się naśladować Chry
stusa". Gdy ktoś przeszJrndzał św. Ma
lachiaszowi wypełnić coś, gdzie chodziło 
o chwałę Bożą, odr?ekł Swięty: „Nie prze
szkadzaj mi wypełnić obowiązku, gdy ja 
Chrystusa, mego Pana naśladuję. Napróżno 
nazywałbym się chrześcianinem, gdybym · 
nie był naśladowcą Chrystusa". 

Do naśladowania Chrystusa zobowiąza
liśmy się na chrzcie świętym ; wyrzekliśmy 
się czarta, pychy jego i wszystkich spraw 
jego, a przyrzekliśmy wierzyć w Chrystusa 
i jego . naśladować. Pod tym warunkiem 
tylko staliśmy się chrześcianami, zosta
liśmy ochrzceni. „Wy wszyscy, którzy w 
Chrystusie ochrzceni jesteście, Chrystusa 
przywdzialiście," mówi Paweł św., to jest, 
jak św. Bernard uczy, Chrystus ma być 
na nas widzialnym przez cnotę, pokorę, 
cichość i czystość. Kto o te cnoty się nie 
stara, kto się występków przeciwnych do
puszcza, ten oczywiście nie jest godzien 
zwać się chrześcianinem. On nie jest go
dzien Jezusa miłości, imienia ani też jego 
posiadania. Tak, miły Bracie, kto nie na
śladuje Jezusa, zbawion nie będzie. 

Słuchaj, co mówi Paweł św. w liście 
do Rzymian: „Które przejrzał i przezna
czył, aby ·byli podobni obrazowi Syna jego". 

A · więc do liczby wybranych D.a)e~ysz 
wtedy, jeżeli przez naśladowanie cnót Je
zusa stajesz się podobny obrazowi Jezusa. 
Tylko więc naśladowanie Chrystusa ratuje 
cię od zguby wiecznej. Od tego żależy 
twoje zbawienie, czy w godzinę śmierci 
będziesz podobny Jezusowi, od tego zależy 
cała wieczność. Masz więc słuszny powód, 
pytać się siebie, jakże z tobą w tym wzglę
dzie wygląda? Czyś ty na prawdę się 
starał naśladować cnoty Chrystusa? Jeżeli 
nie, to staraj się złe naprawić, zanim ci 
śmierć w oczy zajrzy. Byłoby to lekko
myślnością nie do przebaczenia, gdybyś ty 
dopiero na łożu śmierci starać się · chciał, 
być podobny Chrystusowi. Zkąd wiesz, że. 
wtedy czas, siły i łaska będą po temu). 
gdy ty niemi, będąc zdrowy, gardzisz? 
A więc nie zapominajmy, starać się być 
podobni Chrystusowi przez naśladowanie go. 

3. Niestety chrześcianie mało naśladują 
Chrystusa, ztąd taka nędza, ztąd tyle biedy 
na świecie. 

Jak wielka różnica nieraz między ży
ciem Jezusa, a życiem chrześcian ! I czyż 
dziwić się mamy, że licz ba potępionych bę
dzie wielka, a liczba wybranych mała, że 
liczba niezadowolonych i nieszczęśliwych . 
coraz się pomnaża ? Gdzie szukać u chrze-· 
ścian pokory, cichości, czystości, posłuszeń
stwa, wstrzemięźliwości i cierpliwości Chry
stusowej ? Owszem wszędzie widzieć można 
niestety tylko pychę i zarozumiałość, które 
granic nie znają, które głowy pochylić nie 
chcą, woli nagiąć, a o poddaniu . się i po
słuszeństwie nic wiedzieć nie chcą. Widzimy,
u ludzi tylko chęć używania i zabawy;, 
która miary nie ma; miękkość i rozwiQ ... 
złość, które o umartwieniu nic wiedzieć nie 
chcą, które wszelkim żądzom wodze po
puszczają; chciwość, która przed żadną nie
sprawiedliwością się nie wzdryga, przez 
lichwę i oszukaństwo się majątku dorabia, 
a na nędzę bliźniego serce twarde okazuje. 
O tak - a ztąd tyle nędzy za dni na
szych, tyle biedy, tyle nieszczęścia, tyle 
rozerwania we familiach 1 Przyczyną tego 
wszystkiego jest, że· ludzie nic nie chcą 
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wiedzieć o naśladowaniu- ubogiego, cichego, 
łagodnego, cierpliwego, posłusznego Jezusa. 

O zaiste i nie będzie lepiej, aż wszyst
kie familie wezmą sobie za przykład św. 
Familię z Nazaret, a wszyscy chrześcianie 
Jezusa! 

Podania i legendy kr_akowskie. 
Zebrał Dr. Klemens Bąkowski. 

(Cl~ dalB2y ). 
Nastąpił Władysław, dla cienkich nog 

przezwany Laskonogim (1202-1206), po 
nim Leszek Biały (1206-1227). 

Za tego księcia w roku 1226, biskup 
Iwo Odrowąż przeniósł parafię od św. Trójcy, 
oddając ten kościół kaznodziejskiemu zako
nowi Dominikanów, w miejsce „bardziej 
przystojne" i rozpoczął budowę kościoła 
parafialnego N. P. Maryi. . 

Dzisiejszy kościół jest budową XIV i 
XV wieku, którą zastąpiono pierwotny 
skromniejszy kościół I wona. Z pierwotnej 
budowy pozostały jednak wieże (części 
dolne), a widok tych dwóch wież nierównej 
wysokości rodzi zawsze pytanie, dla czego 
nie są jednakie i zapewne temu pytaniu 
zawdzięczamy legendę o wieżach Marya
ckich: 

„Było dwóch braci budowniczych tego 
kościoła, a gdy nad planem wież pracować 
zaczęli, znikła między niemi zgoda, bo po
dług planu młodszego brata nie chciał bu
dować starszy, dowodząc; że na słabych 
fundamentach wznieść chce tak wysoką 
w1ezę. Postanowili przeto, że każdy po
dług własnego planu budować będzie. Lecz 
kiedy młodszy wystawił swoją, poznał, że 
ją przesiągnie wysokością wieża brata. 
Duma nieumieją~a znieść tego (upokorzenia, 
zrodziła zbrodnię, podając myśl, że śmierć 
brata wstrzyma dalszą budowę i wieża 
jego tym sposobem zostanie wyższą, co. też 
spełnił, przebiwszy go wielkim nożem. 

Nie mogli ludzie wykryć zbrodniarza, 
ale go wydała zgryzota własnego sumienia ; 
bo gdy lud zgromadził się podziwiać ukoń
cz.oną jego wieżę, wtedy on stojąc w · jej 

oknie wyznał swą z brodnię, a wepchną wszy 
nóż, którym brata zamordował w serce 
własne, rzucił się z wieży i tak zbrodnicze 
życie, zbrodniczym sposobem zakończył. -

Nóż, którym popełnione było bratobój
stwo i samobójstwo, kazano potem przykuć 
na łańcuchu w Sukiennicach. 

(Do dziś ?nia wisi w Sukiennicach od 
wschodu nóż na łańcuchu, zda je się atoli, 
że byłto albo nóż, którym według dawnych 
surowych ustaw przestępcom ucinano członki 
za niektóre zbroduie, albo też strychulec 
do korca urzędowego (normalnej miary tar
gowej). 

Kościół św. Trójcy, . oddany księżom 
Dominikanom, zbudowany był na miejscu 
dawnej świątyni pogańskiej. Dominikanie 
wybudowali nowy kościół w połowie XIII 
wi~ku (z którego pozostały części z pre· 
zbiteryum) i klasztor (dotąd części romań
skie w krużgankach), a w poczcie zakon
ników liczyli św. Jacka (t 1255), synowca 
biskupa Iwona Odrowąża, który tu spo
czywa w osobnej kaplicy i przypomina się 
licznemi legendami: słynie cudem, że w 
skutek modlitwy jego na polu wsi Kościel
niki, zbite gradem kłosy, leżące pokotem, 
wstały razem, wyprostowały się i strzeliły 
jak dawniej ku niebu, bujnem oKryte ziar
nem. 

„J est tu studnia (w klasztorze),- w któ
rej dusza pokutująca pokazała się bł. Sta
nisławowi Kokoszce. Jest tradycya o tej, 
iż za czasów św. Jacka wystawiona 'i przez 
przyczynę tegoż Swięteg·o wiele ludzi, piją
cych wodę z tej studni, doznało w choro· 
bach pomocy, bo ten święty wyznawca 
Jacek cudowny na wodach, gdy na nich 
sucbemi nogami chodził i braci zakonnych 
na · płaszczu przewoził. 

Dla tychże cudów czcząc Kościół święty 
świętego Cudotwórcę, postanowił na uro· 
czystość jego i pozwolił święcić wodę i to 
święcenie jest w starych mszałach domi
nikańskich . . Ta woda jest pomocna na 
różne cierpienia i była doświadczonym . sku- · 
tkiem, zdrowym i zbawiennym. Kropiąc 
pola gospodarcze tą wodą albo polewając, I 
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obfity w niwie mieli pożytek, ile że .. ten się pani Noirct derpiiwym i wyroztl-
Swięty, zboża potłuczone gradem wielkim, miałym wszędzie znośnie ... 
do pierwszej ich ozdoby cudownie przy- . - Zawsze pamiętać o tern winniśmy, 
wodził". · że my też doskonali nie jesteśmy i dla 

„Jest podanie o niektórej białogłowie, tego na innych wady z pobłażaniem pa
że głodem morząc dziecię swoje, pokarmu trzeć winniśmy; ręczę, że i ty miałaś nie
nie dając, umorzyła; którą wziął żal srogi jedno do wybaczenia tym, z którymi ży
z owego g-rzechu, różnych świętych że- łaś. No, opowiedz nam swoje dzieje. 
brała, zwłaszcza u Jędrzeja św. apostoła, " - Ja byłam bardzo daleko od Fran
w którego święto złość popełniła, której cyi - poczęła na nowo Elźbieta - lecz 
się potem pokazał z krzyżem,_ te do niej z·acznę porządkiem od chwili, . gdy odpro
mówiący słowa : Nie frasuj się niewiasto, wadziłam Antoninę do państwa Fouchard; 
żeś mnie wzywała na pomoc, dziecię twoje otóż kiedyśmy się pożegnały, wróciłam do 
ożyje, tylko idź do grobu Jacka świętego, oberży, w której nas Gustaw zostawił, za
do kościoła Trójcy PP., gdzie jego leżą dając sobie pytanie, kiedy ja też znajdę 
święte relikwie. To powiedziawszy zniknął jakie miejsce; wszedłszy do izby gościnnej 
św. apostoł. Jakże tylko na przyczyn zastałam w niej jakąś damę w żałobie, 
tegoż święteg·o Apostoła, owa niewia~ta po- która spojrzawszy na mię badawczo, zwró
Ieciła Jackowi świętemu dziecię, zaraz o- ciła się następnie do oberżystki i zapytała 
żyło, które przyniosła do grobu tego po francusku: 
Swiętego, ślub wypełniwszy". - Czy to · panna Delaroche? 

„Nad grobem Jacka Swiętego często - Tak, to ona - odparła oberżystka. 
widziane były światłoście i gorejące pocho- Wówczas nieznajoma zbliżyła się do 
dnie nad tern miejscem i ryki djabelskie mnie i rzekła: 
w ciałach opętanych wydawały jego świą- - Poszukujesz podobno pani obowiąz
tobliwość i wielkie łaski ludziom świad- ku, a ja poszukuję młodej panienki, któ
czone, dla których nie raz, nie tysiąc razy raby zgodziła się pojechać ze mną do me
ustępować musieli. Była i wonność wdzię- go kraju. Nazywam się Marya Narkowska, 
czna i niesłychana z tych relikwij". jestem Polką, mieszkam w Warszawie. 

(uil\g dalszy .aastllpl). Do brze ci będzie u mnie, dziecię : nigdy 

OCALI LA. 
Z dziejów Franoyi. 

( Ci!łg dalszy). 

- Przed kilku tygodniami wyjechał 
do Paryża, lecz powróci niebawem - wtrą
ciła się do rozmowy Babeta - on prze
szedł też niejedno, opowie wam swe dzieje 
którego wieczora. 

- A tymczasem Elżbieta swoje roz
_poczhie - dodała pani Noiret. 

-· Moje są o wiele mniej rozmaite 
niż Anetki - rzekła Elźbieta - trafiłam 
lepiej niż ona, i nie potrzebowałam zmie· 
niać miejsca. 

- Stosunek nasz ż ludźmi często bywa 
takim, jakimi sami jesteśmy - odezwała 

głodu nie zaznasz, nigdy chłodno nie bę
dzie ci w domu moim, będziesz zawsze 
przyzwoicie ubraną. Jestem bardzo bogatą, 
nie poskąpię grosza dla sieroty. Potrzebuję 
młodej towarzyszki, któraby mnie rozry
wała w smutku; przeszłam bardzo wiele 
w życiu. „ tyś młoda, osłodzisz mi samotne 
dni, jakie wiodę, rozweselisz je„. Cóż, po
jedziesz ze mną? 

- Pojadę - odparłam. 

- Powóz zaprzężony czeka już na mnie, 
czy zechcesz jechać teraz zaraz? - za
pytała. 

- Im · prędzej, tern lepiej - odrzekłam. 
I wsiadłyśmy do powozu; nie prosiłam 

jej, by mt pozwoliła pożegnać się z Anto- _ 
niną, gdyż lękałam się, że gdy się dowie, ., 
jak-daleko jadę, płakać zacznie, rozbroi 

~ 
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Wyehodd na wtorek, czwartek i soboto z dodatkiem 
religijnym p. t.: „Nauka Katolicka", z dwutygodni
k.iem sp6łecznym p. t. ~,Głos górników i hutników" 
('1ras pisemkiem literackiem p. t.: „Zwierciadło". Przed~ 
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
60 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 7 4 fen. Wia.-

p l '-~" ' . . » rus os.i.u . zap.sany Jest w cenniku pocztowym pod 
nr. 133, na stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaci się !lR miejsce rzfłdka drobnego druku 
lb fen., a za ogłoszenia umieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych jfłzyk6w na pol
Ui nie się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukar.o.1 
i Księgarni należy opłacić i podM w nich dokładny 
a.dres pisz~cego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upowdnienia nie wykazuje sio. 

Nr. 96 :Bochu:m, ~torek 13 sierpnia 1901. Rok 11. 
Redakcya, Drukarnia i Księgar.p.ia znajduje si~ przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 

. jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli! 

Polacy na obczyźnie. 

Minc!erwerthige Katholiken. 
"Germania'' w numerze 180, arkuszu II, 

.zamieszcza bez zastrzeżeń korespondencyę z 
obwodu Miilheim·Duisburg-Ruhrort, której autor 
wyrzuca Polakom, iż śmieli głosować na pol
skiego kandydata, zamiast, jeżeli już nie chcieli 
poprzeć centro wca, wstrzymać się od głoso
wania, co ma być dowodem dziwnie wielkiego 
~raku politycznej znajomości rzeczy i polity
cznego rozumu. 'Zaraz po tej uwadze pisze 
korespondent a "Germania" drukuje rozsta
wionemi czcionkami: "Die hiesigen Polen 
werden hier durchweg auch als minderwerthige 
Katholiken angesehen." (Tutejszych Po· 
laków uważają tu też ogólnie jako 
katolików mniejszej wartoieł.) 

„Mniej wartościowi katolicy". Taką obelgę 
śmie rzucić w twarz ludowi polskiemu na ob· 
czyźnie pismo, które chce uchodzić za katoli
ckie. Dla czego tak lud pohki nazywa? Oto 
dla tego, że nie chce służyć partyi centrum 
za bydełko wyborcze. Te czasy skończyły się 
bezpowrotnie, panowie centrowcy! Tylko tak 
dalej obrzucajcie błotem lud polski, a wne~ 
pozna on wszystek, jacy to przyjaciele Pola· 
ków owi ludzie, którzy obrali sobie hasło: 
za prawdę, wolność i prawo! 

Dla czego nazywacie Polaków ,~mniej 
wartościowymi ka to likami"? - Czyż to Polacy 
na obczJźnie nie wypełniają swoich obowiązków 
religijnych co najmniej tak dobrze jak Niemcy? 
Czyż Polacy, właśnie dla tego, aby mogli swe 
obowiązki wypełniać, nie upominają się bez 
przerwy o opiekę duchowną w języku ojczy· 
stym? Albo czy może nas tak nazywacie, że 
n~e opływamy w dobra ziemskie, lecz wszyscy 
ciężko na kawałek chJeba pracować musimy? 
• .l Tiektórym Niemcom · katolikom tak się 
JUŻ w głowie poprzewracało. że zdaje im się, 
iż tylko Niemiec jest prawdziwym katolikiem, 
a .wszyscy inni, to mniej wartościowi. 
. Wielkie szczęście, że nad nami wszystkimi 
Jest Pan Bóg, który stworzy~ szy różne narody, 
~hce też, aby go każdy w swej mowie chwalił 
i zasłużył sobie na niebo, bo gdyby to było 
w mocy Niemców, to pewnieby żadnego Po· 
laka do nieba nie wpuścili. 

Centro\vcy miotają obelgi na Polaków, 
ale ze swymi „landsmannami" to się c bchodzą 
bardzo delikatnie, bo wiedzą, że w innym 
razie i ta reszh rzuciłaby się w objęcia czer
wonych. Ależ to tak zwykle bywa, że ślusarz 
zawini, a kowala wieszają: katoliccy robotnicy 
niemieccy bardzo licznie głosowali na socya· 
listę i przyczynili się do upadku centrowca, 
a teraz centrowcy swą żółć wylewają na Po
laków. Przyjdzie jednak jeszcze gorzej. Co
dziep.nie bowiem słyszeć możemy, jak dawniejsi 
gorliwi centrowcy odgrażają się, że nie myślą 
\V przyszłości głosować na centrowca, kiedy 
centrum z rządem trzyma. A więc panowie 
dajczkatolicy, pod fałszywym adresem· skiero
waliście wasze słowa oburzenia. Pamiętać też 
'Winniście, że my Polacy nie jesteśmy centrow-

cami, więc też nie macie żadnego prawa ż1'dać, 
abyśmy się waszej partyi wysługiwali. 

,,Niewdzięcznością świat płaci", to stare 
i prawdziwe przysłowie. Gdyby Polacy byli, 
jak dotąd, głosowali na centrowca, to byliby 
ich centrowcy nazywali „unsere lieben Polen'' 
"brave Katholiken" itd. itd., ale że Polacy 
głosowali na polsko-katolickiego kandydata, to 
się stali ~araz „minderwerthige Katholiken". 

W sprawie wyborów napiszeDy jeszcze 
obszerniej, dziś wi~c powiadamy tylko: „wara 
takiej krzyżackiej "Germanii", wydawać sąd o 
katolic~źmie ludu polskiego na obczyźnie!" 

Patrzcie wy katoHcyzmu waszych "lands· 
mannów~', Polacy wam za waszą krzyżacką 
troskliwość dziękują! 

„Gazeta Toruńska" zaznacza że „Ger· 
mania" drukuje te obelgi bez wszelkich 
zastrzeżeń. Jest to wyznanie nader cenne 
i dolrument nieoszacowany, chociaż każdy, kto 
zna dobrze dajczkatolików, wiedział bardzo 
do brze, iż spoglądają oni na katolików naro
dowości polskiej z wielką pogardą, jako na 
katolików drugiej klasy. 

A jakże wyglądają katolicy pierwszej klaily 
czyli dajczkatolicy w obwodzie Mlilheim-Duis· 
burg·Rubrort? Oto, jak pisze tenże korespon· 
dent "Germanii", centrowcy mogli zwyciężyć 
zaraz w pierwszem głosowaniu i to wskutek 
wzrostu liczby robotników, którzy "prawie 
~szyscy do stronnictwa centrum przyłączyć 
się byli powinni". 

A dla czego się to nie stało? Dla czego 
liczba głosów centrowych· była w głównych 
i ściślejszych wyborach mniejsza, niż trzy 
lata temu? Oto dla tego, że - jak pisała 
„Koln. Volks Ztg." - robotnicy dajczkatoliccy 
tłumnie przechodzili do socyalistów, wskutek 
czego liczba głosów socyal:stycznych się po· 
dwoiła. I tu dajczkatolicy śmią nazywać Po 
laków katolikami mniejszej wartości i ponie· 
wierać nimi w· kościele 1 

Prawdą jest wszakże, że Polacy nie są 
takimi katolikami, jak dajczkatolicy, bo dajcz· 
katolicy są w jednych klasach podszyci lute
ran1zmem lub materyalizmem, jeżeli nie dar
winizmem, w innych zaś duszą i ciałem od· 
dani socyalistom. Lud polski wierzy tak, jak 
wierzyli pierwsi chrześcianie i, jak oni, pragnie 
przedewszystkiem Słowa Bożego!" 

„Dzit.n. Pozn." o występie "Germanii" 
przeciw Polalrnm na obczyźnie tak się wyraża: 
"Doszło do tego, że „Germania" śmie „mniej 
wartościowymi katolikami" nazywać polskich 
robotników w Nadrenii, tych robotników, którzy 
tam tak proszą i błagają miarodawcze instan
cye właśnie w obronie swego katolicyzmu o 
duszpasterstwo w ich ojczystym języku. Ciągłe 
ogmowy, jakie ich spotykają na tern polu, 
były główną przyczyną ich stanowiska w osta
tnich wyborach parlamentarnych. I za to 
muszą teraz czytać takie uwagi w „katolickiej" 
„ Germanii''. 

Zdanie to jest żywcem wyjęte z pism 
h a k a t y s ty c z n y c h, w których prawie co
dzienme się z niem spotykamy. Ze je pn~· 
swoiła sobie także , Germania" dowodzi to, 
że j ej katolicyzm staje się coraz bardziej 
„mniej wartościowym". 

Tyle „Dziennik Poznański". 

cznia br. roku kupiła kornisya koloni~. 144835 
hektarów areału dominialnego za 97820285 
marek, a 2640 hektarów areału gospodarstw 
włościańskich za 236657 4 marek, ogółem prze„ 
to 147475 hektarów za 100186859 marek. Z 
polskich rąk nabyła komisya kolonizacyjna 11& 
samodzielnych pod w.zglęclem komunalnym ma
jątków dominialnych (z nich 93 dobra rycerskie), 
14 majątków, niesamodzielnych pod wzO'lędem 
komunalnym. i 93 gospodarstwa włości~ńskie 
ogółem 83035 hektarów czyli 56~3 proc. z~ 
58 549 854 mr. Z niemieckich rąk komisya ko
lonizacyjna nabyła 93 samodzielne majątki do
minialne (z nich 63 dobra rycerskie), 21 ma
jątków niesamodzielnych pod względem ko
munalnym i 56 gospodarstw włościańskich, 
ogółem 6444 hektarów czyli 43,7 proc. za 
41637004 mr. 

W roku 1900 kupiła komisya kolonizacyj„ 
na 16 575 hektarów za 13 486432 mr. od 24 
Niemców a 11 Polaków. Ofiarowano jej w ro„ 
ku ~~OO częścią bezpośrednio od właścicieli, 
częsc1ą p1·zez pośredników 264 majątki domi„ 
nia~ne i 151 gospodarst~ włościańskich, obej
muJących ogółem 1240fo hektarów; i to od 
Polaków 66 majątków dominialnych a 65 go
spodarstw włościańskich obejmujących ogółem 
38 082 hektary, od Niemców 198 majątków do„ 
minialnych i 86 gospodaratw włościańskich, 
obejmujących ogółem 85 933 hektary. Cena 
płacona przeciętnie w roku 1900, wynosiła 
okrągło· 814 mr. za ha., w roku 1898 okrągło 
824 mr. za hektar. Przeriętnie 80 razy tyle, 
co czysty dochód, obrachowany do podatku 
gruntowego, wynosiła cena, którą płaciła ko. 
mi~ya kolonizacyjna. Cena przeciętna za wszy· 
stkie, dotychczas przez komisyę kolonizacyjną 
nabyte majątki wynosiła przeciętnie 679 mr. 
za hektar. 

Zieiuie polskie. 
e Z Prus Zach.~ Warmii Bazar„ 

Pelplin. Ks. administrator Wojciech 
Spitter z Ostrowitego pod Tucholą ustano• 
wiony wikarym przy kościele św. Jakóba w 
Tomniu; urzędujący przy tym kościele ks. 
wikary Teofil Bunger otrzymał posadę nau„ 
czy ciela religii przy gimnazyum i realnem 
gimnazyum tamże. 

W Sopocie zostanie od 1 października 
b. r. jeden z wikarych oliwskich jako wikary 
lokalny ustanowiony, aby obok dus~pasterstwa 
kierował spraw::\ budowy kościoła Najśw. Maryi 
Panny pod tytułem „Gwiazdy l\forza". 

W Wąbrzeźnie w Prusuch Zachodnich 
popisywali się w niedzielę publicznie człon„ 
kowie tamtejszego „Sokoła" z współudziałem 
druhów z Torunia .. Prz)Jjechał też komisarz 
kryminalny -Vv eigt z Toru •ia z żandarmem. 
Wogóle, jak pisze „G~z. Tor.", władze bez· 
pieczeństwa w Wąbrzeźnie były bardzo czujne. 
przed popisami ,~Sokoła", jak tego dowodem 
następujący ukaz policyjny, ogłoszony w urzę„ 
dowym tygodniku powiatowym: „z powodu 
zabawy „Sokołów" ogłasza się niniejszem, że 
publiczne noszenie stroju sokolego w mieście 
i na drodze z dworca głównego do miasta, 
jest zakazane. Kto wykroczy przeciw temu 
zakazowi, zo~tanie cofoi~ty albo zniewolony, 
aby natychmiast strój ten złożył." 

K · k } · · ' I Nie skończyło się przecież na zakazie 
OffilSJ3 O OlllZaCJJlla. strojów sokolich. .Także wsz;elkie pieśni poi· 

Ile majątków z r~k polskich, He z nie.mie· skie, bez względu na treść, tylko dla tego, że 
ckich nabyła komisy a kolonizacyj.na? Do 1 sty· 1 polskie, były z góry zakazane. 
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Mi~ti,, c:-.różnorodnych trudności, popisy 
„Sokołówł.~ udały się doskonale. Szczególnie 
wolne ć~iezenia z laskami wykonano z wielką 
dokładnośmą a połączone drużyny: wqbrzeska 
i toruńska prezentowały się bardzo dobrze. 
Najlepsi 1;gimną;styey otrzymali ładne nagrody. 
Pierwsza :. i~"'' ,t~z.ecia przypadły toruńczanom, 
druga i · ezwa1',tar~ druhom wąbrzeskim. 

Stai-ogard. Powiatowy lekarz dr. Broet-
. ler i jegu ·; żo,na, którzy dopiero krótki czas tu 

mieszkali1 ."1.i?Analezjeni zostali 7 bm. nieżywemi. 
Dr. Ple.we i dr. Sentkowski stwierdzili, że 
mf\ż umarł w skutek krwiotoku a żona jego 
zaraz potem w skutek przelęknięcia, zwłaszcza 
że cierpiała na serce. Pozostawiają ~-letniego 
syna. )!, 

Gdańsk. W czwartek 8 bm. po poł. 
umarł opatrzony Sakramentami św., ks. Rychard 
Stachnik, wikary przy kościele św. Józefa w 
Gdańsku, w 27 roku życia a w drugim roku 
kapłaństwa. Niebożc_zyk urodził się w mieście 
Złotowie dnia 6 lutego 187 5 r. N. o. w p. 

Toruń. Sąd toruński doniósł p. Brej· 
skiemu, że rewizya sądowa odbyła się u niego, 
ponieważ sąd uchwalił konfiokatę koresponden· 
cyi "Ze wsi" w sprawie gimnazyastów, ale 
korespondencyi nie skonfiskowano, bo jej nie 
było, a innych papierów nie zabrano. 

• Z Wiei~ K&. Poznal\ekłe10!) 
Trzciel. Budowa kolei ze Swiebodzina 

przez Brojce i Trzciel do Lewic miała być 
wkróte rozpoczęta. Tymczasem podobno teraz 
wątpliwą jest rzeczą, czy w ogóle będzie wy· 
konana, po~ieważ niemieckie Towarzystwo bu
dowy kolejek w Berlinie cofnęło się od udziału 
w budowie. 

Przypuszczają, że to ma związek z finsn
sowemi trudnościami tego Towarzystwa. 

Wschowa. Pokładów węgla brunatnego 
każe pos:zukiwać w powiecie wschowskim na 
terytoryum wsi Kowl!\lewa Towarzystwo w Hali 
pod firmą .: "Grubenfelder-Erwerbs-Gesellschaft." 

Sza:Jllotoly. Członkami dozoru szkoły 
katollc~j.ei; :-W Szamotułach wybrano w tych 
dniach kę~ prałata ·wnczewskiego, kupca pana 
M. Kule~zę i budowniczego p. Wysockiego. 

Germanizacya nazw. Gmina Józefo
wo u.chwaliła jednogłośnie - jak donosi "Po
sener Tagebl." - wysłać prośbę do cesarza, 
-aby pozwolił zmienić nazwę wsi na "Karlsho· 
he". Gniina Laskowo zaś chce ~mienić nazwę 
·wsi na "Seefeld." 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka' Sienkiewicza 
„PA.N WOŁODYJOWSKI". 

(Cifłg dalszy) . . 

Nazajutrz wielkie było w katedrze nabo· 
żeństwo. Słuchali go w skupieniu i podniosło
ści ducha rycerze, szlachta, żołnierze i lud. 
Pan 'Vołodyjowski z Ketlingiem leżeli krzy· 
żem przed ołtarzem: Krysia i Basia klęczały, 
płacząc, bo wiedziały, że ślub ów na nie 
bezpieczeństwo życie ich mężów podać może. 
Po ukończeniu mszy, ksiądz biskup zwrócił się 
do ludu z drzewem krzyża świętego ; wówczas 
mały rycerz wstał i klęknąwszy na stopniach 
ołtarza, tak rzekł wzruszonym, choć spokojnym 
głosem: 

'
1
· - Za osobliwsze dobrodziejstwa i szcze· 

góMejszą opiekę, jakiej od Pana Boga najwyż· 
szei~ "i Syna j.ego jedynego całe życie dozna
wa1em1_. do również szczególniejszej poczuwa
jąc lsię .. \vdzię?zności, ślubuję i przysięgam, iż 
jako On i Syn jego mnie wspomagali, tako i 
ja do ostatniego tchu Krzyża św. będę bronił. 
A ~jąc ~~.~endę s~are_go za~ku sobie powie. 
rzo,P.I:\, pok1m żyw i rękoma i nogami ruchać 
m9gAc,- ;· pogańskiego nieprzyjaciela do zamku 
nie,,,Buszczę, ni z murów nie ustąpię, ni szmaty 
bia~ .nie zatknę, choćby mi też pod gruzami 
po,ru::~~~ć się przyszło ... Tak mi dopomóż Bóg 
i s~,n~t~ Krzyż - Amen! 
. ~Cisza uroczysta nastała w kościele, poczem 
dąl.13i~ słyszeć głos Ketlinga : 

- Slubuję - rzekł ów - za szczególne 
dobrodziejstwa, których w tej ojczyźnie dozna-

WIARUS POLSKI. 

Piła. W tych dniach doszła do naszego 
miasta wiadomość, że w lazarecie w Tientsinie 
(w Chinach) zmarł na dniu 18 lipca rb. Wła· 
dysław Teusz. Rodzina śp. Teusza straciła 
przed trzema laty syna i brata w Kamerunie. 

Poznań. -Srebrny jubileusz kapłański 
święcili dnia 30 go lipca rb. ks. Karol Bobow
ski, dziekan i proboszcz w Ludzisku, Kazimierz 
Gidaszewski, dziekan i proboszcz w Mroczy, 
Stanisław Kowalewski, proboszcz w rrrlągu, 
Jac. Marchwicki, proboszcz w Obrzysku, Bro· 
nisław Pietrowski, proboszcz w Kłecku i Fran. 
Podlewski, dziekan i proboszcz w Wilkowyi. 

Poz;nań. Onegdaj przejechał na Chwali· 
szewie wagon kolei elekfrycznej 6 letnią córecz· 
kę handlarza wiktuałów p. Perzewskiego. Dzie
cko, jak stwierdził p. dr. Michalski, nie odnio· 
sło wewnętrznych uszkodzeń, jest tylko zewnę· 
trznie poranione. Niebawem przybył do mie
szkania rodziców urzędnik dyrekcyi kolei ele · 
ktrycznej i oświadczył, że towarzystwo ponie· 
sie wszelkie koszta leczenia, mimo, że woźnica 
nie za winił. 

,,. • Ze Slązka czyli Starej Polski'" 

Brzezinka. "Katolikowi" piszą: Zale· 
dwie wybudowaliśmy tu ku chwale Bożej przy· 
bytek, a już zaczynają się nasi współwyznawcy 
niemieccy upominać o niemieckie kazania. Nie· 
mieckie nabożeństwa już mają, bo nasze msze 
św. w dni powszednie są "szkólne'4 z niemie· 
ckim śpiewem. A tych Niemców jest zaledwie 
jedna albo dwie rodziny. Ponieważ jednak, jak 
stwierdziła "N eisser Ztg." katolicy niemieccy 
na Górnym Slązku w żadnej parafii nie eą pod 
względem nabożeństw i kazań niemieckich w 
niczem pokrzywdzeni, spodziewać się należy, 
że tu ·dla tych dwóch albo czterech osób będą 
zaprowadzone niemieckie kazania. Obawiamy 
się bowiem, że chociażby i nasz ksiądz prnb. 
ze względu na rzeczywisty stan rzeczy nie za· 
prowadził dla parafii liczącej kilka tysięcy dusz 
polskich niemieckich kazań, to mógłby w dzi· 
siejszych stosunkach rząd pruski się o to po· 
starać. W razie, gdyby miano rzeczywiście no
wość taką tu zaprowadzić, prosilibyśmy nasze· 
go proboszcza uniżenie, żeby zechciał zebrać 
pried każdem kazaniem Niemców do zakrystyi, 
żeby tam mogli bez przeszkody z strony tych, 
którzy im tyle zmartwienia swoją mową robią, 
wysłuchać kazania. Czyniąc tak~ nie wyglądało· 
by przynajmniej, że panowie Niemcy chcieliby 
~ościół św. poniżyć do służebnicy szkoły nie
mieckiej. Już dość 'marny na tych „szkólnych" 

nabożeństwach, gdzie nasze polskie dziatki Sf\ 
zmuszone śpiewać po niemiecku, a my starsi ~ 
musimy stać i milczeć, a przecież nam Pan 
Bóg dał język polski, aby nim ku Jego chwa. 
le modlić się, śpiewać i mówić. 

Smolna pod Ryb.nikiem. Przejechana 
ciężko skaleczona została w tych dniach wdo. 
wa Mielimąka, 7 3 -letnia staruszka ze Smolny, 
gdy zdążała z obiadem do syna zatrudnionego 
w fabryc w Paruszowcu. 

Soinlca. W nieprzytomnym stanie zna· 
leziono robotnika Piotra Frani czka na drodze 1 

ku Sośnicy. Zaniesiony do domu odzyskał przy. 
tomność i opowiadał, że go trzech ludzi na
padło i obrabowało. Na głowie ma Franiczek 
kilka ran. 

Bytom.. Niegodziwego i brutalnego po· 
stępku dopuszczono się na górniku Kulawiku i 

z kopalni „Królowej Ludwiki". Kilku z jego 
· kolegów nałożyło mu w fajkę prochu, który 
następnie przykryto tytoniem. Zaledwie Kula· , 
wik kilka razy z fajki pociągnął, nastąpił wy· 
buch. Fajka rozleciała się w szczątki, a nie· 
szczęśliwy na całej twarzy odniósł rany. Naj· 
smutniejsze, że Kulawik stracił zupełnie jedno 
oko, i tak ojciec ośmiorga dzieci pozostanie 
kaleką na całe życie. Niegodziwców nie minie 
zasłużona kara. 

W Paruszowcu pod Rybnikiem przy 
wierceniu za węglem natrafiono w głębokości 
7 50 metrów na źródło gorącej słonej wody. 
Woda wytryska grubym promieniem w górę i 
ma ciepłoty 50 do 60 stopni według Celsiusza. 1 

. Kluczborek. Pomiędzy stacyami Klucz· 
borkiem a Bękiem hamulczy Maciej Koprek 
z Tarnowskich Gór wychyliwszy się zbytnio 
ze swej budki, upadł na tor. Pomimo że po· ~ 
ciąg był w pełnym biegu nie odniósł Koprek ' 
ciężkich ran. 

Berlin. O aresztowaniu rzekomych anar· 
chistów w okolicach Cronberga donosi „ Koln. 
Ztg." Huzarzy, rozstawieni po drodze, przy· 
trzymali czterech włoskich robotników. Nie 
znaleziono jednak przy nich nic podejrzanego. _ 
Przewieziono ich do Frankfurtu. Włoskim ro· 
botnikom w Oberursel po za czasem pracy 
zakazano pojawiać się na ulicach. Podczas 
poprzedniego pobytu cesarza w Cronbergu od· 1 
stawiono za granicę jednego anarchistę. Po· ~ 
dobno ma być w okolicy związek anarchi· < 

~~~ I 

1 Iem) do ostatniej kropli krwi zamku bronić & i I 
I pierwej się pod gruzamijego pogrześć, zanimby 

1 
noga nieprzyjaciela miała w jego mury wstą
pić. A jako ze szczerego serca i szczerej wdzię· 

na ciebie nieszczęscia... ja... nie wiem ... co.„ ;~ 
się... zemną„. stanie!.. 

czności przysięgę tę składam, tak mi dopomóż 
Bóg i święty Krzyż - Amen! 

Tu ksiądz pochylił relikwiarz i dał. go do 
ucałowania najprzód WołodJjowskiemu, potem 
Ketlingowi. Na ów widok liczni rycerze uczy· 
nili gwar w kościele. Rozległy się głosy : 
„Wszyscy przysięga.myl" „Jeden na drugim 
polegniemy 1" „Nie upadnie ta twierdza 1" "Przy„ 
sięgamy 1 przysięgamy!" "Amen! amen 1 amen!" 
Szable i rapiery wyszły ze zgrzytem z pochew 
i w kościele zrobiło się jasno od stali. Blask 
ów rozświecił groźne twarze, rozpalone oczy, i 
zapał wielki niewypowiedziany ogarnął żołnie
rzy i lud. \Vtem uderzono we wszystkie dzwo
ny, huknął organ, ksiądz biskup zaintonował: 
„Pod Twóją obronę" - a setki głosów za· 
brzmiały w odpowiedzi - i tak modlono się 
za twierdzę, która była strażnicą chrześcijaństwa 
i kluczem Rzeczypospolitej. 

Po ukończeniu nabożeństwa · Ketling "z 
· Wołodyjowskim wyszli z kościoła, trzymając 
się pod ręce. Zegnano i błogosławiono ich po 
drodze, bo nikt nie wątpił, że pierwej polegną, 
nim zamek oddadzą. Ale nie śmie1·ć, jeno zwy· . 
cięstwo i sława zdawały się nad nimi unosić 
- i prawdopodobnie, wśród tych wszystkich 
tłumów oni jedni wiedzieli, jak straszną zwią
zali się przysięgą. Może także pr2 eczu wały 
zagładę, jaka zawisła nad ich głowami, dwa 
kochające serca, bo ni Krysia, ni Basia, nie 
mogły się uspokoić, a gdy wreszcie W ołody
jowski znalazł się w klasztorze przy żonie, ta, 
zanosząc się i łkając, jak małe dziecko, przy
tuliła się do jego piersi i tak rzekła przerywa-

nym głosem: ' 
- Pamiętaj .•. Michałku ..• że ..• broń Boże .. , , 

I pocz(Ja się trząść z uniesi.enia ; mały 
rycerz wzruszon był także bardzo. Zrazu i prze• 
mówić nic nie mógł, · wreszcie rzekł: 

- A no, Baśkv ... trzeba było, no! . trzeba ] 
- i cała rzecz !.. Baśka, Baśka, ufaj my 1.. Bo· ~ 
gu ufajmy 1.. 

VII. 
Tegoż jeszcze dnia pan Wołodyjowski ·~ 

wyjechał z chorągwią na pomoc panu Wasil· 
kowskiemu, który ku Hryńczukowi skoczył, bo 1 

przyszła wieść, że tam Tatarowie wpadli, lu· ł 
dzi krępując, bydło biorąc, ale wsi, dla niepo· 
znaki nie palą~. Pan Wasilkowski wnet ich t 
rozgromił, jassyr odebrał i jeńców wziął. Nad i 
wieczorem podjazdy wróciły zadowolone z tego 
pierwszego spotkania, pełne do braj myśli i 1 

dobrej na przyszłość nadziei. l 

Tymczasem pan Wołodyjowski odebrał se· I 

kretną wiadomość, że już drugiego dnia cesarz ł 
turecki w Chocimiu (to jest po drugiej stronie { 
Dniestru, naprzeciw Kamieńca) z całą potęgą I 
spodziewan. 

Wieść, lubo spodżiewano się jej każdej t 
godziny, wielkie uczyniła wrażenie. Zdwojono I 
gorliwość przy robotach miejskich, a pan Hie· ~ 
ronim Lanckąroński ruszył bez zwłoki do swo• ·~ 
jego Zwańca, by ztamtąd na Chocim mieć oko. 

Czas jakiś upłynął na oczekiwaniu, nako· ~ 
niec dnia drugiego sierpnia stanął pod Choci· ~ 
miem. Rozlały się pułki, jak morze bezbrzeżne c 
- i na widok ostatniego grodu, leżącego ~ I 
granicach władzy sułtana, okrzyk: "Allah! < 
Allah 1" wydarł się z setek tysięcy gardzieli· 
Po drugiej stronie Dniestru leżała prawie be~· ·1 

bronna Rzeczpospolita, którą te niezmierne woy ~ 
ska miały zalać, jak powódź, lub pożreć, jak 
płOmień. 

(Ctw dals~ nast,pi). 



1V arsza wa. w tych dniach ukazała się 
tatystyka ogólnej liczby katolików w całem 
państwie rosyjskiem, oraz liczby kapłanów ka
tolickich. Wykazuje ona jasno, jak po maco
szemu traktowana tam jest religia katolicka i 
jak trudno kapłanom spełniać swoje obowiązki. 
Oto w dyecezyach tamtejszych jest w stosunku 
do liczby katolików tak mało księży, że na je
dnego wypada przeciętnie po parę tysięcy wier
~ych.. I tak w. dye~e~yach w~o~ławs~iej? ~i~
leckieJ, sandom1erskieJ, płockieJ, seJnemkieJ, 
łmudzkiej, mohylewskiej i żytomierskiej, wy
ada. na jednego kapłana. przeszło po dwa 

tsiące wiernych, a w warszawskiej, lubelskiej 
i wileńskiej po trzy tysiące kilka set. Dyecezya 
warszawska ma bowiem na 1 571 399 wiernych 
tylko 508 kapłanów, lubelska na 1 223 495 wier· 
nych 297 kapłanów, włocławska na 1166 276 
wiernych 485 kapłanów, kielecka na 837 57 4 
wiernych 316 kapłanów, żmudzka na 1 232 187 

. wierych 600 kapłanów itd. Ogółem w calem 
państwie na 11591100 katolików znajduje się 
4472 kapłanów. 

Zwrócić należy u wagę, że dyecezya sara
towska, leżąca nad Wołgą, w okolicy na wskroś 
prawosławnej, jest stosunkowo najlepiej zaopa· 
trzona w kapłanów katolickich, natomiast naj· 
mniej ich posiadają dyecezye nawskroś polokie. 

Petersburg. 9-go sierpnia odbył się 
. ślub w. księżny Olgi z ks. Piotrem oldenbur· 

6kim w obecności cara, carowej, carJCy·matki, 
' królowy Olgi, księstwa Włodzimierzostwa duń

kich, wszystkich tutaj obecnych w. książąt i 
' . księżn oraz ciała dyplomatycznego. Am ba

a.dor niemiecki hr. Alvensleben zaproszony 
był na obiad weselny razem z resztą najbliż
zych dworowi rosyjskiemu rezydentów: duń· 

· kiego i greckiego, ale z powodu żałoby kra
' owej nie wziął w nim udziału. 

Z Chin. W śród stojących w Tientsinie 
załogą wojsk niemieckich grasuje tyfus. 

Z A.f„yki Kitchener chwyta się nowego 
irodka przeciw burom. Dowiedziawszy się, 

• te oddziały burskie czerpią żywność także z 
• ng_ród kafrów, postanowił spędzać kafrów do 
• sobnych obozowisk tak samo, jak dotychczas 

odziny burgherów. 

Z różnych stron. 

WIAR US P O L SKI. 

tejsze stosunki ekonomiczno·zaro bkowe. vV szy· 
stkie teatry, teatrzyki i "specyalności" musiano 
pozamykać. Zaszły nawet sceny burzliwe, 
gdyż wiele osób, wykupiwszy we wtorek w 
ciągu dnia bilety, wyrażały niezadowolenie, 
gdy wieczorem zastały widowiska zamkni~te. 
Berliński „Vorwarts" zwraca uwagę, że gdy 
umarł cesarz Wilhelm I, syn jego cesarz Fry· 
deryk w sprawie żałoby takie wydał rozpo· 
rządzenie: „ Wbrew dotychczasowym zwycza· 
jom, nie ogłaszam żadnych postanowień, lecz 
pozostawiam każdemu Niemcowi wolną wolę, 
w jaki sposób chce dać wyraz swemu uczuciu 
żalu nad stratĄ monarchy; również i co do 
czasu ograniczenia publicznych zabaw każdy 
może postępować wedle swego uznania." 

Bankructwa niemieckie. Fabaryk 
jedwiabiu w Geldern pod firmą Tuller i Cor· 
thum ogłosiła w tych dniach niewypłacalność. 
Jak podają, wynoszą pasywa 680,000, aktywa 
450,000 marek. W upadłości zaangażowana 
jest również „Niederrhein. Kreditanstalt". 

Fabryka perkalu pod firmą Ehrenberg i 
Richter w Eilenburgu (Saksonia) zawiesiła wy· 
płaty. Stan pasywów bardzo poważny. 

Aresztowano przewodniczącego rady nad· 
·zorczej fabryki maszyn Popp w Werdau, 
adwokata Vierling. 

We wrocławskim „Disconto·Ba.nk" zajść 
mają doniosłe zmiany. Rada nadzorcza jest 
tego zdania. że z wykazanym stanem aktywów 
niezgodne jest obniżenie się kursów akcyj 
bankowych. D yrekcya wdrożyła układy w celu 
fuzyi z berlińskiem Towarzystwem handlowem. 

Gryfia. W dniu 25 z. m. złożył rodak 
nasz p. Hieronim Uliszewski z Ostrowa, egza· 
ruin urzędowy lekarski. 

Bugi pruskie. Do warszawskiego wię· 
zienia transportowego, jak donosi urzędowy 
„Warsz. Dniew.", w tych dniach odstawiono 
etapem Kazimierza Maliszewskiego, który opo
wiadał, że został wysłany przez władze pruskie 
z Poznania do Rosyi, pomimo, że mieszkając 
w Prusach od lat 20, tam się urodził, tam się 
kształcił i był ekspedyentem w fabryce papie• 
rosów Ganowicza i Sp., przedtem zaś leśni· 
czym w dobrach hr. Łąckiego. Wyznaczono 
mu dwa tygodnie na sprzedaż rzeczy, poczem 
żandarmi pruscy odstawili go et!lpecn do Ale 
ksandrowa, gdzie oddali go władzom rosJj · 

Bochum. W kopalni "Prasident" zasy· skim. Kiedy wys ' ąp ił z prośbą o przyjęcie 
• pały węgle górnika Strauasa, który poniósł go do poddaństwa pruskiego, jako urodzonego 
. emierć I w w. Ks. Poznańskiem, odpowiedziano mu w 
· ~helsa zostanie 14 bm. wyświęcony w Pader· kilku instytucyach rządowych: "Gdyby pan 

ornie na kapłana. Jest on Franciszkaninem. był żydem lub Niemcem, byłbyś niezwłocznie 
W~tten~che~d. W kopa~ni. "Cen~rum" uzyskał poddaństwo, ponieważ zaś jesteś Po · 

. muszem byh górmcy wczoraJ sw1ętowac. - lakiem nie możesz go uzyskać i będziesz · wy· 
W kopalni "Holl~nd" św~ętowali w so~otę. . dalon;m z kraju." 

Bochum. Syn tu~eJSz~go nauczyciela M1- l W Filadelfii w Ameryce eksplozya 
W Wonne grasuJe ~1.egunka. „„ " gazu zniszczyła wczoraj dnia 6 sierpnia 25 
.Altenes~en. W pobhzu kopalni „A~na domów, przyczern 10 osób s~raciło życie a 14 

a rzeJech~ł yoCJąg. t?warowy s~arszego męzczy· odniosło cię żkie rany. 
• znę. Smierc na mieJSCu nastąpiła. Zniesienie szabel oficerskich w 

. W .llona~~erze pochowano zwłoki za· armii angielskiej. Bez szabel będą obe· 
. b1teg~ p~zez. Chmczykó.w barona Kettelera, po· cnie oficerowie piechoty angielskiej aż do po · 

sł11. menneckiego w Chmach. , rucznika włącznie, a natomiast otrzymają ka· 
W B1•uckhausen zostac ma pobudo- rabinki na czas manewrów i wojny. Szabla 

o wany kościół katolicki. Ty~c~ase~ o~prawiane będzie noszona tylko od parady. Jest to wy· 
• bywa nabożeństwo w dawnieJSZ~J sali.. . nik ostatniej wojny w Afryce południowej, 

"Bolstermai:k·. W kop~ln~ „Math1as Stm: gdzie naczelne dowództwo angielskie przeko· 
~es . spadły kamieme na gormka Sommerhe1 nało się, że pieszo walczący oficerowie nie 
1 zabiły go. • • . . tylko nie mogli ze swych szabel czynić użytku, 

. . ."": B~rhn1e pod.cza~ dzwomem~ z oka- ale że nawet zdradzały one błyskiem swych 
l zy1 ~mierc1 cesarzoweJ . ] rydery~oweJ w zbo- ostrzy na wielką odległość oddziały piechoty. 

ze sw. Krzyża urwało się wczoraJ serce dzwo· Naturalnie burowie umieli wyzyskać tę oko-
• nu, ważące kilka centnarów. Obyło się jednak liczność. 
z bez groźnych następstw jedynie dla tego, że ser· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
e 'Ce spadając na podłogę dzwonicy, takowej nie 

przebiło. 

Z Wrocławia donoszą: W Wiisterwal · 
j tersdo1 f podało się do konkursu towarzystwo 
pożycz1 owe, ponieważ przy rewizyi kasy oka

. 2ał się brak 100,000 mr. Kasyer Hoffmann za· 
• strzelił się. 
• Za znęeanie się nad żołnierzami skazał 

. ąd wojskowy w Szczecinie podoficerów Wolffa 
· l Bussego każdego na 8 miesięcy więzienia i 
e degradacyę, a sąd ~oj skowy w Oldenburgu 

podoficera Brandesa na rok więzienia i degra· 
1 dacyę. 
· Zatonięcie okrętu. Z Hamburga do · 
• noszą, że okręt transportowy niemiecki "Thor" • ł drodze do falandyi zatonął wraz z całą za· 

ogą i kapitanem Hansenem. 
. Berlin. Dzienniki berlińskie podnoszą, 
e nakazana żałoba wpłynęła ujemnie na tam· 

Rozmaitości. 
Tajemnica bu1•ów. Oficer niemiecki, 

przebywający w Afryce południowej, podaje nad
zwyczaj zajmujące szczegóły w liście, pisanym 
do rodziców, w jaki sposób burowie się urzą
dzili, żeby zawsze wiedzieć o każdym ruchu 
Anglików. Pisze on: 

Burowie mają talent organizowania rodza· 
ju poczty polowej, za pomocą której łączą się 
ze sobą wszystkie ich~działania wojenne, i spra
wiają; że pojedyńczy dowódcy oddziałów są 
w ciągiem porozumirniu i wstępują ze zdumie· 
wającą zgodnoścją planów. Dewet wie dokładnie, 
gdzie jest Delarey, i co zamierza robić, a 
obydwaj znowu w porozumieniu z Bothą i jego 
licznymi dowódzcami działają wedłli g jednego 
planu. Wprawdzie Anglicy obsadzili główne 
miejscowości i drogi żelazne, ale ogromne prze· 

strzenie reszty kraju są w ręku burów, którzy 
po nim nieustannie krążą. U rządzili oni t • 
ny łańcuch stacyj i poczt, łączących ze sob' : 
wszystkie oddziały. Na stacyach tych, ukrywa
nych starannie, chowane są zapasy żywności; 
paszy, amunicyi, odzieży, doskonałych koni, sło
wem wszystko, co burom potrzebne. 

f 1Przy każdym oddziale, bez względu czy ):1q 
jest większy czy mniejszy, znajduje si~ 1zawsze 
pewna liczba konnych szpiegów. (Oficer nie· 
miecki nazywa ich "Intelligensreiter"). Ci ni· 
gdy nie idą w ogień: jedynem ich zadaniem 
jest patrzeć, obserwować i donosić. O każdept 
poruszeniu, zmianie kierunku kolumny angiel~ 
skiej, daje natychmiast znać do najbliższej sta~ r· 

cyi, a ta znowu podaje tę wiadomość dalej 
przez konnych posłańców, pędzących jak wiatr. 
Tern się objaśnia, jakim sposobem burowie tak 
dobrze łączą swoje ruchy. Anglików pod· 
chodzą nie::ipodziewanie lub w zasadzki w pro· 
wadzają. 

Dzięki tej taktyce burowie transwalscy 
działają zgodnie z burami kolonii Przylądka. 
Jedni wpadają na terytoryum, 2ajęte przez An· 
glików, którzy ich gonią znacznemi siłami. 
Tymczasem zaś z matematyczną punktualno · 
ścią zjawiają się w opuszczonej tym sposobem 
miej&cowości Botha i Delarey. Albo też na od· 
wrót, oddziały z północy ściągają ku sobie 
Anglików, a przez ten czas burowie z połu
dniowych okolic kraju nadbiegaja, rekrutują 
ludzi, za0patrują się w konie, żywność i amu-
nicyę." . 

Psy bernardyńskie i telefon. Wia· 
domo, że na górze św. Bernada w Szwajcaryi 
zakonnicy utrzymują przytułek dla turystów i 
podróżnych i że mają cały sztab wielkich psów, 
które odszukują wśród śniegu i lodowców za• 
błąkanych podróżnych. W ostatnich latach 
urządzono wygodną drogę w wąwozie św. 
Bernarda i ustawiono na niej szałasy, widoczne 
nawet wśród mgły, tak, że wędrowiec w razie 
niepogody i zmęczenia ma chwilowe schro• 
nienie. Każdy z tych szałasów połączony jest 
telefonem z przytułkiem, tak, że można za• 
wezwać pomocy w razie potrzeby; na takie 
wezwanie zakonnicy człowieka i psa, który 
niesie koszyczek z chlebem, serem i winem i · · 
na 20 minut odległości pozna węchem kierunek, 
w którym znajduje się potrzebujący pomocy. 
Urządz:enie to ułatw: a ratunek; dawniej- psy 
wysyłane były na chybił trafił i męczyły s~ę 
rzęsto bez potrzeby. Wąwóz św. Bernarda 
jest odtąd licznie uczęszczany, z gościny przy· 
tułku korzysta rocznie 4000 do 5000 turystów, 
5000 do 6000 pielgrzymów i około 15,000 ro· 
botnik6w piemonckich, szukających pracy w 
Szwajcaryi. Snieg leży w wąwozie przez ośm 
miesięcy. 

. Niezwykła olbrzymka. W Ameryce 
północnej w stanie Missuri znaj duje się mała 
mieścina Horin. W miasteczku tem urodziła 
się i żyje miss Ella Ewig, słusznie nazwana 
najwyższą kobietą na świecie, wzrcst jej bowiem 
wynosi 8 stóp 4 cale. Do lat dziesięciu panna 
Ewiu.g była wzrJstu normalnego, poczem .nagle 
podrosła, że wzrost jęj wynosił 6 stóp 9 cali. 
Rodzice Elli, ludzie biedni, nie mogli wydawać 
dużo na potrzeby swej córki, więc biedna 
olbrzymka sypiała na wąskiem i krótkiem 
łóżku, siadała na nie wygodnych, bo za nizkich 
dla uiej krzesłach i ciągle uderzała głową o 
sufit lub o belkę we drzwiach. Dopiero skoń· 
czyła się jej bieda, gdy dorósłszy do 8 stóp, 
iąpotkała agenta jednego z cyrków, który jej 
zaproponował "tourne" po Ameryce i Europie 
na korzystnych warunkach. Zebrawszy po· 
pokaźną sumę, zbudowała sobie w rodzinne~ 
mieście domek, stósowny do wzrostu. PokoJe 
w tym domu mają wysokości 15 stóp, drzwi 
16 stóp, okna po 3 stopy. A i meble są ta~ 
niemałe. Stół ma 4 i pół stopy wysokości, 
łóżko 9 i pół stóp długości, inne sprzęty rów· 
nież są odpowiednich rozmiarów. Panna Ewing ' 
nie jest jeszcze pełnoletnią i 05romnie boi si~ 
urosnąć. 

We wszystkich listach do redakcyi, ekspedycyf, 
księgarni i drukarni trzeba. podaó zawsze swój adrel, 
chocia.iby kto sj\dził, te a.dres jego posiadamy, aby odpo„ 
wiedź lub przeeyłka zamówionych rzeczy dla tego powo- ' 
du nie opóźniły się. Szukanie adresu w dawniejszych Ustaob 
lub ksi2'Żkach zabiera wiele czasu l dla tego prseayłłl 
natychmiast uskuteoznió nie moinł. 



Kolo śpiewu „Wanda" w Laar p. Ruhrort 
donosi aw,m członkom oraz Rodakom, iż przyszła. lekcya 
ipiewu odbędzie BiO dnia 18 sierpnia w lokalu p. Pinka, 
przy koiciele kat-0lickim i to o godz, 6 wieczorem. Upra
sza się wszystkich członków i innych RodakóVv, a miano
wicie członków ezyonycb, ażeby się punktualnie stawm. 
Goście mile widziani._ Z ar z !lid. 

Uwaga: Zarazem uprasza się dyrygenta p. Bilickie
go 1 Hamborn, aby mógł przybyć u wymieniony czas w 
celu porozumienia się w sprawie ćwiczeń śpiewu. 

Cześó pieśni polskiej. Z a r z Ił d. 

Tow. św. Franciszka S. w Hofstede-Riemke. 
Zebranie odbędzie się w niedziełe 18 sierpnia po po

łudniu o 4 godz. w lokalu p. Vorhoffa w Riemke. Po
rzf\dek .żebrania. 1. Wspólne odfotografowanie to~. 2. 
Wpis nowych członków. 3 Składka miesięczna 4. Spra· 
wozdanłe z ubiegłego pół roku i_)nne ważne sprawy. O 
liczny udział w zebraniu uprasz11. Z ar z !lid. 

Szan. pp. sekretarza. i rewizorów kasy upraszam, aby 
się w powyłazym dniu stawili po południa o 2 godzinie 
u p. kasyera w celu obrachunku kasy. 

Jan Korpus, przewodniCZflCy. 

Tow. pol. Ognisko w Mlilheim n. R. 
donpsi swym członkom i Rodakom zamłeszkałym w MUl
heim i okolicy i s11isiednim Towarzystwom. które od nas 
zaproszenia. odebrały, i tym, które dla braku adreaów za
prosze:il nie odebrały, aby raczyły nas swoją obecności!\ 
zs.szczycić, b:or11ic u'.iział w obchodzie 11 rocznicy 
istnienia naszego t)wa.rzys~wa w dniu 18 sierpnia b. r. na 
sali p. Brungs, przy ul. Regentenstr. nr. 9. Nabożeństwo 
polskie odprawi się o godz. 4 po poł. w kościele św. 
Klemensa Pocz,tek za ba.wy 2araz po nabożeństwie. 
Będzie koncert, deklamacye, śpiewy, monologi a w końcu 
będzie teatr odegrany pod tyt : „Zyd w beczce''. O 
liczny udział w tej uroczystości prosi uprzejmie Z ar z I\ d. 

Szan. Członkom oznajmiam, jako t~dzień po rocznicy 
to jest dnia 25 sierpnia wieczorem punktualnie o godz. 
7 rozpocznie się walne zebranie i obór nowego za· 
H11idu, na które każdy członek zobowłq.zany jest pospie • 
szyć. W. Przybyła, sekretarz. 

Baczność! Oberhausen! 
Towar.zystvi.-o gimnastyczne „Sokół'' urzq.dza w niedzielę 

dnia 18 sierpnia o godz. 2 po południu na sali p. Wilma 
przy nowym rynku •ielkie ćwiczenia gimnasty· 
ezne, na które szan. Gniazda z Herne i Bruckhausen, 
oraz Rodaków :& Oberhausen l okolicy uprzejmie zapra· 
szamy, gd~ż przybędzie nauczyciel gimnastyki „~okoła'' 
berlinskiego Wstęp jest wolny, przeto każdy druh, Ro
dak i Rodaczka mogf\ wesoło w gronie naszem się zabaa 
wić. O licz ay udział druhów i Rodaków prosi 

J ó z e f D e r a , przewodu. 

Pokwitowanie! 
Żona. sp. Tomasza l'iszewi~za, który w osta

tnim czasie umarł w Ka.stropie, wręczyła mi zebrane przez 
zmarłego składki na kościół wielko-strzeleeki, do których 
się przyczyniły następujl\Ce osoby: 'Walczak Wincenty 1 
mr., Kazimierz Ciszewicz 1 m.r., Staniała.w Wawrzyniak 1 
mr, Szymon Wojtkowiak 1 mr., Jan Szyrranowski 1 mr. 
Wojciech Jarzyna 1 mr., Michał Jasicki 5 mr„ Piotr Ja
sicki 3 mr., Marcin Jasicli:i 1 mr., Jó~ef Juskowiak 1 mr. 
Tomasz Ciszewicz 3 mr., Michał Wojoieohowski 3 mr„ 
razem 22 mr. 

Wia.domość tę publikuję celem ochronienia śp. To· 
maeza od niesłusznych zarzutów, a zwracam się · z nil\ też 
szczególnie lo zarzj\du Tow. św. Wawrzyńca w Ca11trop. 

Ks. Wlazło, proboszcz. 

Baczność 
parafianie z Wielkiego Strzelca 

pod Piaskami. 
Donosimy współ,Jara:6.anom, że dn1a 18 sierpnia od· 

będzie się zebranie w Hiillen u p. Reitmayera o godz. 4 
po południu, w sprawie chorągwi. - Komitet prosimy na 
godzinę 3 po południu~ bo odbędzie się spis list ofiaroda· 
wców, żebyśmy mogli tę sprawę jak najlepiej uregulować 
i porozumieć się, ile mamy pieniędzy, tebyśmy mogli na
szym współoarafianom na posiedzeniu oznajmić - Dono· 

· simy, iż członek komitetu Tomasz Ciszewicz umarł w Ka.
stropie. - O liczny udztał uprasza się. 

Komitet: 
Jan Giernaś. J :iliób Mikoła.j~ki 

----------------M. Kaczmarkiewicz, 
Widumerstr. 27 KASTROP, Widumerstr. 27 

poleca == dobre cygary = 
Kosciusz.ko, Marynka oraz inne rod2'aje cygar, ta
b!tki do palenia i zażywania, .Zeki, gil?Jy, maszynki do ro
bienia pap~erosów, wielki wybór fajek, cygarniczki port. 
monetki, s~czotec~ki, tabakierki, laski, łańcu3zki do ze
garków i inne towary galanteryjne, powinszowania, wilł
zarki, obrazy, książki do nabożeństwa, history
czne, elementarze dla dzieci i t. d 

Tanie ceny. lJ!iluga rzetelna. 

Michał Kaczmarkiewicz, 
Widumerstr. 27 n:ast1•op, Widumerstr. 27. 

-----------------By osięgnąć obrót wielki Służąca Polka 1 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. znajdtie zaraz shłq sł lżbę w 

księgarni polokiej. 

-wiec w Ueckendorfi 
w sprawie opieki duchownej 

odbędzie się w niedzielę dnia 1:8 sierpnia o godz 
po południu w sali p. Hoft"'manna (Vichriapark)' 
Sildstr„ na który wszystkich Rodaków z parafii na.szej 
prauamy. Na. wiecu zostan!e też przeezytana odpoWI 
władzy duchownej w Paderbornie na nasz„ ostatni" pelj 
cyę w sprawie nabo.łeństw polskich. Chodzi tu o ba 
ważnił rzecz, dla tego Rodaków, którym sprawa Opl 
duchownej nie jest obojętn,, ttprasza się o liczne przyby 

Komitet dla spraw opieki duchowneJ 
w parafii 1Jeekendorf. . 

Wiec polski w Borbeck 
odbę izie się w niedzielę dnia. 18 sierpnia o ;o · 
12 w południe, w sali . p. Fr. Gros3e-Egebrecbt 
Donner-Str. 9 2, przy torze kolei elektryoznej, wiod, 
do Oberhausen, przystanek kolei elektrycznej, Griinełl. 
Bergstr. Rodaków z całej okolicy uprasza s!ę o liCJ 
udział. „Związek Polaków". 

Baczność parafianie z Ruska 
w powiecie Jarocińskim. 

Dnia 1 i lipca postanowiliśmy w Kastrop, aby 
parafi&nie mieazkaj1&cy tu na obczy.źaie i w innych miej 
sco woś }i ach sprawili pamif\tkę do naszego kościoła w 
sku. Mamy nadzieję, że współparafianie i parafianki 
tego się nie wykluCZfł i przyczytifł się, aby w kró 
czasie to można uskutecznić. Rodacy, nie tałujcie p 
trojaków, a Bóg wam to wynagrodzi. Dla braku adre 
waszych współpara:fianie, znsyłamy wam serdeczne p 
zdrowienie przez „ Wiarusa P Jlskiego". 

Prosimy składki nadsyłać pod adresem komitetu, k 
ry się tlł sprawi\ chce zlljl\ć : Tomasz Szymczak w He 
Mittelstr. 7. Jan Chrzanowaki w Ka.strop, Berniltarens 
4a. Jan Idkowiak w Rauxel, B-Str. 10. Marcin Bo 
owski w Schwerin p. Kastrop, Augustestr. 10. 

~~~~o~*~~~~om~ 
KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" 

w Boehum 
ma na składzie wielki wybór książek do na boieflstw 
ksitłżek powieściowych, śpiewników, ksilliżek treści reli · 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napi 
polskimi itd. Dalej : wielki wybór figur Świętych, kru 

fiksów, różańey i innych dewocyonalij. 

~m~~~~ti!**~~~mo 

Nasza kasa płaci od złożonych 

oszezędnoścł 
J. Danielak, 

Wan ne Il, Babnhofritr 84 
bez względu na stopę procentowi\ Banku Rzeszy nadal 

DIS"' 4 1 /2 O/o ~ 
za kwarta.lnem, s. 

II 

Wszystkie moje zegarki są, starannie obciągnięte i na minutę 
megulowane. Za każdy zegarek daję 6 lat piśmienną, gwarancyę. Oba
wy niema ładnej. bo to coby si~ podobać nie miało przyjmuję z po~ 
wrotem i zwracam pieni11iedze. Trzeba się koniecznie przekonać, a ktc 
nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. Zamówienia i po<,lzięko
wania codziennie nadchodzQi. 

9ł*'łC.•~~~
Czeladnik piekarski ni 

za półrocznem wypowiedzeniem. d 
Kto ma u nas złożone depozyta, a kupi grunt od nas, 

temu wypłaca kasa nasza nawet depozyta bez wypowiedzenia. P dzielny w swym zawodz1e potrze
bny za pierwszego od 15 sierpnia. 

I-zydor Kalota Bank Parcelacyjny 
ta 

mistrz piekarski 
lV Bruchn, 

przy ul. Herner Str. nr 1: 2/I. 

w P<1znaniu (Posen) na Piekarach nr. 18. m 
EllllllmJlllll„„„1111'1„„„„„„„„„~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..:._~~~~~~-! cz 

Cłysto złote 

kolezy ki 8 ka
ret. (333) stę

plów, tylko 9 
marek 

Nr. 900. 131/ 
karat. złota, 2 

złoc. spodem 
bardzo trwałf! 

1,26 mr. 

-·~.,.·~·~~
Karty wstępu 

wykonywa 

~prędko i tanio*' 

Drukarnia 
„ Wiarusa Polskiego" 

w Boehnm. 

Książki różnej treś~ł. 
Róża leśna. Cena 40 fen., z-przes. 45 fen. - Toast polskiwle 

3zem i prozt}, czyli zbiór mów przy uroczystościach wszelkiego rodzaj 
Cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. - Dziwne przygody chłopa Urb 
Długonosa. Cena 25 fen., z przes. 30 fen. - Jak. to było pod Wi 
dniem. Powieśó na tle dziejów ojczystych. Cena 40 fen., z przes. 
fen. - Michno Karaś. Powieść historyczna z czasów Bolesława Chr 
brego. Cena 50 fen„ z przes. 55 fen. - Jaśko Cholewa. Powias 
historyczna z czasów Bolesława Smiałego. Cena 50 fen., · z przes. 
fen. - Kazimierz i Magdosia. Powieść z dziejów ojczystych z siede 
nastego stulecia. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - Skrzydlaty woj 
Powiastka historyczna z czasów Jana Sobieskiego. Cena 40 fen., z pr 

A &8?'S @ i5 fen· :__ Maciek Grą.da, odważny. wojak na ląidzie i morzu. Powi 

I g n M • " k l.i czasów Zygmunta III i Władysława IV. Cena 40 f., z przes. 45 1 s 1 a -Czasy kościuszkowskie. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Mar 
~eaarek niklowy, khlczykowy cyl. na 6 kami 6,60 mr· 
Zegarek posrebrzany cyl. na 6 kadl. z 2 ztocnoe brzeg. 6,10 mr 
Zegarek ten sam z na.jleps!!ym werkiem f,'16 mr 
Vz1sto srebrny zełiarek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9,00 Im 

1 Nowina. Obrazek historyczny z czasów Bolesława Krzywoustego. 
szewc polski na 60 fen., z przes. 60 fen. - O Czechu wojaku i o polskiej Han To 

W U e Ck en d Orfie , Opowieść historyczna z czazów potrzeby grunwaldzkiej za Władysłs 
~en sam zegarek z prima werkiem J.0,00 m1 
Czysto srebrny zel'arek cyJyndrowy remont. na 6 

kamieni z. złotym brzegiem z dobrym werkiem 10,26 mr 
~en sam z najlepszym prima werkiem 12,00 mr 

przy ulicy Bcchumer Str. nr. 13, Jagiełły. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Jan Płużek. Powieśó 
poleca się do w;ykonywania czasów Bolesława Krzywoustego. Cena 40 fen., z przes. 45 fęn. 

n.--. wa o~ ObU._l• a Mazepa, hetman Ukrainy. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. _ Szymek 
v 11iiiit:t'-' vv Handzia. Obrazek z czasów naszych. Cena 60 fen., z przes. 70 ~ 

po dług miary - Strachy. Kilka ciekawych opowiadań ku nauce i rozrywce. Ce 

Ar1 
Vo 
Bi 

. Z Matką Boską nsjpięknie~.ze, czysto srebrne zegarki z 2 złoco
nymi brzegami i z najlepszymi fa prima werkami na 10 kamieni po 1(, 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 26 marek. N aj wspanialszy z Matką 
Bosk' .zegarek zł~cone ~itery, i najozdobniejsz-ymi złosonymi brze~ 
gam.i, cięzki w srebrze l z na1lepszym na. 10 kamieni prima prima wer
kiem tylko 28 m. Zegarka tego z pewności!\ nikt jeszcze nie widział 
Bogate oenniki blisko 600 ilustracyj na zegarki, łańcusz:ki biżuterye. 
łakie skrzypce, flety, klarnety i harmiki wysyłam darmo i 'franko. · 

oraz tO fen·, z przes. 50 fen. - Czarnoksiężnik Twardowski. Powieść 
wszelkich reparacyj podań ludowych. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Nagroda cno dru 

prędko, dobr2e i tanio. Trzy powiastki: Anzelm w tatarskiej niewoli, Lekarz cudowny, .Mił mo 
Ro.iacy, popier;sjcie waszych Antosia do matki. Cena 60 fen., z przes. 70 f. - Mała historya Po W 

współbraci. I 3ka z obrazkami. Cena 30 f., z przes. 35 fen. 

•• I Adres: „Wiarus Polski" Bochum • . by 
00000000000000000000 

Obrazki -~~~~+~~+~++~+~~+~~ł 
---------------------'------i dzi, 

1łl. Danecki, Miejska Górka, 
(GUrchen Bez. Posen.) w ramkach czarnych polerowa- ~ T ' K • 

nych za szkłem, obrazki w i·am~· • omasza a emp1s 
Zbiór pleśni nabożnych :a;:r:~:~;.~c~;ze~~:=~i t~;a~~e • . 

do użytku kościelnego i domowego, wielkfł księgę, mocn> 20 fenygów za sztukę. ~ O n.aśladowaniu Chrystusa. 
oprawną, zawierającą przeszło 1100 pieśni, kilkadzisiiJei Adres: „Wiarus Polski," Bochum ._ 

· 6 0000000-ooooo"'ooooo ..,. Cena 1 mr., z przes. 1,20 mr. 
mszy i nieszpor w na ważne uroczystości polecamy p 1 _, "' (ł 
cenach z przes. franko 3 mr. 50 fen.· Dzielny ułan ~ Adres: „Wiarus Polski", . Bochum. 

• z wojska polskiego w Hiszpanii. 
Adres: „Wiarus Polsi" Bochum. Cena 1 mr. z pr,:es. 1 1' mr. -~~+~·~~4'~~4'~++~~~~ł 

Za druk, nakład i reds.kcyę odpowiedzia.lny,: Antoni .Brej ski w Bochum - Nakładem 1 czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum n 

Wie 

ja : 
licł 

cze 
ich 
Wie 



k 
Wychodzi na wtorek, czwartek i sobotę z dodatkiem 
reUgijnym p. t. : „Nauka Katolicka", z__Awutygodn1-
ldem spółecznym p. t. „Głos górników i hutników", 
oraz pisemkiem literackiem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 tnr. 
60 fen., a. z odnoszeniem do domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia- · 
ras Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym pod 

n:r. 133, na stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaci się ze. miejsce rzttdka drobnego druku 
16 fen., a za ogłoszenis zamieszczone przed inseratami 
40 fon. Kto często ogłasza, otrzyma. odpowiedni opust 
c.~yll ie.bat. Za tłóma.czeni& z oboyoh języków na pol
eiki nio się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
ł Księgarni należy opłacić i podac:' w nich dokładny 
~dres piaz,cego. Rękopisów się r.Ie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wykazuje się. 

Nr. 96_ Ełoehu111,, sobota 10 sierpnia 19011! Rok 11. == Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać, i pisać po polsku! Nie 
iest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

Na sierpień i wrzesień 
:er można zapisywać na każdej poczcie 

,,Wiarusa Polskiego" 
g trzema bezpłatnymi dodatks mi. Prenumerata 
wynosi na te dwa miesiące 

tylko l markę 
a z od:rioszeniem do domu 16 fen. więcej. 

stw Prosimy Rodaków, ażeby rozszerzali „Wia
Ji~' rusa Polskiego'\ zachęcająe krewnych, :tmajo· 

mych i sąsiadów do zapisania· tego pisma na 
ru sierpień i wrzesień. 

Kwit do zapis~nia „Wiarusa Polskiego" 
na poczcie znajduje się w dodatku. 

Polacy na obczyźnie. 
W sprawie wyrażenia „Verkommenes 

Volk.f-6 
W. nr. 03 „ Wiarusa Polskiego" podalhJmy 

II odezwę ks. dr. Lissa do Pol8ków w Nadre· 
nii. W odezwie tej opisywał, jak wiadomo, ks. 
dr. Liss, rozmowę swą z ówczesnym ks. bisku. 

:: pem Sima-rem w Paderbornie. Znajduje się tam 
taki ustęp rozmowy : 

Ks. dr. Liss: "Nie rozumiem i pojąć nie 
mogę, dla czego mam moich Rodaków gwał 
tem germanizować i nie wiem, jak to mam 
czynić." 

Ks. Biskup Simar: "Bo Polacy są „ganz 
verkommenes Volk" · (bo Polacy są zupełnie 

ql~r upadłym narodem) i czem prędzej się .zgerma· 
~aJ nizują, tern lepiej dla nich." 
Wi „Kolnische Volkszeitung" zwróciła się do 

ks. arcybiskupa Simara, będącego w podróży 
wizytacyjnej, z prośbą o wyjaśnienje i otrzy
mała od tajnego jego sekretarza w odpowiedzi 
następującą depeszę: 

"Unterredung entstellt wiedergegeben. Aus· 
druck „ verkommenes Volk" nie gefullen " („Roz
mowa przedstawiona w przekręcony sposób. 
Wyraz upadły naród nigdy nie powiedziany.") 

· Na to odpowiada ks. dr. Lisa w „Gazecie 
Toruńskiej" jak następnie: 

„ Tajny sekretarz (!) najprzewielebniejszego . 
. Arcybiskupa · kolońskiego depeszuje do „Koln. 
Lek Volkszeitung" w sprawie mej rozprawy z ks. 
} Biskupem Simarem co następuje : 
~: "Unterredung entstellt wiedergegeben. Aus· 
1ot. druck „ verkommenes V olk nie gefallen." - - Roz
iło mowa pr.zedstawiona w prekręcony sposób. 
1'01 W-yraz "upadły naród" nigdy nie powiedziany". 

Odpowiadam·: Zaden tajny sekretarz nie 
był obecny przy onej rozprawie, więc też wie 
dzieć nie może, co powiedziano albo nie po
wiedziano. 

Ow uotęp nie jest przekręcony, lecz złago· 
diony. W rzeczywistości brzmiał tak: 
. „Sie ' als ein deutscher Mann (!) miis5-ten 
J~ gerade daflir sorgen, dass die Polen mog· 
llchst bald germanisirt werden'~. 

Ja: Entschuldigen Sie, ich bin Pole l (mil 
~zenie)„. Uebrigens verstehe ich nicht, we-shalb 
ie~ meine Landsleute germanisiren soli und 
Wie ich das thun soli! 

Ks. Biskup: „Weil die Polen ein verkom· 
Inenes Volk sind" (sic!). Itd. 

- Ze tak było, a nie inaczej, oświadczam na 
miejsce przysięgi. Powtarzam zaś: Zaden tajny 
sekretarz nie był przy nas · obecny - i przy· 
puszczam, że ks. Arcybiskup dla wielkiego 
oburzenia i wzruszenia owe słowa prawdopo· 
dobnie zapomniał. 

Dla czego ogłosiłem dopiero teraz onę · 
ro~prawę, dowie się „Koelnische Volkszeitung'' 
i wszyscy inni. zartykułów na temat: „z dwoj
ga złego trzeba zawaze mniejsze wybierać·', 
które egłoszę w „Pielgrzymie" - bo trudno na 
10 stron każdemu z osobna odpowiadać. Tylko 
proszę cokolwiek o zimną krew. 

Ks. Liss, pro b. 

Bottrop. Pragnąłbym dorzucić kilka 
słów z zapomnianego, pół polskiegp Bottr9pu, 
gdyż zewsząd można się coś doczytać, jak się 
nasi Rodacy odzywają, żalą na macosze tra
ktowanie nss ze strony niemieckiej, lub w spra· 
wie organizacyjnej, przemysłowej, lecz z nas.zego 
Bottropu zawsze to stare "nic", jak gdyby tu 
wszystko było w najlepszym porządku. Oświata 
mianowicie postępuje zbyt powoli i często mo· 
żna zauważyć mało wytrwałości, a w najpier
wszem miejscu mało prawdziwej łĄczności na· 
rodowei. Boć już to stwierdzoną rzeczą, iż 
jesteśmy zbyt bojaźliwymi, i brak nam odwagi 
na każdym kroku. Nasamprzód użalić się 
muszę na naszych tak nielicznych przemysło· 
wców, bo choć ich nad wyraz mało, jeszcze 
człowiek ani o nich nie ~ie, bo nie polecają 
się w polskiem piśmie, tylko w jakim hakaty· 
stycznym "blacie", Polacy więc się o nich nie 
dowiedzą, boć uczciwi Polacy takiej gadziny 
nie czytają. Na blisko dz~esięćtysięczną lu· 
dność mamy tu, o ile wiem, tylko kilku prze· 
mysłowców, którzy szanują polskość, reszta 
lgnie do niemczyzny. Niektórzy się pożenili 
z Niemkami, będąc tego zdania, iż im Niemka 
szczęście w progi przyniesie. 

Szanowni bracia i siostry, chodźmy do 
takich kupców i rzemieślników Polaków, którzy 
z nami się łączą i polskość szanują, boć to 
nasz dorobek i dToga do dobrego. 

N am polska mowa i polskie dziewice są 
najmilsze, mówmy "ięc tylko z Polakami .zawsze 
po polsku, bierzmy za żony tylko Polki. Nad
mienism, że na nieomal wszystkich firmach, są 
polskie nazwisk.a poniemrzone, poprzekręcane 
do niepoznania. . Popierać należy takich, którzy 
w naszych gazetach się polecają, którzy nie boją 
się hakatystów, którzy St\ Polakami nie z po
chodzenia tylko, lecz z uczynków, którzy dzieci 
wychowują na Polaków. P. M. 

Senftenherg na Łużycach. Najprzód 
pozdrawiam szanowną Redakcyę ,,vVfarusa Pol
hkiego" jako długoletni czytelnik i dziękuję za 
opiekę, jaką „Wiarus Polski'~ otacza nas Po. 
laków na obczyźnie. Niejednokrotnie „ Wiarus 
Polski" pisał, iżby się jego czytelnicy starali, 
aby w każdym domu polskim na obczyźnie, 
znajdował się „Wiarus Polski'~, lecz niestety 
daleko jeszcze do tego. U niejednego prę· 
dzej_ butelkę z wódką zobaczysz na stole, 
aniżeli gazetę polską. Bracie Rodaku, na tę 
przebrzJdłą oparę to ci nie żal wydać choćby 
kilka marek, ale na gazetę nie m~sz pieni~d.zy. 
Policz sobie te pieniądze, które wydasz, aby 
zdrowie sobie zatruwać, a zdaje mi si~, żebyś 
mógł dziesięć takich gazet trzymać za te pie· 
~iądze Inny znów, chociaż wprawdzie nie jest 
pijakiem, to ze skąpstwa żal mu tych kilku 
trojaków na polską gazetę, trzeci znów za,miast 

poloką gazetę czytać, to czyta niemieckiego 
,,Anzeigera." lub inne niemieckie pisma. Polak„ 
katolik ma w swoim domu tylko polską ga
zetę. Precz więc z niemieckimi „blatami". I tu• 
taj w okolicy Senftenbergu jest bardzo dużo 
Polaków, bo około 5000, lecz bardzo mała 
garstka czytuje pisma polskie. I tu pomiędzy 
Rodak1mi powinien się „ Wiarus Polski~' znajdo· 
wać. Bracia Rodacy .zapisujcie więc ,, Wiarusa 
Polskiego" bo jest on dla nas na obczyźnie 
założony i zawsze o dobro nasze się stara. 

W. P. 

Vienenburg. Towariyst"'o polPkc-katolickie św 1 

Ja.na Chrzc. we V1enenburgu i Widelah miało 7 lipce. walne 
Zebranie na saB pana tiochtinga we Vienenburgu1 na któ
rem zostało zdane sprawozdanie z czynności z cłtłego ro
ku. Na początku czerwca roku 1900 liczyło towarzystwo 
27 członków, w ciągu roku dało się wpisać 9 członków, 
z niewiadomej przyczyny wystttpiło 8 a więc pozoataje 28 
członków. Na walnem zebraniu do zarzf\du zostali obrani. 
·Franc. Ge.wołek prezesem, Jan Gawołek zast., St. Bla-· 
chnie rek sekretarzem, W <1jciech Fornalczyk skarbnikiem, 
Stanisław Stanik:owaki chorj\Żym, Andrzej Wrębel i Woj• 
ciech Kulak podchorążymi, Jan Binkowski i Ignacy Ko
ziński, ławnikami i rewizorami )rasy. Dochodu miało tow. 
w zeszłym roku tj. od l czerwca 1900 aż do 1 czerwca. 
1901 r. 102,8!Lmr., rozchodu 121,15 mr., pozostaje w ka-
sie na rok bieŻf!iCY 140,95 mr. Zarzf!id. 

llelmstedt. Sprawozdanie · z czynności Towarzy
stwa św. Barbary w Helmetedt. Dnia 15 stycznia 1901 r~ 
lic'Zyło tow. '48 członków. w ciągu ostatniego półroku wy
stijpiło 2, a dwóch wykreŚl·ł zarrą f, powstaje więc 44 
członków. Z przeszłego roku pozostaje w kasie 100,62mr. 
Dochodu było 134,68 mr, razem 235,30 mr., rozchodu 
było 169,59 mr., pozostaje w kasie 65,71. W miejsce by
łego sekretarza p Cholewy, który wyjechał za pracf!i, 
został obrany p. J. Windy~z, a zast. p. Michał Langner. 

Zarzf!id. 

W sprawie zapisywania imion polskich 
przez urzędników stanu cywilnego 

pisze „Gazeta Gdańska" co niżej: 

„ Walka urzędników przeciw imjonom poi„ 
skim nie ustaje, ale się rozszerza. Włościanin 
Koszałka z Karczewka. nadał synowi imię 
Władysław; urzędnik stanu cywilnego nie chciał 
zapisać i nałożył karę 15 marek. Pan Ko„ 
szalka naturalnie kary nie zapłacił, ale odwo· 
łał się do sądu ławniczego. Prokurator przy· 
znał, że ojciec Polak ma prawo nadania dziecku 
imienia polskiego, upatrywał wszakże winę 
pana Koszałki w tern, że nie podał urzędnikowi 
imienia niemieckiego Władysław. Sędzia wszak„ 
że uwolnił pana Koszałkę od winy i kary. 

Zobaczymy, czy prokurator apelować bę· 
dzie. Z naszej strony oświadczamy: Najprzód 
nie ma nikt obowjąe;ku podawać imirnia dzie„ 
eka w niemieckim języku, bo prawo przepisuje 
§ 22 nr. 4, że podanem ma być imię. Otóż 
imię podane. Nie stoi zaś w prawie, że ma 
imię być niemieckie, lub że ma w dwóch języ· 
kach b~ć podane, nikt też rozaądny podobnego 
ciężaru nie może społeczeństwu nałoż)Ć. Bo 
nie mówiąc już o dziwnej bardzo pretensyi, 
aby naród dwoma jęzskami mówił i nie mówiąc 
o imieniu Władysław, które nie ma odpowie· 
dniego sobie w języku niemieckim, jest nad„ 
zwyczajnie trudno orzec w bardzo wielu wy· 
padkacb, jak sobie imiona w pojedyńczych 
językach odpowiadają. · Takiej wiedzy . nie 
posiadają tlómacze sądowi, egzaminowani, bo 
takie sprawy zńają tylko ci, którzy języki po· 
równują. W nauce porównawczej języka poi„ 
skiego a niemieckiego, mamy znawców pra· 
wdziwych, w Niemczech zaledwie kilku. 

Istnieje przepis ministeryalny, że gdzie 
istnieją imiona odpowiednie w niemieckim ję· 



WIARUS POLSKI. „-
zyku, to owe niemieckie imię ma b~'Ć zatJisane tutejszego probostwa, którtm przez 30 lat za· dowych umieszczono chorĄgwie żałobne. Gdy w~ 
w pr~tokule, a polskie w ~ałączniku (klarnrtt(;h) wiadował. się dowiedz 1ano potem z telegramu biura id 
obok. · Tego przepis11 ministeryalnego w)lpełnić Gdańsk. Przy manewrach bęnzie też Wolffa, że cesarzowa jeszcze nie umarła, zdjęto 0 

zwykle nie można, bo, jak powiedzieli~my, obecnym, na życzenie cesHza, polski malarz chorągwie, które powiewały de piero znowu sat! 
prawie nikt tej nauki w Niemozech nie posiada. bitew Kosak. wieczorem, gdy nadszedł telegram o htotnej szci 
No, ale niechże pan minister nadaje swoim Toruń. Panu Brejakiemu, redaktorowi śmierci cesarzowej. "Posener Neueste Nach„ cią~ 
urzędnikom Bóg wie jakie tam obowią?.ki. „Gazety Toruń':3kiej·'. wytoczyła . prokuratorya richten" .donosząc o tem wszystkiem, naśrnie. dal: 

My Polacy protestujemy przeciwko ternu proces o rzekome ,~podburzanie do gwałtów 1', ws.ją się ze zbytniej szybkości "Posener Ta. cit\! 
ministeryalnemu reskryptowi, bo wprowadza którego o!ę dopatrzono w mowie, wygłodzonej geblattu". upł 
zamieszanie w j11sny przepis prawa. Prócz na wiecu w Chełmży, odbytym przed - czte· :t:i ze Slązka ezyll Starej Połak!i! ska 
tego my się nie czujemy zobowiązani do zna- rema miesiącami l g 
jomości języka niemieckiego i do specyalnej . · Niemieckie Piekary. W sobotę w po. ~o-
znajomości imion niemieckich. My pod'ajemy ~ .z Wiei.„ li8. Poznaśskieł:{i;„ ł ludnie piorun uderzył w dom właściciela Dra. . · 
nasze polskie imiona, i żądamy, ctby były do· We Wróblewie pod Wronkami, miej· l gona w Starem Chechle! Spaliły się wszystkie z~z 
brze, zupełnie dobrze i dokładnie napisane. scowości należącej do parafii biezdrowskiej, ł zabudow~ni~- Dragona i jego sąsi~da ~rozka. ~z· 

Dzielnie się więc spjsał p. Koszałka, że założył ks. prałat ,Jaskulski Towuzystwo Ro· ! . . W ~z~1kł. W czwartek spahly. się. tutaj po 
się procesu nie uląkł, ale jak dobry Polak botników katolickich. Zgłosiło się na. razie 124 I pos1adłosci gospodarzy T~odora Zdebik.~ i ~ił· cz 
praw. swego narodu i nazwiska i imienia bronił. członków, p > zeważnie ludzie dominialni. ł helma. Szc.zygały. Była wiel~a obawa, iz og1en gm 

Na· wezwanie ponowne urzędnika stanu l Biedrusko, tak często omawiana tu i I pr~~bi.erze . znaczne rozmiary; bo panował kt 
do,. , podpisania protokółu winien się p. Koszałka i zapisywana miejscowość pod Poznaniem, z oka· j dosc ~i lny wiatr a ?pał.y były stra~zne. Jednakże an~ 
stawi~ j _ ~aC~)'Ć na to, żeby imię." Władysław" l zyi odbywających się tam ćwiczeń wojskowych wytęzono wszystkie siły, by pozar opanować, się 
bez .. niemieckiego dodatku „ Wlad1dlaus" (bo to I zostało przechrzcone na „ Weissenburg bei Po· I co się nareszcie udało. Ogi~ń wybuchł u Zde. 11ż 
'nie · jest ,o,dpowiednie imię, takiego raczej 1 sen". Nie słyszeliśmy nigdy, żeby któremu· bika, z jakiej przyczyny, dotąd nie wykryto, Re 
wcale w niemieckiem nie ma) było zapisane 1! kolwiek Niemco~i wyraz "Biedrusko" był tru Zabrze. Obrywające się węgle .zabiły na ma 
do · · protokółu poprawnie, żeby, powtarzamy, dny do wymawiania. kopalni „Królowej L 11dwiki" górnika Galwasa. za 
jeg?. w.łaś.tle i żony i:nię i nazwisko były zu· j Zakazana zabawa. Polskie Towarzy- Na kopalni "Concordia" górnik Kurzeja wpadł od 
pełrue po polsku poprawnie zapjsane. Wtedy i stwo ludowe w Fordonie zamierzało odbyć w do szybu i zabił się na miejscu. zb 
dopiero ·powinien podpisać protr)kół. Najlepiej 1 ubleg1ą niedzielę zabawę połączoną z tailcami, W czasie spożywania obiadu zaniewi. bi 
przynieść. imiona i nazwiska ''szystkie napi· I którą jednak burmistrz zakazał bez podania działa nagle żona górnika Kałki z Zaborza-Po. wa 
sane . poprzednio i przedłożyć urzędnikowi. A l powodu. Zarząd towarzystwa zwrócił się z za· remby. Uczuła rwanie w oczach i w krótkim łej 
nie, "'to bę,dzie nowy proces. Darmo, my Polacy J żaleniem do landrata, nie otrzymał jednak od . czasie ogarnęły ją ciemności. "R 
o nasze ' prawti walczyć musimy. Zobacz ymy, l powiedzi Za.r2ą:l uda się na drogę sądową i __ ob 
kto w · tej walce wygra t Nam się zdaje, że l przeprowadzi w danym razie sprawę przez W d "' . po 
my wygrywamy ustawicznie, wzmacniając U• wszystkie instancye. , - łft .. Om@Meł ze tiJff'i.UtO,\! kr . 
czucie ,narodowośc), poczu{'.ie prawa obywatel· l Inowrocław. Poczta inowrocławska nie I Berlin. Na pogrzeb cesarzowej Fryde· u 
skiego i śmiałość i siłę występowania w życiu J przyjmuje adresów .z nazwą "·wielka Kołuda", • rykowej, który ma nastąpić we wtorek, czJnią B 
pubhcznem." ! j~k. donoszą "Dz~ennikowi K~jaw~kie~u". Cho· ł w ma?zole.um poczdamskiem przygoto~'ania. cz 

Ziem.ie polsllie. 
\ c1az ~a nazwa i:-1e do.znała ~adneJ zima.ny urzę- 1 Bez.po~red~io obok grobu cesarza Fryderyka '-ty 
j dovveJ, poclłta ząda, aby pisano: "Gross. Ko· i znaJdUJe się płyta marmurowa, która pokrywa ur 
i luda." ~ grób, przeznaczony dla jego małżonki. za 

~ ~A .Pru1 Zaeli~„ Wfaft'm.i\ i .8.~~l:l! ~~. l Subhastę Golenczewa, dóbr rycerskich j Hamburg. Przyjęcie hr. Wa1deraee, st 
_ Pelplin. Księża wikaryusze Bolesław ' w powiecie zachodnio·poznańskim, należących f „pogromcy'~ Chińczyków, dokonywa się cicho, F~ 

Masłowski w · Zakrzewie i Franciszek Spors do p. Zygmunta Błociszewskiego, ogłasza po wręcz przeciwnie ułożonemu z góry progra· Pi 
w Luzinie tymczasowo .zwolnieni od urzędo- znańBki sąd okręgowy. I mowi. cu. 
·wania. Ks. wikary Jan Dorszyński przenie- Poznań. ·O śmierci cesarzowej Fryde· I Węgry. D.&ienniki węgierskie wyatę2ują ~aJ 
siony z Gdańska do Luzina a ks. Franciszek rykowej doniósł „Posener Tageblatt", jak wia· ł przeciw germanizacyi Węgier przez niemiecki e 
Spitza, odbywszy kuracyę, ustanowiony wika- domo " poniedziałek po południu, wcześniej, · „Szulverajn". Według dzieńników węgierskich ws 
rym w Zakrz,ewie. Ks. adminidtrator Ku.zimierz niż istotnie śmierć nastąpiła., i to, jakoby cesa· I towarzystwo to wydało podczas sw-ego 19· ~r 
Latos-przenieaiony z U aislawia do Nowejcerkwi rzowa już umarła w południe. Później nad- 1 letniego istnienia przeszło milion marek na 0 

pod· Chojnicami. Ks. administrator Ignacy N a· szedł telegram biura Wolffa, z którego wy ni· zakładanie szkół w kraj ach należących do ko· 
wacki przeniesiony z Osieldka do Redy. kało, że cesarzowa jesz~ze nie umarła, dla rony węgiersk.ej. W rokd1 18U9 liczyło towa· P; 

.Pelplin,. . Najprzew. ks. Biskup w po· tego w numerze, wydanym na wieczór, "Pos. rzystwo 271 grup z 30,216 członkami rocznego ~ 11 

dróży swojej do Johannisbergu, gdzie obecnie Tagebl." uniewinniał się co do ( w-t:j wiado- dochodu miało 161,714 marek, wydatki wyno· 
bawi książę Biskup . wrocławski, ks. Kardynał mości, źe o śmierci cesarzowej dowiedział się siły 101,383 marek. Z ostatniego sprawo.lldania ~ 
Jerzy Kopp, zboczył do Krobi i odwiedził w od tutejszych urzędów (amtliche Stellen), które wynika, że organizacya niemiecka rozwija się . , 
sobotę najprzew. ks. Arcybiskupa gnieźnień· , powinny być bardzo dobrze poinformowane. coraz potężniej. Poparcie znajduje ona także 1 

skiego i poznańskiego. l W skutek wiadomości, którą podał :iawcześnie w rządzie austryackim, który zakłada na cał1 m 

~~S~k~u~r~c~z~·~K~s.~p~r~o~b~·~K~i~e~w~e~rt~z~r~z~e~k~ł~s~ię l "Pos. Tagebl.", na tutejszych gmachach urzę-1 p~ł~yspie ~alkań~ki~ s~koły ~iemieckie i za·. 

• Znać nie było w tych mężach silnej wiary 1 się impet meprzyJamelsk1. lam poszli za Jego JO DZIELNY ZOŁNIERZ. w możność obrony i tyle rycertikiego ducha, I mniemaJ.łiem. Było tysiąc sześćdziesiąt piechoty, m 

OPOWIADANIE HISTORYCZ~E 
z powieści 

Henryka Sienkiewicza 
nPA.N WOŁODYJOWSKI". 

(01fłg dalszy). 

Ale słowa te nie 1-'rz~ dały się na nic. Pan 
Potocki bał się brać na siebie całej odpowie· 
dzialności, bo nie czuł się na siłach zadaniu 
podołać, . a i inne głosy z nim odzywać się po• 
częły. Wreszcie ktoś rzekł, że dobrze byłoby 
może z Turczynem układów spróbować. Gdy 
wyraz ten został wymówiony, porwali się żoł· 
nierze z siedzeń, jak ogniem sparzeni: pan 
Wołodyjowski, Ketling, Makowiecki, Kwasi· 
brocki, Humiecki, Rzewuski, poczęli zgrzytać 1 

a szablami trzaskać. „Nie na układy my tu l 
przyszli 1H - poczęto wołać. Na to ten, który I 
o układach wspomniał, wstał i rzekł wielkim 
głosem: „Na miły Bóg l waszmościowie, pier„ 
wszybym gotów dać gardło za ojczyznę i za 
wiarę naszą, a jeśli o układach wspominam, to 
niech mnie Bóg sądzi, nie dla tego, by twier
dzę poddać, jeno, żeby hetmanowi d·ać czas do 
zebrania posiłków. Straszne jest poganom imię 
pana Sobieskiego i choćby słusznych sił nie 
miał, niech jeno rozgłos si~ rozlegnie, że idzie 

wnet Turczyn Kamieńca poniecha.'~ A gdy 
tak przemówił, umilkli wszyscy, lecz została 
im w sercach trwoga przed tą radą, na której 
pierwszem zebraniu już wyraz „układy'' wy
mówiony został. 

ile go teraz właśnie ojczyzna od synów swoich 1I którą rozdzielono w taki sposób, )ż praw~ pr 
potrzebowała. . stronę zamku osadził pan Myślisze ~ski, le"'°ą cz 

Po krótkiej eh wili milczenia Wołodyjow· I pan Hu niecki, sławny ze swoich powug pod tr 
ski rzekł: Cho~imie~.. Od Chocimia, w miejscu najnie· 

- Nieprzyjaciel, nim Kamieniec oblegnie, I be~prnczmeJ~zem, stanął sam pan \Vołodyjow· c 
musi wprzód Zwaniec pokruszyć, bo mu nijak sk1; stronę od Zinkowic osłaniał major ptln te 
obronny zamek za plecami sobie zostawić. 'j Kwi'.S brocki, P?łudnie pan Wąs?wicz, a bok -05 
Owóż ja się podejmuję w Zwańcu zamknąć i od dworca kapitan Bukar. Byh to wszystko 
trzymać się właśnie przez tyl~ czasu, ile by j nie och?t.nicy ja~yś, ale żołnierz~ z zawodu, w· 
go układami zsskać można. Ludzi wiernych , wyborm i w bOJU tak wytr.zymah, że nie łat· po 
wezmę i póki będ:Zie mego życia, póty będzie wiej inni znosili upał słoneczny, niż oni ogień 
i Zwańca ! z dział. w 

Na to krzyknęli wszyscy: g I Ogólny nadzór nad artyleryą zamkową w 
- Nie może być 1 1,yś tu potrzebny! Bez j miał Ketling, . który biegłoś ,·ią w kierowaniu po 

ciebie i mieszczaństwo ducha utraci i żołnierze 1 armat wszystkich przewyższał. Komenda głó· at 
z t.aką ochotą stAwać nie będą. Zadną miarą I w~a w zamku miała być przy małym rycerz~, 
nie może to być t Kto tu ma więcej doświad. ktore~? zaraz. pa.n gene:ał podol~ki p~zostaw1l P 
czenia? Kto Zbaraż odbył? A jak do wycie· I ~olnosc czy.niema v;ycrnczek, llekroc zdarzy d 
czki przyjdzie, kto poprowadzi? Ty zgorzejesz : się potrzeba i sposobność. d 
w Zwańcu, a my tu zgorzejem bez ciebie 1 Owi zasię, dowiedziawszy się, gdzie który g 

Do Zwańca młod1 go by jakiego rezo. będzie stał, . uradowali się w sercach i krzy~ b 
luta wy::łać - ozwał się inny głos. znacz~y podJąwszy, oraz trzask~nie rapierallll 

1 - Przedewszystkiem radźmy, gdzie kto I uc~ynrns:&y, tym sposoberu s~oJą ochotę oka· e 
stenie i której bramy bronić? - ozwał się i zali. w 
ksiqdz bisku~. . • I . S!ysząc .. to i inn~ fantazyi ~a brali i juz ~n 

W, szystk1ch o~zy zwróciły się na pana 

1

. rafo.ieJ radzili o obrome ~ame~o. miasta, co gdy t 
Potockiego, ów zas rzekł: ukonczono, pan Wołodyjowak1 Jeszcze głos .za: 

- Zanim rozkazy wydam, rad zdania do- brał. Mówił on, że szczerze służyć .zamyśla 1 s 
świadczonych żołnierzy posłucham, że zaś do. I w tym celu ślubem . w kościele związać się .za· b 
śwfa~cz~niom ~ojennem pan Wołodyjowski tu mie.rza, zacze~. prosi k~ięd.za bjskupa, ~by Ill~ k 
góruje. Jego pierwszego do głosu wzywam. I to JUtro uczymc było mewzbronno. Ks1ł\dZ b1· Tt 

~ ołodyj~wski ra.~ził przedewszystkie~ skup wi~ząc; .iż „ tego ślubu po~ytek publiczny s 
zamki, pod miastem leżące, dobrze opatrzyc, wyrosnąc moze, przyrzekł chętme. .z 
bo mniemał, że głównie na owe zamki zwróci l (CJ,.g dab11y naali,pl). w 



.... .„...,---

iy wala na to, że-~~szkoły te otrzymują w~parcie 
il 1 . '~ ra od . Szu veraJ nu . 

to ''Berlin. O ostatnich chwilach matki ce· 
1u sarskiej poda.ii\ gazety niemieckie następujące 
ej szciegóły : Stan chorej pozostawał równy w 
1„ dagu poniedziałku i na razie nie zaznaczył się 
, da.lszy ub)tek sił. Rodzina cesarska prawie 
. citl"le pozostawała w pokoju chorej. Dzień 
upływał w bolesnem oc&ekiwaniu. Para cesar
ska zamierzała w razie, jeśli nie nastąpi dalsze 
pogorazenie, pojechać późnym wieczorem do 

· Homburga, aby tam przenocować. Sądzono, 
~ że silny organjzm cesarzowej przetrwa jeszcze 

ie przez kilka dni walkę z śmiercią. Około go· 
a. dziny 4 po południu atoli nastąpiło tak nagłe 
j pogorazenie, że chwile życia chorej były poli· 
l. czone. Powołuno ponownie pastora angielskiej 
ń gminy w Homburgu do łoża umierającej, od 
ł którego C7'łonkowie rodziny n\e odstąpili ju?1 
e ani na chwilę. Około godziny 6 rozpoczęło 
·, się konanie, oddech stawał się coraz słabszym, 
• 11ż wreszcie o godzinie 6 minut 27 prof. dr. 
. Renvera oświadczył cesarzowi, że serce jego 
!l matki przestało bić na zawsze. Cesarzowa 
· zasnęła cicho i bez walki. Pastor angielski 
ł odmówił modlitwę, a ro ·lzina ze wzru5zeniem 
zblityła się do ło1a zi:narłej, której włożeno 

i . . białe li!i.e w z !i ~tygłe ręce. Cesarz sam bprc · 
. wadził wszystkich domowników do łoża zmar· 

łej matl\i, pr.ly którem ocLnówili modlitwę. -
"Re\'Cbsaoz." ogłasi;a w nad7.wyczajnym żałobną 
obwódką otoczonym numerze następujące roz· 
porządzenie C:"·"-.arskie: "vVasza cesarzowa i 
królowa F1·yder1kow3, moja ukochana matka 

e· umarła dzisiaj wedle n'ezbadanych wyroków 
·ą Bożych. Rozporządzam, aby od jutra rozpo
a. częła się żałoba kra.jo wa, trwać mająca sześć 
a tygodni. Zaniechać aależy a?l do ukońezenia 
a· uroczystości pogrzebowych publicznej muzyki, 

zabaw i przedstawień teatralnych. M•nisterstwo 
stanu ma wydać dalsze rozporządzenia. Zamek 

' Friedrichshof 5 sierpnia 1901. Wilhelm." -
'. Pisma angiel~kie przedewszystkiem, ale i fran · 

cuskie1 włoskie i wszystkie zagranicine poświę
cają zmarłej bardzo sylfpatyczne wspomnienia. 

~ Cesarz otrzymał kondo""'ncyjne telegramy od 
~ wszystkich panujących. O dyspozycyach po· 
. . grzebowych nie do~zły j-:szeze ża:ine szcl'iegóły 

do wiadomości publicznej. 
1 lfojoa angielsko-tranwwalska. Z 
. pola w alki w Afryce , donoszą z urzędowej 

strony angielsl\iej, że w czasie od 2U z. m. do 
~ 6 b. m. poległo 4 buróN, raniono 19, pojmano 

w niewoltt 220, a 57 poddało się dobrowolnie. 
a Anglicy zdobyli jedno działo, 140 karabi!lÓW 
ę , i zapasy strzeliwa.. 
e~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Z różnych stron. 
. Bochum. Sześciotygodniową żałobę kra-

o Jową naka.zał cesarz z powodu śmierci swej 
y, matki. Aż do pogrzebu, który odbędzie się w 
Ą prz) szly wtorr k, nie wolno urządzać publi
ą cznych koncertów, .zabaw, przedstawień te~· 
d tralnych i tym podobnych "'idowisk. 
e· Herten. Od 10 maja do 30 czerwca je· 
· chało !wleją elektryczną Recklinghausen Her· 
n ten Wanue 180,619 osób. Dochód wynosił 
k -05,033 mr., nadwyżka 12,280 ror. 
·o . W Wiemelhauseu znów pewna nie· 
u, w1asta poparzyła się, wzniecając ogień przy 
t· pomocy petroleum. 
n Gelsenkirchen. Dwaj górnicy zostali 

w kopalni "H1 bernia" okaleczeni z powodu 
.ą wyb.uchu gazów. - W tejże kopalni dostał się 
u pomiędzy wózki poganiacz koni Krisos i zo

Ó· stał znacznie pokaleczony. 
.' . Stendal (prow. brandenburska). Wielki 
il po~ar zniszczył w necy z niedzieli na ponie· 
Y działek \"tiększą część w~i Schelldorf pod Sten-

dalern. S1>ahłu się 11 gospodarstw, kościół i 
y goś . iniec; zginęło takie w płomieniach wiele 
k bydła.. 
i . Wrocław. 45.dniowe zwrotne bilety ko· 
· leJowe zaprowadziła także dyrekcya wrocławsko
Warszawskiego Towarzyatwa kolejowego w 

ź ro.chu pomiędzy stacyami pruskich kolei pań· 
y stwowych a swojemi. 
: . Berlin. „Kury er Warszawski" i ,, berliń~ 
1 sk1 „Lokalanzeiger'· podają o okropnym wy
. Padku w Berlinie następującą wiadc mość: 
~ ~zterdziestodwuletaia właścicielka dóbr, Wi· 
i· Ttorya hrabina Jezierska, z domu hrabianka 
Y yszkiewiczówna, z Mińska rodem w W ar· 

Sza.wie zamieszkała, została wyrzuc~na z po· 
Wozu skutkiem rozbiegania si~ koni. Poniósłszy 

WIARUS POLSKI. 

ciężkie porażenia wewn(!trzne, umarła skutkiem 
paraliżu płuc S. p. Wiktorya z hr. Tyszkiewi· 
czów hr. Jezieraka była mał?1onką Aleksandra 
hr. Jezierskiego, właściciela dóbr Garków, Przy· 
bysławic i Bogucin w gubernii. lubelskiej oraz 
dóbr Ryki w gubernH siedleckiej. Urod~ona w 
roku 1858 nieboszczka była córką Michała hr. 
Tyszkiewicz:i. z Kosina> ordynata na Birżach i 
Maryi zks. Ra.dziwiHów z Berdyezowa, Gródka 
i Ostrowczyna. Alek"androwa. hr. Jezieraka 
osieroca dwoje dzieci: hr. Jana i hr. Iren~. 

Towarzy::itwo św. Barbary w Dellwig 
W niedtieię linia. 11 sierpnia odbędzie tJię zwyc~tl..h~ 

miesięczne posiedzenie o godz. 3 po południu Ja.Ir mjli
czniejszy udział członków poż,d!lny, gdyt przyjdfł W.IJŻl e 
sprtt?. y pod obrady i zarazem da się towarzystwo odfo· 
tografować. Z ar z 2' d. 

Upraszam także tych wszystkich członków, k tórzy 
mnjl\ ks;ą,ż~i z biblioteki, 11 by je Dl\ posiedzenie ze sob-. 
przynieśli, abyśmy mogli do Poznania. odesłać a inne do · 
staniemy. J. Kędiiora, przewodniczia~:v. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Steele. 
W nied1:ielo dnia 11 sierpnia o g : dz. 11 przed poł 

odbęilzie się zebranie, na które wszyscy członkowie winui 
się stawić, poiliewaź bedlł w&tn13 sprawy omawiane. 

Z ar z Ił d. 

Oberhausen. 

Przestroga dla kołowników. Przestrogi\ 
dla kołowników, którzy zbyt zapalc~ywie od
dają się tej rozrywce niechaj będzie wypadek, 
który się zdarzył młodej 15 letniej Angielce. 
Przywykła ona odbywać wycieczki na prze· Donoszę wszystkim Rl)dakom w pnwiecie Mttlheirc, 
stczeni przeszło 30 mil angielskich i w tych I' którzy w dzień wyborów stali pr,ged lokalami, a JIJ.Gj~ co 
dniach, wśród takiei właśnie prędkieJ' prze · do żądania, r.żeby się stawili dnia 11 sierpnia do lo·kal~ 

" pani Ha.eka o godzinie 3 po południu. -
ja:~d'1:ki, utracił9. ntlgle pamięć do tego stopnia, ł Przewodnicz~cy komitetu powiatowego. 
że nie umi.ała nawet powiedzieć, jak się nazy· ----------------------
wa i gdziemieazka. Rodzice zaledw;epo dwóch 1 ~«łW~«łW-~ 
dniach zdołDli przy pomocy po1icyi i ogłoszeń ł I Kochanemu Szwagrowi · 1 
odszuk ~,ć córkę, a wezwaT)i lekarze orzekli, że Wawrzynowi Spolankiewiczowi 
t.!1 ut.rata pamięci na~tąpHa skutkiem nadmier· w Ma.rxloh. . 

nego zmęczenia i że cza~ jakiś minie, zanim Przy dzisiejsiym dniu radości, * Który ,ii. 
młoda dziewczyna pamięć odzyska. Twem Imieniem słynie, * Zyczę niechaj w obfi- M 

Kraku w. Puł"k gołową'3Ów. Vv tych t •\ Ś ,~i sto lst życia Twego płynie. * Wawrzynie ~~ 
d o_iach przeehodiił przez Kraków 14 czeski kwiaty ż ;: ci .'l. niech ci nigdy ni~ więdni •- i1~ : * ~ 

Niech do r.gonu od powicia r11jskim się uśmie- ,,t;p 
pułk dragonów, dotąd stacyonowany w Klattau. chem śmiej~ . * Twe życie niech płynie jak M 
Pułk ten, otwonony w 1725 roku, za. nadzwy· miły dzień wiosny, * A każdy niech będzie ł 
czajne męzi;wo pod Kolinem w 1725 roku moment ci radosny. * Zyczę ci tego wszystkie- . · 
<:>kazane przez nowozwerbowaną młodzież bez I go, co tylko ż:iczeniem serca Tw0jego. Ko- \ ·· 

I chany Szwagierku źyczEł Ci w tym roku ładnej . 
wąsów, ma odtąd przywilej golenia wqsów od żonki do boku. Ko~hany Szwagier niech żyje t 
dowódzcy pułku aż do szeregowca. I ~ Tego cl życz~, proszę zgadnfłć kto? W. 

Kraków. Zydzi z Kazimierza tłumnie M a 
napadli na Marcina Sochę, dozórcę wodociągów I *·~~~·~~~~~* 
miej3kich, który 12 letniego w~rostka izraeli· -------.-------------
ckiego za to, że psuł studnię wodociągową, I r.~~~ ~I„ ~~,„. ~~ 
chciał zaprowadzić do. urzędu miejskiego. Zy· I ~~~111111•· ~~~~~ '<i~ 1 

d?.ii nie tylko o~obrah wyrostka. z rą t Sochł', I ~1 .,. Q P 1 •• 

nle tego ostatmego -potm·bowah. Ostateczme i ~ vzano..vn)'m anem 

dwóch chrześcian wyrwało Sochę z rąk na· I ~ Wawrz. Lewandowskiemu ~ 
p~stników. Głównym spr~WC'\ napadu był I ~~ Wawrz. Strauchmannowi, 
piekarz Graubner, który się skrył. - Tak~ , ~~ z Bruchu, cr11z 

zawsze jest bezcze1ność żydów. ! i.~ Wawrzyńcowi Szudrze 
Polki w Ameryce. Na pop~sie w j ~ ..• ,.. i 

konaerwntoryum mv:Jycznem w Chicago otrzy· I Wawrzyńcowi Świniarkowi 
mała najwytszą nagro1ę za śpiew (medal złoty I z Rauxel, 

z brylantami) p. Jadwiga z Mikitsńskich I składamy w !zień sw. Wawriyńca ży-
Smulska, żona adwokata chicagoskiego. Drugą I czen!a zdrow:a, szrzęścia i wszelkiej po. 
nagrodę za grę na skrzypcach otrzymała panna m~ ślności n po rHugiem i B t;Cz\śl rwem 
K l k I 

~yciu nieba. W końcu wykrzykuj :my 
se ows a. im: Niech żyifł, d Bruch i Rauxel 

OD REDAKCYI. 
Abonentowi w Brochu. Prosimy o podanie 

swego adresll, a korespondenc~ę w sposó odpowiedni 
zużytkujemy, inaczej pójdzie do kosza, gdy niepodpis11.
nych listów nie możn a uwirględnić. 

.J. 8. w Wickederholz. Kłf\twa je~t rzeczą 
br. ydk~, szczególnie też w u3bch niewia3ty N 'lleży kloq, • 
cych zaws~e surowo skarcić, zwrac'ljj\c im uw~gę, iż to i 
brzydko i grzMh ProJi'!ly 03lb'e, kt'ira t'.1.k klfłć lub 1, 

podać dn prz-'cz;yt!l.uia pl)wyższe uwagi. O dals (e wiado„ 
me ści z ok•lioy t'l.mtdi!ze,i prosimy. 

Jednemu z c-iytł'.ł 11ikó w w Kas trop. List 
mogl · byśmy za.Dieś.! ; ć, gdyb_v się Pun był p ;dp s:i.ł. Pro
simy o podanie adresu Kore3;~onde!lt6w .Ż!ld 1a redakcya 
nie zdrad~i, alo musi ~i d~icć kt'> do nlej phie. OJ „Kr:e
gerver11in6 JV" Pola..r.y ule r owio"i przystęrnwać. 

Koło śpiewu „Halka" w Bochum. 
Ninlej·3zem donoszę człoukom, którzy 11ię da. li odebrać, 

a obrazów swych je3zczc nie wzięli, aby zechcieli to u
czynić w przyszł11i nied < ielę 11 bm. zaraz po pnlskiem na 
bożeństwie. Obrazy odebri.;Ć można w lokalu posiedzeń 
od sekreta rza. p Sroczyń3kiego . 

Podziękowanie! 
SHnownemu panu Pierszkalskiemu, fotegra.fo

wi polskiemu w Dortmundzie, składam niniejszem za 
piękne wykona.nie naszych fotcgrafij 1 eerdec~ne podzięko
~ a iie, poleosj11ic go Z!luzem łaskawym względom szano-
wnych Rodaków. 8t. Kunca, 

przewcdn Kob Śpiewu „Hvika'' w Bochum. 

Towarzystwo św. Antoniego w Ueckendorf 
dono3i swym członkom, iż w niedziele dnia 11 sierpnia o 
god:z. 4 po pcłudniu odbędzie s!ę 7.wyczajne zebranie. O 
jak najliczniejszy udział w zebuniu prosi Z a. r z Ił d. 

'l'owarzystwo św. Kazimierza w Baukau. 
Przystłe zebranie odbę izle sJę dnia 11 sierpnia po 

pc.łudniu ~ gods 4. Pomiędzy innemi będliie mowa o na
szej rocznicy. Liczny ud.ział członków poż11idany. 

Z ar z~ d. 

Giinnigf eld! 
s~auownym Rodakom w Gtianigfeld i okolicy do

nosimy, iż w niedzielo. dnia 18 sierpni11 1901 r. odbędzie 
się w loko.lu pana Dannrecht'a o godzinie 1/24 tej po poł. 

I.- taniec polski, ~ 
na który niaiejszem uprzejmie zapraszamy. Muz~ka na 
dudach. 

Komitet;: 
Michał Olesiński. Franciszek Jajczyk. 

I 
za frżą. W Wieczorek i T . Bartkowiak. 

,~~~~m~~~~~~~~ 
i m z Oberhausen I 
I ~ rrzesy~r.m w dniu irnie~in m··jc nsjserdecznif'jsze ~ 
~ zsoze ·na 8fJwngrom m01m f.1ł. 

I ~ llra·wrz. Bieczlrnwskiemu ! 
! ~ \lra\1·r~yńeowł i Ratajczakowi ~ 

1

1 !, zumieszkałym w Hochl1mnsrk. ~ 
~ Dro Izy szwagrowie! Choc aż t·> ju:t pra· 

I 
wie zwyczajem się et ło winsz lweć imienin 

I: 
: ·. s,voim szwagrJm„ spodziewnm gi~ jed.iak Żd 

o mnie tego nie p :łm:y~ ' " j ; k ,~bym t;vlk0 ~ tego 
' ~ powl'.' du je<lynie biegł z ży czeui s mt. Znac e 
~ przecież moje a.:rco i "iecie dobrze, iż niezli-

1 czoue dowods ruiłośr.i i żyezliwoeci zapewniaj!\ 
Wam moj~ przyjaźń, a więc nie z zwyczaju 
lecz z p otueoy serc11 w3nu1zam Wam mcije ui* crncia. Zycz~ wam przedewszyst.kiem zdruwia 

~ i szczęścia wazelkii>go w najpóźoiejdze 111ta i I 
~ proszę, nie prze :tlwaj..:ie i nadal obdarzać mn:e * Wasz!\ mqościl\ i przyjaźnilł, za którfł zostaję 
~ za.w3ze wdz'ocznym i szczerym Waszym szwa- I 
~ grem i p"z:v.iacielFm, I po trzykroć wykrzyku· * j~: Niech żyj!\ t 
~ Ja n Karp iński z Oberhausen. 

*~~*~~m~o~mmm~~~ 

1~mm!~~~~~~~~mm! 
~ Wawrzynowi Bartkowiakowi I 
~ w dniu godnych imienin ~ 
~ Dziś jest św. Wawrzyńca.* Prezesie twego I 

Pf.\trona l * Więc składamy ci tyczenia, * 
~ Wszys~y 1 - z pośród tu na~zego grota,* Zyj 
~ nam długo i szczoUtwie, * Prowadź nas zawsze 
~ napnód śmtało, * Choćby serca naszych wro
~ gów * Jadem i piani\ kipiało, • Więc nieeb 
~ prezes nasz nam Ż~'je, * Wszyscy po trzykro~ 
~ wykrzykujemy I * A po śmierci w niebo do
~ stanie, :J<• Wszyccy serdecznie l:.yczymy. 
~ Towarzystwo św. Jana E..vg. w HUllen. 

-~~~m~niH1m~~~m~~ 



Koło śpiewu „Wanda" w Katernberg. 
W niedzielo dnia 11 sierpnia przed południem o go

dzinie 1/ 212 odbędzie się walne zebranie. Ponieważ 
~ wdne sprawy do załatwienia, przeto uprasza się człon
ków, deby slo jak najliczniej i punktualnie stawili. -
Goście mile widziani. Z a r z " d. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
donosi swym człt nkom, i! w niedzielę dnia 11 sierpnia 
po południu o godz 3 odbędzie si~ w „Alfrei~ehami," ul. 
Frohnbauser Str. 19 walne zebranie, dla tego upra
sza się członków, ażeby zechcieli się jak najliczniej ze
brać, ponieważ i!~ bardzo ważne sprawy tycz~ce się to„ 
wauystwa do załatwienia. - Goście mile widziani. 

Z ar z ll d. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W niedzielę dnia 11 bm. będzie poświęcony kościół 

tymczasowy w Brnckbausen. Towarzystwo nasr.e bierze 
udział w tej uroczyatości z choruwi". Czł mkowie pl}
winlli jak najliczniej się zebrać na sa1 ę p. E:3pey o godz. 
1f29, zkfłd towarzystwo wyjdzie z pochodem po księdza 
na tdicę Kalserstr. i Sehulstr., przy wejściu I. Rodacy i 
Rodaczki pamiętajcie o tem i przył~czcie się za polsk11i 
chor4gwi,. - O godz. 4 po południu odbędzie się wal• 
Be zebranie. Zarzą,d powinien się sta. wić godzinę prę -
dzej. Uprasza. się Radaków, którzy che!\ brnć udzi&ł w 
polskiej pielgrzymce do Kevelaer, aby si~· r głosili d 1 to-
warzystwa. Z a r z I\ d. 

Towarzystwo św. \Vojciecha w Dortmuod 
donosi swym członkcm i Rodakom, iż z powc..du śmierci 
królowej Fryderykowej policya nie zezwolła nn. nasz ob
chód rccznicy dni11. 11 bm. tylko na 18 sierpnia., Zapra
szamy szan. 'l'owariystwa. i Rodaków, aby się stawili 18 
sierpnia. - W niedzielę 11 bm. je:;t po::.iedzenie o gJ1z. 
5 po połu1niu. Z ar z I\ d. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld. 
W niedzielę dnia 11 sierpnia. odbędzie s'.ę zebranie 

po południu o godz. 4. O liczny udział w zebraniu u -
praaza się. Z ar z I\ d. 

Kolo śpiewu „Sobieski" w Herten 
Przyszłe zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 11 

sierpnia. o godz 3 po południu, a po zebraniu zaraz lekcya 
ipiewu. Z a r z " d. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
W niedzielo dnia. 11 sierpnia o godz. 4 po poł. od

będiie sie miesięczne posiedzen!e. O jak najlici;niejszy 
udział pro3i Z ar z Ili d 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu. 
Dnia 11 sierpnia o godz. 3 po południu odbędzie się 

nadzwyczajne zebranie w domu zwykłych posi~dzeń. 
Goście mile widziani. O liczny udział członków J&k l 

gości uprasza Z ar z~ d. 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck. 
Jeżeli rocznica sw. lJa.rbary w Herten odbędzie się, 

rozpocznie s'ę zebranie o godz. 1 a wymarsz do Herten 
o godz. 2 giej. Nie odbędzie się rocznica., v. tenczas ze-
sranie rozpocznie się o godz 1/ 24 tej. Z ar z I\ d. 

Koło śpiewu „ Halka" w Kas trop 
poszukuje bifgłego dyrygenta, który by mógł ucz~ ć na 
cztery głosy za dobrl\ zapłat~ . ..Próby odbywflj\ się w 
niedzielę po południu n~ sali p Schulte-Beker: . Panów, 
którzy mie~zk9j~ w okolicy Kastrop, a. me1hby chęć 
podjj\ć się tej pracy, prosimy zgłcs'ć się do Z a r z I\ du 

Tow. św. Stanhiława B. w Vv anne-Zachód. 
W niedzielę, dni~ 11 eierpnl~ t. r po poł o godz. 

31;
2 
odbędzie alę miesięczne zebra.n.ie w lokar~ zebr.a.ń, na 

którem będq, ważne sprawy omawiane. Będzie tez obór 
chorj\Żego i asystentów. N?jliczniejsze ! pu~ktualne 
zgromadzenie się V\ ielce pOZl\dane. Pos1edzen e zo
stanie punktualnie o w~mienion1 j godzinie otwarte. 

St. Zim ny. przedwodn. 

Tow. pol. Ognisko w Miilheim n. R. 
donosi swym członkom i Rodakom zamieszkałym w Miil
beim i okolicy i sq,siednim Towarzystwom. które od nas 
zaproszenia odebrały, i tym, które dla braku adresów za.
proszeil nie odebrały, aby raczyły nas swojfł obecności'} 
ze.szczycić, biorj\c udział w obchodzie 11 rMzntcy 
istnienia. naszego t)wa.rzystwa. w dniu 18 sierpnia b. r. na 
sali p. Bruugs, przy ul. Regentenstr. nr. 9. Nabożeństwo 
polskie odprawi się o godz. 4 po poł. w kościele św. 
Klemensa. Pocz~tek zabawy 2araz po nabożeństwie. 
Będzie koncert, deklamacye, śpiewy, monologi a w końcu 
będzłe teatr odegrany pod tyt : "Zyd w beczce". O 
liczny udział w tej uroczystości prosi uprzejmie Z ar z I\ d. 

Sznn. Członkom oznv.jmiam, jako t.Cdzień po rocznicy 
to jest dnia 25 sierpnia wieczorem punktualnie o godz. 
7 rozpocznie się walne zebranie i obór nowego za· 
rzfłdu, na które każdy członek zobowifłzany jest pospie • 
szyć. W. Przybyła., sekretarz. 

Towarzystwo św. Jacka w Bottropie 
urzf\dea w niedzielę 11 bm. po poł. wspólni\ wycieczkę. 
W tym celu zgromadzimy się o godz. 31/4 na. sali pana 
Kirsehbauma, Zkl\d potem w zwartym szeregu z muzyk~ 
wyruszymy do ogrodu Verhoeven'a. Tam będzie koncert, 
śpiewy i t. d. Członkowie w czapkach i z oznakami to
warzystwa powinni się wszyscy stawić z żonami i dzia
tkami, a mogą. i gości przyprowadzić. Wstęp dla 
wszystkich wolny. Licznego przybycia członków z ich 
rodzinami oczekuje Z a r z ' d. 

'row. św. Wojciecha w Hochlarmark II. 
W niedzielę 11 sierpnia. o godz 4 po poł. odbędzie 

się miesięczne ze brnnie. O liczny udz!a.ł uprtM;.Za 
Z ar z I\ d. 

Koło śpiewu „Harfa" w Wanne. 
\V niedzielę, dnii.I. 11 bm. rę ·:lzle zebranie kwartalne 

o godz. 4 po poł., zarai:em zebranie czternastodniowe. 
Uprasza się szan. czł mków, aby się jsk najliczniej zgro
madzili, gdyż bedj\ różne rr.eczy do załat~ien:a. Na ze
buniu będzie prz~jmowanie Lowych członków. Gośi!ie 
mile widziani. Cześć pieśni polskiej I Z a r z q d. 

Towarzystwo św, Barbary w Herten. 
donosi szan. Towarzystwom, które odebrały Złl.f roazenla 
na nasz" 11 rocznicę, która się miała odbyć 11 sie· pnia, 
że odbyć się nie może z powodu urzędowej żałoby po 
ces!lrzowej Fryderykowej. Z a r z ~ d. 

Koło śpiewu "Słowik" w Marxloh 
donos] swym ciłrnkom, iż zebranie odbędzie się w nie
dzielę, dnia 11 sierpnia o godz. 2 po poł. w loka~u pana. 
Hofelmanna., przy ulicy Prowincyonalnej. Uprasza się 
jak nr.juprzejmiej wszyitkich członków i gości, ponieważ 
przyidfł ważne Eprawy pod obrady. Z ar z ą d 

Koło śpiew. polskich „Fiołek" w Bruchu. 
Miesi~czne zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 

11 sierpnia i:rzed południem o godz. 1f212. O liczne 
stawienie s;ę wszystkich cdonków prcsi Z a r z~ d. 

Upras;;llm także, aby członkowie zarz"du i rewi
zorowie kasy stawili sil} godzinę pręrlzej. 

Jsn Bartkowiak, prezes 

Wiec polski w Borbeck 
odbę Izie się w niedzielę dnia IS sierpnia. o godz. 
12 w południe, w sali p Fr. Grcs3e-Egebrecht. ul 
Donner-Str. , ~·rzy torze kolei elektryeznej, wio łt1icej 
do Oberhausrn, pr.zystaa~k :kolei elektrycznej, G1 ilnstr. i 
Bergstr. Rodaków z całej oknlicy uprasza s!ę o liczny 
udział. „Związek Polaków". 

KSIĘGARNIA „ WIARUSA POLSKIEGO" 
w Bochum 

ma na składzie wielki wybór kslflŻek do na bożeństwai 
ksif\Żek powieściowych, śpiewników, ksi~żek treści religij· 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisam 
polskimi itd. Dalej : wielki wybór figur Świętych, kr11cy· 
fiksów, różaticy i innych dewocyonalij. 

Tow. Serca Jezusowego w Recklinghau 
Listy dla towarzystwa nuzego uprasza się poa 

do -prezesa pod adresem: J a. n K r u k, w Recklbił 
batuen, Ringstr. nr. 18. 

. Wiec polski w Habingbors 
odbędzie się w Iiiedziele 25 sierpnia. o godzinie 4 po 
w sali p. W. Kettlinga. O liczny udział Rodak6 
z Habinghorst, Rauxel, Ka.strop i całej okolicy upr 
się. Będ~ omawiaae ważne sprawy Polaków na 0 
c~yźa e dotycz\ce. „Związek Polaków". 

Wiec polski w W attensehei 
odbędzie się w niedzielę dnia 2li sierpnia. o godz 
p.> poludniu w sali p. Rłihri;'a przy ul. Bochumer S 
nr. 393, (naprzeciw „Solbad Centrum"). O liczny udz 
Rodaków z Wattenscheid i okolicy uprasza się, gdyż b 
ważne sprawy omawiane, szczególnie też sprawa wy 
wania dzieci ,,Związek Polaków". 

u~iini~~o~~~~mo 
~ Naszea.u przyjac elowi 

I Wawrzynowi Beszterdzle 
w Baukau 

~ składamy w dniu godnych imienin, 10 sierpnia, 
~ serdeczne życzenia, zdrowia szczęścia i bło* goełu.wieństwn święteg), i życia. długiego, a po 

I 
śmierci zbawien!a wiecznego, i w tym roku bo
ga.tej tony. Zeb; ś mógł jak najprędzej powró
cić w rodzinne strony. Tego ci życzymy i win

~ SEO\Vać nie przestaniemy, fopóki poczęstnego 
~ nie dostaniemy. W a wr.zyn Bf szterda niech żyje ! * Zyczli":i 
~ • St. W. P. i M. K. 

~~Q~~~~~~~~~~Q 
m~~~~~~m~~~~~m~~ 
~ W dniu godnych imienin składamy naszemu 
~ k"chanemu ojcu 

~ Wawrzyno:wi Liebnerowi 
~ naJserdeczniejsze życ.1rnnia. 
JJ(J5. W dzień św. Wawrzyńca życzymy wam m zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa bożego. 
~ Niech wam sicz\ŚCie wieniec splata, Ż)jcie jak 
~ najdłuższe lata. Więc w uroczystość twojego 
- imienia, Nio~ ci wdzięczni twoi synowie, Nie. 
>t1fJ.. chaj Bóg Tobie wstystko w radość zmienia, 
~ Daje pomyślnoać i spokój i zdrowie, Lecz w 
~ kopalni tak się dzieje, górnik się nie ZEs ~ arzeje, 
~ lm;k powietrza wcifiŻ go dusi, górnik wcześnie 
~ umrzeć musi. Dałby B~~ kopalnię rzuc, ć, i do m stron ojczystyćh wrC~n~. Tego wam życ~ą. 
~ wasie kocbaj~ce dziatki i po trzy kroć wykrzy
~ k:ujamy: Nasz kochany tatka niech żyje, aż się m echo od Berten do Borkow od.bije. • 
~ W. i J. Liebner. 

m~~mm•m~~~~~m~m 

1~~~~~~~~1$t, 
I p. Wawrzynowi i Sommerfeldowi 

~ p. Wawrzynowi Szudzie 

~
m przy tej dzisiejszej uroczyste ści życzę tym dwom 

panom wszelkiej pomyślności. Zyczę im for
tuny, a potem w niebie korony. Zyczę im 

~
~ szczi;ścia i błogosławień:itv; a świ~tego, i życia 

a.z do stu lat, a po stu fot11ch c~n.s im z tego 
świata. Ciało do grobu, duaza do nieba, a. cóż 

~ tym panom więcej potrzeba.? Na. kcńcu wy* krzykujemy im po trzykrc ć: ~iech żyj!\! F. K. 

~~~mm~~~m*~~~~a 

9, 
2, 
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mi 
w 
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Kap. zakł. 3000000 mr. Kap. zakł. 3000000 mr. 

Ba1•k Ziemski 
Stuzaca Polka 

znajdz'e zaraz st~łq słiżbę w 
księgarni pol ~kir j. 

Wawrz.Panick ~ Polecam szan. Redakom 
w lVanne Il i okoliey, 

polski skład 

w Poznaniu, pny ulicy Wiktoryi nr. 2, 
przyjmuje wkładki i oszcz~dności od 100 marek poczllwszy na procent 

I płaci ~ • • 0 ~a :ł·Dlies1~cznenl wypowiedzeniem 4: Io 
za 6· ty;odniowem wypowiedzeniem 3 1

/2 °Io 
Przesyłki pocztowe adre\\ować należy tylko : 

...,- Bank Ziemski - Posen. 

Zbiór plesnł nabożnych 
do u.żytku kościelnego i domowego, wielką księgę, mocn 
opraw!Uł, zawierającą przeszło 1100 pieśni, kilkadzisi l!i· 
mszy i nieszporów na ważne uroczystoeci polecamy p ~ 
cenach z przes. franko 3 mr. 50 fen.· 

Adres: „Wiarus Polsi" Bochum. 

Bank ludowy 
Eing. Gen. mit unb. Haftpfl. 

>-I w Bacłborzn - (Batibor O/Schl.) ~ 
pnyjmujc wszelkie kapitały i oszczędności pocz~wszy od J marki s 
płaci od nich 31;2 °Io za miesięcznem, a 4: °Io za ćwierćrooimam wypo· 
wledzenlem od dnia złożenia pieniędzy. - Adres: 

BaDk luc!owy E. G. m. u. H. 

J. Danielak, 
Wanne li, BahnhoMr 84. 

~ ~ . 
Czeladnik piekarski 

dzielny w swym zawodzle potrze 
bny za. pierwszego od H> sierpnia.. 

Izydor Kalota 
mistrz piekarski 

w Bruchu, 
przy ul. Herner Str. nr 1 ~ 2/I 

mm•.1łelai-Hllt~~·~ fj 

Baczność Rodacy ! 
Osiedliłem się w Bo c h u m jako 

_ malarz -

gotowego obuwia. 
PrzeJai~wztj\łe.ro. swoich Roda

ków trwałem i tanier.n obu~i~m 
obsłuż;, ć. Może ~ie Bracia Rodacy 
dużo pieniędzy zaoszczędzić, jeżeli 
bę-lziecle u swegJ Rodaka kupo
wać. - PrJs2ę tylko dobrze u
ważać na moi11i firmę: 

Polski skład 1otowe;o 
obuwia, 

naprzeciw rynku targowego 
w Wanne 

przy ulicy Bahnhofotr. nr. 107. 
Z szacunkiem 

Marcin Fabiańczyk, 
Zwracam uwagę szan. Rodakom, 

iż wykonuję także trwałe i dobre 
obuwie podług miary. Repara.cye 
na życzenie w ja.k najkrótszym 
czasie. 

i wykonuję wszelkie prace malu.r· 00000000000000000000 
skie po bardzo nizkich cenach. Ksi·az· ka mi·syJ·na 
Spod~iew11m się, że ezan. Roda.cy 
zechc~ me przedsiębiorstwo poprzeć. zawierajj\ca modlitwy i nauki na.j

Dalejte Rodocy, swój do swego, atósowniejsze, aby sobie zapewnić 
a nie do kogo innego I zbawienie. Cena 2,20 mr., z przc-

Edward Lewicki, sył1t11i 2,40 m. 
malarz polski w Bochum, Adres: „Witi.rus Polaki," Bochum 

w Jłaełborzu (Ratibor O/Schl.), ul. Panieńska 13, (,Tungfernsir-13 AllP,estr nr. 100. 00000000000000000000 

stolarz polski 

Bochum, Marienstr. 
w podwórzu, 

&k 

do 

poleca. swój br 

~wielki skład mebli 
gotowych. dobrze wykonanych P 
cenach najtailszycr. 

Meble ną. zamówienie wy 
konywam prędko , gustown'e i ta 
nio. - Pewnym luiziom daję tak czt 
hna~pbt~ w ___ ..:__:_-------1 Ci 

Biuro prawne 
w Wanne II„ Buhnbofctr. nr 6 eh 

udziela 
rad i wskazówek 

w sprawach sj\fowych, administr 
cyjnych i policyjnych, wy~oD! 
zażalenia, v. ni'Jski i wszel tue in 

praae piśmienne - Tanie cenY• 

Dalej po1.ecam mój specyo.l.1Y 

skład cygar i tabaki, 
i wszelkie rodzaje papicroso 10 
„Sulima.". 

A... LlJNEl'łlANN, dla 
W a n e n II, Babnhofstr. nr. 53. ły 

za druk, nakład 1 redakcy~ odpowiedzialny,: A n to n i .Brej s k 1 w Bochum. - Nakładem 1 czcionkami Wydawnictwa „Wi ar us a Po 1s kiego'' w Bochum' 
Dodatek nad[ljwye.71ajny. 



---------i! 
Cennik książek różnej treści, I 
· · które nabyć motna 

ksiegarni „ Wiarusa Polskiego" w Bochum, Maltheserstr. 17. 

Książki do nabożeństwa. 
Boże bądź miłościw. 1) W skórkę, brzeg, 

Iloty, z okuciem i zameczkiem: Cena 2150 mr., z przes 
2,70 mr., ?) w skórkę. brzeg złocony: 1,80 . mr., z przes· 
2,00 mr., 3) w skórkę, brzeg marmurowy: Cena 1,30 m. 
przl'syłkl\ 1 50 mr. 

Próc.r. tego mamy na składzie ksi~żkę „Boże bj\dŻ 
aiHościw" w lepszych oprawach w skórkę po 4,50 mr.> 
7.50 mr. 1 9,00 mr. Z przes. 20 fen. więcej. 

Boże bądi miłościw (wydanie wielkim i gru
bem drukiem). Cena 2,óO 1u., z przes. 2,80 mr. 

Anioł Stróż. Oprawa (6) czorwona. skórka, złote 
wyciski, okucie, zamek, brzeg złoty. Cena 2,50 mr. -
Oprawa (30) emalia biała, okucie, zamek, krzył ze sło
olowej kości, grzbiet aksamitny, brzeg złoty. Cena 3 m. 
- Oprawa (óO) kolorowa emalia, okucie, zamek, brzeg 
słotf, krzy! ze słoniowej k-iści, grzbiet akeamitny. Cena 
8 m. - Oprawa w aksamit, okucie, zamek, 3,00 mr. -
Oprawa wykładana. z medalikami, okucie, zamek, brzeg 
słoty, 4,50 mr. - Oprawa w na.śl. marmur, zamek, brzeg 
uoty, 3)50 mr., ~ przesyłką, 30 fen. więcej. 

Wy borek. Oprawa (3) w skórkę czarn~, z złoco
nymi wyciskami, brzeg złoty. Cena 1 m. - Oprawa ( 4c. 
w miękkft skórkę, brzeg złoty, na okładce złote wyciski. 
Format mały. Cena 1,60 m. - Oprawa (6) _skórka, oku
cie, zamek, brzeg złoty. Cena 1,80 mr. - Oprawa (4) 
skórka twarda, złote wyciski, brzeg złoty. Cena 1,60 mr. 
- Oprawa (50) emalia kolorowa, okucie, zamek, brzeg 
Iloty. Cena 2,00 mr. - Oprawa naśl. marmur, zamek, 
brzeg złoty. Cena 2,40 mr. - Oprawa ( 45 sk) wykładana 
1 medaliksmi, okucie, zamek, brzeg złoty. Cena 3,40 mr., 
- Oprawa w aksamit, v okucie, zamek. Cena 2,00 mr., 
1 przesyłk" 20 fen. więcej. 

Perły. Opr. (30) emalia -biała, okucie zamek, na 
okładce krzył i wianek z słoniowej kości, grzbiet aksa
mitny, brzeg złoty, cena 3 m. - Oprawa emalia koloro
wa, 3 mr. - Oprawa w aksamit., okucie, zamek, 3 mr. 
- Oprawa w skórkę, okucie, zamek, 2,50 mr. - Oprawa 
wykładana z medalikami, okucie, zamek, br11eg złoty, 
4,40 mr. - Oprawa w naśl. marmur, zamek, brzeg złoty 
!,50 mr., z p;zesyłkł\ 30 fen wi~cej. 

Wianek .Maryi. Oprawa (4) skórka twarda 
Wyciski, złote, brzeg złoty. Cena 3,00 mr., Oprawa (6) 
lkórka i okucie, zamek. Cena 3,50 mr. - Oprawa (50) 
&ma.Ha kolorowa, ok,ucie, zamek. Cena 4,00 mr. - Opra
la\o. naśl. marmur, zamek, brzeg złoty. Cena 4,50 mr. -
Opr. wykładana, z medalikami, okucie, zamek. Cena 5,00 
mr., z przesyłką 30 fen. więcej. 

Katolik w modlitwie. Ksi\żka z wielkiemi 
literami i wielkiego formatu. Oprawa \ 6) skórka, okucie, 
camek, brzeg złoty. Cena 3,50 m., z przes. 3,80. 

Dunin, ksiflŻka wielkiego formatu, oprawna w 
a.kórkę, brzeg złoty. Cena 3,00 mr. z przes„ 3,80 mr. 

Dunin, ksiflźka wielkiego formatu, oprawa w skórkę, 
okucie, brzeg, zamek złoty. Cena 5 mr., z przes. 5,80 mr. 

• Zbiór modlitw i pieśni, ksiflżka do nabo-
tenstwa w pięknej oprawie ze. złotym brzegiem. Cena 1 
mr., z przes. 1,10 mr. 

Bóa; z tobą, książka małego formatu. Oprawa: 
skórka mi~kka, brzeg złoty. Cena 1,40 mr., z przes. 1750 m. 

3 Bóg z tobą. Oprawa: skórka miękka, brzeg 
złoty, zamek. Cena 1,70 mr., z przes. 1,80 mr. 

Bóg z tobą, oprawa: skórka, okucie, zamek, 
brzeg złoty. Cena 1,40 mr., z przes. 1,50 mr. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

Książki religijne i pouczające. 

Ojców naszych wiara św., czyli prawdy 
zasady świętej wiary i moralności katolickiej jasno wyło
łone i przykładami objaśnione. Cena 1,50 mr., z przes. 
1,70 mr. 

Nauki i rady dla matki chrześciańskiej 
jak dzieci po bożemu wychować. Napisał ks. A. ,J. Cena 
10 fen., z przes. 15 fen. 

Katechizm rzymsko-katolicki. Cena 35 fenygów, 
z przes. 45 fen. 

Eudocya i Pulcherya. Obrazek historyczny 
z 5 wieku chrześciaństwa. Cena 1,00 m„ z przes. 1,10 m. 

Głos kapłana do robotników cbrześciańskich. 
Napisał ks. A. J. Stron 96. Jest to bardzo pożyteczna 
książeczka, wydana za pozwoleniem Na,jprzew. ks. biskupa 
Likowskiego. Każdy robotnik chrześciański znajdzie 
w niej nu.der cenne wskazówki. Cena tylko 15 fenygów, 
a z przes. 18 fen. 

Polak uczący się po niemiecku. Prakty
czny przewodnik który podaje wskazówki, rozmowy i nauki, 
aby w krótkim czasie można czyt11.ć, i·ozumieć i mówić po 
niemiecku. Cena za egz. oprawny 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Słowniczek polsko-niemiecki i niemie
cko - polski. Cena za egzeml>larz oprawny 2,50 mr., 
z przes. 2,80 mr. 

Poradnik dla zdro.wych i chorych ks. 
Kneippa. Dwie części w jednym tomie z obrazkami. 
Cena 2 m., z przesyłkfli 2 m. 20 fen. 

Zielnik czyli dokładny opis ziół leczniczych 
zalecanych przez ks. Kneippa. Cena 50 fen, z przesyłk~ 
55 fen. 

Mała pamiątka Ślubna. Cena 10 fenygów, 
z przes. 13 fen. . 

Lekarstwo przeciw pijaństwu. Cena 10 
fen., z przes. 13 fen. 

Gorzałka przed sądem. Cena 10 fen., z prze
syłk~ 13 fen. 

Podarek Ślubny czyli rady przed ślubem dla 
nowożeńców i rady po ślubie dla małfonków z przykła
dami i modlitwami, oraz karłifł do zapisania dnia i roku 
ślubu. Cena z opraw~ 80 fen., z przes. 90 fen. 

Piekło, czy jest, czem jest i co czynić, a.by się 
cio niego nie dostać? Ceiia 50 fen., z przes. 60 fen. 

Książeczka dla chorych, mogflca się przy
dać i zdrowym. Cena 30 fen., z przes. 40 fen. 

Przewodnik dla polskich robotników 
w Niemczech. Z przykładami. Napisał ks. W. M. 
Cena 15 fen., z przes. 2() fen. 

Czytanie post\'powe. Zbiór powiastek moral
nych, wschodnich, legend, żywotów, obrazów tnoralnych i 
przypowieści polskich. Cena 75 fen., z przesyłk~ 85 fen. 

Rudy starosta. Powieść z czasów k.onfedera.
cyi barskiej. Cena 75 fen., z przesyłk~ 85 fen. 

Zaręcz)'ny z przeszkodami. Cena 40 fen., 
z przes. 45 fen. 

Dranka królowa. Cena 40 fen., z przes. 45 f. 
Rotmist1·z Włodek. Obrazy historyczne z cza.

sów Zygmunta ITI. Cena 50 fen., z przesyłki\ 60 fen. 
Zemsta pani starościny. Cena 50 fenygów, 

z przes. 60 fen. 
Adres: "Wiarus Polski", Bochum. 

Książki treści religijnej i powieśei. 

I 
Nauka wiary i obyczajów .Ko·ścioła ka• 

tolickiego, wyłożona obszernie, stwierdzona.· i obja„ 
śniona miejscami z Pisma św., Ojców Kościpła przykła
dami z. życia, oraz przewodnik życia dla rodzin cbrześci
ańskich, przez ks. dr. Hermana Rolfusa, proboszcza, i T 
J. Braendlego, rektora i nauczyciela religii. · Egzemplau 
oprawny w płótno angielskie, bogato zło.c.one , wyciski 1 
pudełkiem. Cena 16 mr., z przes. 16,50 mr. .. · 

Bez ustanku się modlcie. Zbi6r modlitw 
dla wiernych ze skarbu św. Kościoła rzymsko-katolickiego 
do codziennego użytku. Cena 25 fen. z przes: 30 fen. 

Książeczka o dobrej śmierci, Napomnie
nia, rady i modlitwy odpustowe. Cena 25 fen., z_ przes 
30 fen. 

N abożcńst.wo do czternastu s'vięiych 
P.-zyczyńcÓ\V w potrzebie. Książeczka \\•e ws.zel.:. 
kich dolegliwo~ciach pociechę przynoszflca. Cena 35 fen. 

Prze;lą.d najgłówniejszych obietnia 
Zbawiciela na korzyść czcicieli Jego .Przen. 
Sercae Cena 15 fen., z przes. 18 fen. 

Gó1·ka IUemensowa. Powieść z czasów za· 
prowadzenia chrześciaństwa na Slj\zku. Cena 40 fenygów, 
z przes. 45 fen. _ 

Pociecha dusz w czyścu cierpiący~h, 
Nauki i przykłady o stanie dusz w czyścu zostajj\cycb 
oraz ksiil:żka modlitewna, zawieraj!\ca wszystkie nabożeł!· 
stwa, ulgę duszom w czyścu przynosz~ce. Cena za egt.. 
oprawny w płótno z pochewką, 1,60 m. z pr:zes. 1,so m.'.ł--

Cze§ć Maryi na kaidy czas. Ksią,żka po- . 
uczają,ca i modlitewna dla czllicieli Najiw. Panny , Maryl.. 
Cena z oprawą, 1,50 m , z przesyłk!ł 1,70 m. · 

Przewodnik do Najśw. Serca Jezuso-. 
wego 1 zawierający osobliwsze modlitwy i nabożne ćwi
czenia na cześć Najśw. Serca Jezusowego z nabożeństweDl. 
na cały miesiąc. Cena w oprawie płóciennej 1,.2Q" ~r., 
z prites. 1:40 mr. . •ł, 

Wykład modlitwy Pańskiej. Cena 1 ,mr.t 
z przeli. 1,20 mr. 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Ce
na ] ,OO mr., z przes. 1,30 mr. 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusac. 
"Wyda~ie większe. Cena 2 mr., z przes. 2,30 mr. 

Zywot Pana Jezusa. Oprawa w półskórek 
.1,60 mr., z przes. 1,90 mr. 

Zywot św. A.loizego. W pieknej oprawi~:. 
Cena 5 mr., z przesyłką ó,óO mr. 

llusyci na Górnym §łązku, Opowiadanlf 
z XIV wieku. Cena 40 f., z przes. 50 fen. · 

Petronela, pustelniCll z góry św. Anny . . Cena 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Odpuść nam. Powieść historyczna. lJena 50 f., 
z przes. 60 fen. 

Swiat i Mądrość Przed wieczna, Opowia
danie. Cena 40 f., z przes. 50 fen. 

Domicyan, Powieść historyczna. Cena 50 fen , 
z przes. 60 fen. 

Modlitwa zwycięża. Opowiadanie z czwartego 
wieku chrześciaństwa za panowania Juliana. Cena 30 f,, 
z przesyłką 35 fen. 

§otel'is. Opowiadanie historyczne z czasów pano
wania Maksymina. Cena 40 f., z przes. 45 fen. 

Katolicki rok kościelny, czyli objaśnienie Trzy sluby, czyli Marya nie opuści tych, któr~ 
świflt, obrzędów i ceremonij kościelnych. Cena 80 fen., u Niej szukaj!\ pomocy w utrapieniu. Cena 35 fenygów. 
z przesyłk~ 90 fen. , z przes. 45 fen. 

Io TajeJDnic żywego Różańca. Przy za- Wielkopolska. i Wielłrnpolanie pod wzglę ... 
mówieniu trzeba podać, czy ta.,iemnicę majq. być przezna- dem rozmiaru, podzfołu, zarz~dów i płodów. Cena 50 f.1 
czone db. Róży mężczyzn, mężatek, panien lub młodzień- z przes. 60 fen. 
ców. Cena 20 fen. z przes. 23 fen. Ofiary zabobonu. Powieść przez Fr. Ksa:w, 

llUstorya biblijna dla rodzin chrześcfańskicb Tuczyńskiego. Cena 50 fen., z pr.zes. 60 fen. 
czyli jasne a gruntowne objaśnienie dziejów Starego i No- Od kolebki do ~robu. Czytanie miesi~czne 
wego Testamentu. Opracował ks. probo1zcz J. Stagra- dla matek chrześcianskich. Cena 40 "., t przesyłk~ 45 f. 
czyński. Przeszło 200 ślicznych ryciu i 8 obrazków kolo-

h d b d ł P1·zy;ody Janłi.a sieroty przez niego samego 
A.doracya Najsw. Sakramentu w czasie r(oSwyc Tz 0 i zie o, które się składa z dwóch tomów. opowiedziane. Cena 30 fen, z przes. 35 fen. 

czterdziestogodzinnego nabożeństwa, przy grobie Pańskim tary e:1tament w jednym tomie, a Nowy Testament 
w. Wielki Pifltek, oraz w czasie uroczystości Bożego w drugim tomie). Cena za każdy tom oprawny w płótno Ksiądz 1'1aćkiewicz, bojownik za wjarę i wol-
01ała. Cena za egzemplarz oprawny 60 f., z przes. 70 f. angielskie 9,00 mr., z przes. 9,50 mr. Obydwa tomy ność. Cena 25 fen., z przesyłką. 30 fen. 

w e w 6ł k · d k · ·1 · 7 50 P o.lróż po wszechświecie. Popularne roz-
W"klad Ofiary llłll'..,zy s' w. ks. Marc1"na z Ko- opra n P s · w 1e ną siąz 'ę z przes. 1 , m. " J.••"' \Vyklad Lelr ". • E · 1· · k · d G ffi prawy o księżycu, słońcu, planetach i gwiazdach.. Cen& 

chem. Cena za egz. oprawny 1,50 mr., z przes. 1,70 mr. „c„.J I 'łVang1e IJ, się za o -niego, na wszystkie nied2iele i święta wraz z wynikającą 7 5 fen. , z przes. 85 fen. 
. Ratujcie tłusze w czyścu, czyli różne mo- ztqd nauką wiary i obyczajów i gruntownem wyjaśnieniem Wieniec i korona. Historyczne opowiadan~ 

dhtwy i sposoby wspierania dusz w czyścu się znajdujfł- roku kościelnego. Wielka księga 0 976 stronach, z wielu oparte na prawdziwych zdarzeniach z czasów męczeństw>& 
cych. Cena 10 fen .. z przes. 13 fen. pięknemi 

0 
brazkami, w mocnej oprawie, polecamy po 5 pierwszych chrześcian za panowania cesarza Nerona. z 

O czci Matki Boskiej w Polsce. Napisał marek,,i p.rzes. 5 mr. 50 fen. licznymi ilustracyami. Cena 40 fen., z przee. 45 fen. 
kii. Mrowiński ·r. J. Cena 20 fen., z przesyłkfł 25 fen. Zy"' ot Bo;arodzicy Najśw, Panny Ma- Skazani do kopalń, powieść z dziejów 

Przy;otowanie na śmierć czyli rozmyślania r)'i i Jej Oblubieńca św. Józefa, z opisem najgłówniej- chrześciaństwa z czasów panowlłnia. cesarza. Maksymina.. 
o
1 
pra.w~~c.h. -vyie.czu~c~ jako wst~p d. 0 życia pobożnego szych mieJs c cudownych i czcicieli Panny Marvi ozdo- Cena 40 fen. 1 z przes 50 fen. 
szczęt.livrn,J snuerci aw. Alfonsa Liguorego. Cena za bione 8 ślrnznymi obrazkami kolorowymi i bli~ko 500 §:nvetłzi w Lędzinach, powieśó górnoślą· 

egzemplarz oprawny 1,50 mr., z przes. 1,70 mr. drzeworytami. Egzemplarz oprawny w półskórek z bogato zka z czasów 30-letniej wojny, przez ś. p. Karola Miarkę 
z b złoconymi wyciskami, z futerałem 14,00 mr. z przes. Ceua 50 fen. , z przesyłkfli 60 fen. 

10 ~ a awa z Jezusem przez Mszę święt4. Cena 14,50 mr. Mapa Połsld. Cena 20 fen., z przez. 25 ~en. 
J.en., z przes. 13 fen. J. Zywoty 8więtych Pańskich z 270 illustra- Sądy Boże. Powieść z życia górników górno.~ 

dl łlistorya Kościoła rzymskokatolickiego cyami i 8 kolorowymi obra:ikami. Format wielki obe,j- ślj\skich. Cena 50 fen. , z przes. 66 fen. 
59, ł a .ludu polskiego i młodzieży. Opowiedziana w 65-ciu mu.je stron 1192. Egzemplarz oprawny w płótno an- Po"1·zebana żywcem. Cena 30 fen., z .iazJd 

yciorysach. Cena 1,50 mr., z przes. 1,75 mr. gielskie z. futerałem. Cena 13,00 mr., z przes. 13,50 mr. 35 fenygów. 

I.- Książki zamawiać można ppd adresem: „Wiarus Polski", Bochum. ~ 



Książiki historyczne i inne. 
Królowie polscy w obrazach i pieśniach. 

Dzieło to zawiera 50 pięknych rycin, wykonanych podług 
rysunków 'Walerego Eliasza przedstawiajfłcych królów 
polskich. Nadto jest przy każdej rycinie piękny wiersz 
Seweryny Duebińskiej, opisujl\CY czyny każdego króla. 
Cena za ozdobnie oprawny egzemplarz 15 marek, z prze-
1yłk" 15,50 mr. 

Księca Sybillińska o przyszłości. Zbiór 
proroctw, przepowiedni, i jasnowidzeń o różnych narodach, 
a szczególnie o Kościele katolickim, o Polsce i Słowiań
szczyźnie. Z dodatkiem: Wernyhora przepowiada przy
szłość. Egzemplarz oprawny 3 mr., z przes. 3,30 mr. 

Skarbczyk polski, Krótka popularna historya 
polska, ozdohiona pięknemi por-tretami królów i licznemi 
obrazkami. Spiewy historyczne napisała M. Ilnicka, 
wiadomości historyczne zebrał i ułożył Fr. Rawita. Cena 
za egz. oprawny 2 mr., z przes. 2,20 mr. 

Malowniczy opis Polski, .zawierajl\CY oprócz 
zajmujf\cego opisu kraju naszego i mieszkańców jego, bardzo 
bogat„ część ilustracyjni\, a mianowicie: Widoki ojczy
stych gór, dolin i malowniczych miejscowości. Swifłtynie 
Pańskie i wspaniałe gmachy. Zamki i rezydencye króle
wskie. Grobowce sławnych wodzów. Kopalnie soli i ole,ju 
skalnego. Obchody weselne i uroczystości ludowe. Szla
chtę i wojsko polskie. Herby miast i województw. Mapki 
polskie. Ubiory ludu w Polsce, Litwie i Rusi. Wille i za
kłady w zdrojowiskach leczniczych. Widoki stolic i głó
wniejszych miast Polski. Cena 3,50 mr. z przes. 3,80 mr 

Zarys dziejów Polski porozbiorowej z do
daniem nsjważniejszych wiadomości z historyi i literatury 
polskiej, z obrazkami i map!\ Polski. Cena 1 markę, z 
przesyłki\ 1 m. 1 O fen. 

Wojsko polskie z 1831 r., wydanie drugie 
Cena 2 m. z przes. 2,10 m. Książka ta zawiera 8 dużych 
drzeworytów, które przedstawiają kilkadziesil\t postaci 
wojskowych różnej broni, prócz tego jest opis działań 
wojennych i krótka historya wojska polskiego. 

Złota książeczka dla dzieci i starszych, zawie
rajl\ca piękne przykłady o· czwartem przykazaniu Bożem, 
zebrane z dziejów starożytnych, z historyi biblijnej i pol
skiej. Cena z oprawi\ 1,25 m., z przes. 1,35 mr. 

Hzstorya Polska w pięknych przykładach 
przedstawiona. Zbiór wzorów dzielności, p:tacy, nauki i 
poświęcenia dla kraju. jakiemi się nasi przodkowie od
znaczyli. Dla pouczenia i rozrywki ludu polskiego i mło
pzieży. Cena z opr. 1,10 mr., z przes. 1,20 mr. Ksif\Żka 
ta czyta się jak najpiękniejsza powieść a przytem podaje 
wieie na11ki. 

Wesoły Deklamator. Zbiór wierszy humo
rystycznych, fraszek, monologów, komedyjek, anegdotek i 
przysłów polskich. Ułożył Zagłoba. Cena z oprawi\ 
1 mr. 30 fen., z przes. 1 mr. 50 fen. 

Piast i Kościuszko. Ciekawe opowiadanie 
z dziejów ojczystych. Z rycinami. Cena 40 fen., z przes: 
4:6 fenygów. 

Z niewoli tatarskiej. Opowieść bardzo piękna 
r; czasu napadu Tatarów na Polskę w XVII wieku. Cena 
z oprawf\ 2,40 mr., z przes. 2,60 mr. 

Adama Mickiewicza życie i dzieła. Z 6 
obrazkami. Cena 10 fen., z przesyłki\ 13 fen. 

O kotlarczyku ze Lwowa wojaku za czasów 
Stefana Batorego. Cena 75 fen., z przes. 85 f. 

Powieści i opowiadania. Treść: Z ziemi 
łez i pracy ; O bogaczu Goduli; Kowal Paszek ; Wilia 
za oceanem; Kłusownik; List do nieba. Cena 75 fen., 
1 przes. 85 fen. 

O obowiązku rodziców wychowania swych 
dzieci po chrześciańsku. Napisał ks. Marcin Makowski. 
Cena 50 fen., z przesyłką, 55 fen. 

Nowy deklamator. Cena 1.50 mr., z przes. 
1,70 mr. 

Dzielny ułan z wojska polskiego w Hiszpanii. 
Cena 1,00 mr., z przesyłki\ 1,10 mr 

O trzech Kaszubach. Powieść z krzyżackich 
bojów, z obrazkami. Cena 1,20 mr ., z przes. 1.40 mr. 

Na Jasnej Górze. Powieść z XVII wieku. 
Cena 1,20 mr., z przes. 1,30 mr. 

Agata. Obrazek z życia ludu wiejskiego. Cenll 
60 fen., z przes. 55 fen. 

W tygrysich szponach. Cena 50 fenygów, 
przes. 65 fen. 

Ofiara z krwi pol!ddej w obronie chrze
ściańshva. • Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 

Ofiara Zmudzina. Obrazek historyczny z cza
sów powstania 1831 roku'. Cena 60 fen., z przes. 70 f. 

Józef~ młody jeniec tatarski. Powieść 
r; czasu napadów tatarskich w XVII wieku na Podole. 
Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Zyd. Napisał Stan. Miłkowski. „ Cena 50 fen., 
1 przes. 55 fen. 

ltlichałko, Cena 50 fen., z przes. 55 fen. 
Kroże. Napisał Stan. Miłkowski. Cena 60 fen. 

1 ptzes. 70 fen. 
Powieści i podania ludowe, Cena 80 fen., 

I przes. 90 fen. 
Bez Pana, Powieść historyczna z XI. wieku. 

Cena 1,80 mr., z przes. 2,00 mr. 
Opiekun młodzieży. Cena 50 fen., z prze

ayiq 60 fen. 
Opowieść z krwawych dziejów. Cena 40 

fen., z przesyłki\ 50 fen. · 
Wałka stuletnia narodu polskiego o niepodle

głość. Z 58 obrazkami. Cena 1,00 mrk., z przesyłką, 
1,70 mrk. 

Pustelnik z ()zarnej Doliny. Powieść z 
czasów konfederac~ic~.. Cena 75 fen., z przes. 85 fen. 

Ofiara n1h11Istow Powieść humorystyczna. 
Cena 50 fen., z przes. 55 fen. 

Wernyhora, wieszcz ukraiński. Powieść z cza
a6w bunt~w h~jdamackich. Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

B0Jom1.r, czyli zaprowadzenie chrzeaciaństwa na 
lmJycach. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 

Dziwne przygody chłopa łJ rhana Dłu· 
senosa. Cena 25 fen., z przes. 30 fen. 

Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. 

Książki różnej treści. 
Proroctwo stare10 pustelnika. Cena 35 

fen., z przes. 40 fen. 
Rozważ to dobrze! Myśli zbawienne dla do

brych i złych. Cena 45 fen., z pnesyłkłlf 50 fen. 
Grzesznik poprawiony. Opowiadanie pra

wdziwe. Cena 40 fen., z przesyłki\ 45 fen. 
Przewodnik do spowiedzi ceneralnej, 

dla spowiedników i spowiads.jf\cych si~. Cena 35 fen., 
z przes. 40 fen., z oprawą, 50 fen., z przesyłki\ 50 fen. 

N owy brewiarzyk tercyarski podług nowej 
konstytucyi OJca św. Papieża Leona XIII. z dnia. 30 maja 
1893 dla Braci i Siostr III· Zakonu św. Ojca Franciszka 
pod Klauzurfł niebędf\cych czyli świeckich, z dodaniem 
różnych stosownych nabozeństw. Cena za egz. oprawny 
1,50 m., z przes. 1,70 m. 

Z niwy Ślązkiej, piękna ksifłźka zawierajf\Ca 
mnóstwo wierszy, stosownych do deklamacyi: Cena za 
egz. w ślicznej oprawie 1,50 m., z przes. 1,70 m. 
. . .Wierna Rózia, czyli zwycię:rtwo wiary kato

hckieJ. Cena z oprawił 80' fen., Il przes. 90 fen. 
Starosta weselny. Zbiór prżemówień, piosnek 

i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy go
dach weselnych. Cena za egzemplarz oprawny 1,00 mr., 
z przesyłki\ 1,10 mr. 

P1·awo o zabezpieczeniu na przypadek 
kalect\va. Cena 40 fen., z przea. 45 fen. 

Prawo zabezpieczające robotników na 
starość i słabość. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 

Adres: „ Wiarus Polski", Bochum, 

Powieśei i opowiadania. 
Pi~ć powieści ciekawej treści. Cena 25 fen., z przes. 

35 fe!lygów. 
Z'!/wy nas~yjnik, powieść rzymska z cza ów prześla 

dowama chrzesman z III-go wieku. Cena SO fenygów, 
z przesyłki\ 90 fen. 

Fernando, powieść dla młodzieży i de rosłych. Cena 
60 fen., z przesyłki\ 70 fen. 

Książ~ Sreb,rny, powieść z czasów Iwana Groźnego. 
Cena 2 mr., z przes. 2,20 mr. 

O tw~rzeniu si~ ziemi i rewolucyach w jej łonie, 
oraz krótki poglfłd na pochodzenie i pokrewieństwo ludzi. 
Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. 

Leniwy Wawrzynek. Cena 80 fen., z prżes. 90 fen. 
Na. rozdrożu. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. 
Wierny Tyniko i dzielna dziewczyna. Cena 40 fen. 

z przes. 45 fen. 
. Rozbitki. Przygody rodziny angielskiej. Cena 60 f., 
z przes· 65 fen„ 

Rysy z życia śp. ks. Karola Antoniewicza. Cena 30 
fen., z przes. 35 fen. 

Opowiadania dziadunia o sławnych mężach i dzie-
jach dawnej Polski. Cena 1,00 mr., z prżes. 1,10 mr. 

Tomek Setnik. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. 
Po~ski Sowizdrzał. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 
Wianek obrazków powieściowych. Cena 1,20 mr. 

z przes. 1,40 mr. 
Sie1·ota. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. 
.Qjciec Mateusz. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. 
Zyciorys mojego dziadka. Cena 60 fen., z przes~łk~ 

70 fe!J.ygów. 
Zycie i zasługi Karola Marcinkowskiego. Cena 30 

fen., z przes. 35 fen. 
Z kujawskiej ziemi. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. 
Powiastki z życia ludu wiejskiego. Cena 50 fen., 

z przes. 60 fen. 
Wiązat1ka wspomnień, obra~ ków i opisów z czasów 

i z życia Kościuszki. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 
Przygody Rufina Piotrowskiego na Sybirze. Dla 

ludu i młodzieży, opowiedział ks. pleban z pod Sremu. 
Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 

Zwyci~ztwo serca. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 
Powiastka o Wietrze. Cena 60 fen., z przes. 65 fen. 
Wspomnienia wygnańca Litwina, (1806 - 1834). 

Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. 
Arcydzie ło organisty. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. 
Sieroty. Napisał ks. Wł. Chotkowski. Cenr. 1 mr. 

z przesvłkfł 1,10 mr. 
lVa łono Matki. Powieść na tle amerykańskiego ży

cia„ Napisał ks. A. Tłoczyński. Cena 80 fen., z przes. 
90 fenygów. 

Opowiadania o zbójcach, strachach, czarach i zaklę
tych skarbach i o podobnych niezwykłych sprawach. 
Cena 40 fen. , z przes. 45 fen. 

Dzieci n,dzy. Obrazek z życia poznańskiego. Napi
sał ks. Wł. Chotkowski. Cena 1 mr., z przes. 110 mr. 

Zbójcy. Zbiór ciekawych opowiadań. Cena lo fen., 
z przes. 45 fen. 

A.dam Smigielski, starosta gnieźnieński. Cena 60 f., 
z przes. 65 fen. 

Historya o Mateuszu Drągalu. Cena 25 fenyg6w, 
z przes. 30 fen. 

Sniieszek. Wybór anegdot, wesołych opowiadań i 
żartów. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 

Pi,ć .powieści dla ludu. Cena 25 f., z przes. 30 fen. 
ZnaJdek, .iego przygody wojackie i inne. Cena 40 

fen., z przes. 45 fen. 
Dawne czasy. Opowiadania i powieści na tle dziejów 

Polski. Część I. Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 
Dawne czasy. Część II. Cena 1 m., z przes. 1,10 mr. 
N aj droższy skarb. Ceua 60 f., z przes. 65 fen. 
Józafat. Napisał ks. Szmid. Cena 75 fen., z przes. 

80 fenygów. 
Myto złotego cielca. Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 
Legendy. Opowie.dania treści pouczaj~cej. Cena 1 mr., 

z przes. 1,20 mr. 
Baranek. Napisał ks. Szmid. Cena 40 fen., z przes. 

45 fenygów. 
Powieści na tle życia mieszczańskiego : Ukarana 

duma pani Maciejowej; Swarliwa niewiasta · dach ka
piący; Nigdy zapóźno by si' poprawić. Ćena 1 mr., 

przes. 1,10 mr. 
Maurycy August Beniowski, jego żywot, oraz przy

gody z czasu pobytu na Kamczatce. Cena 60 fenygów, 
z przes. 70 fen. 

Skrzydlaty Wojak. Powieść historyczna z czasów 
Jana Sobieskiego. Cena 40 f„ z przes. 45 f. 

++++++++ 
Dla teatró-w-! 

A.by handel szedł. Okrazek ludowy w 1 ak 
6 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 1 mr., z przesyłki\ 1,10 

Bankructwo partacza. Komedya w 1 ak 
4 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 1 mr .. z przes. 1,10 mr. 

Stary piechur i syn je10 huzar. Krotochw 
w 3 aktach. 10 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 2 mr. z pr 
syłkfł 2,20 mr. · 

Okrężne. Komedya w 2 aktach. 7 
niewiast. Cena 1.f>O mr .. z przes. 1,60 mr. 

. Berek .odpieczętowany. Komedya w 1 akcie. 
męzczyzn, 1 mewiasta. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. 

. ()hłopi arystokracL Komedya w 1 akcie ze lpi 
wami. 6 męczyzn, 3 niewiasty. Cena 1,30 mr., z przes 
k~ 1,•0 mr. 
. • ~ztery drama~iki. Treść: 1) Ostatnie napomni 

me. Sw1atopłuka. 4 męzczyzn„ 2) Dzielne Morawianki. 
rnęzc~yzn, 3 .niewiast~. 3) Bożena, czyli córka kmiecia 111 
czeskim tr?me. 3 męzczy:.m, 4 niewiasty. 4) Sf\d Spitygnie. 
wa. 5 męzcz3'zn, 1 niewiasta. Cena 75 fen ., z przes. 80 fe!i 

. Dwie komedyjki. 1) Oazczędne dzieci. 1 ni-;;wias 
2 dz1ew~zęta. 2~ Dla czego Jasiowi i Wosiowi urosły ro 1 
na głowie. 1 męzczyzna, 2 chłopcy, 1 dziewczę. Cena 50 t 1 

z przesyłką 60 fen. 
Gwiazda Syberyi. Dramat w 3 aktach. 13 męt 

czyzn, 1 diiewczę Cena 80 fen , z przes. 90 fen. 
8ąsiedz~. Obraze~ z życia ludu górnoślą,3kiego w 

aktach. 11 męzczyzn, 2 mewiasty. Cena 1 markę, z prze. 
~yłkf\ 1,10 mr. 

Szlachta czynszowa czyli kłótnia o wiatr. 4 męż. . 
czy~n, 2 niewiasty. Ceria 80 fen., z przesyłki\ 90 fen. (Z DU• ł 
tam1 1,30 mr. 

Zosia druhna. Monodram w 1 akcie. 1 mężczy. e 
zna, 1 niewiasta. Cena 10 fen., z przes. 13 fen. 

.Kachna. Obrazek ludowy w trzech aktach. 6 męi
czyzn, 3 niewiasty. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

()hleb ludzi bodzie. Komedyjka w 1 akcie. 5 męz· 
czyzn, 2. niewiast~. Cena 80 fen. z przesyłk~ 85 fen. ,1 

.()1ekawosć pierwszy stopień do piekła. 
3 męzczyzn, 2 niewiasty. Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

. ~erbel .domowy. Obrazek wiejski ze śpiewami 
w JedneJ odsłome. 4 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 80 t, 
z przesyłklł 85 fen. . 

Na przekór. 3 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 8ł 
fen., z przesyłkfł 85 fen. 

Dwóch głuchych. 5 mężczyzn, 1 niewiasta. Ce· 
na 80 f., z przes. 85 fen. 

Zabobon czyli krakowiacy i górale. Zaba· 
wk~ dr.amatyczna ze śpiewami w trzech aktach. 13 mężczyzn, 
3 mew1asty. Cena 80 fen, z przes. 85 fenygów. 

Takich wi~cej. Komedya w 2 aktach. 6 mężczyzn 
2 niewiasty. Cena 1,10 mr., z przes. 1,25 fen. r 

()ztery k~medye księdza Schmida pod tyt.~ rz 
1) Jagody. 5 męzczyzn, 2 niewia3ty. 2) Wieniec. 3 męŻ• 
cz1zn, 3 niewiasty. 3) Kominiarczyk. 3 mężczyzn 5 nie· , 
w1ast. 4) Mały złodziej. 2 mężczyzn, 1 niewiasta. 'cenara
zem 7 5 fen., z przesyłkfł 85 fen. 

Ida, hrabina z Toggenb~r;a Obrazek drama
tyczny. 7 mężczyzn, 5 niewiast. Cena 75 f. , z przes. 80 f. n 

Słowiczek. Komedyjka ze śpiewka.mi w 1 akcie. a 
3 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 60 fen. z przes. 65 fen. ~ 

Berek zapieczętowany. Monodram ze śpiewka
mi w 1 akcie. .... Cena 60 fen., z przesyłki\ 65 fen. 

Grochowy wieniec. Komedya w 4 aktach. 8 męż· .0 

czyzn, 4 niewiasty. Cena 2 mr., z przes. 2 20 mr. . 
Kiliński. Obraz historyczny. Cen~ 2 mr., z prze• 1 

syłkfł 2 mr. 20 fen. 
Rultnrnik. Obrazek z życia ludu Śll\zkiego Vf 

dwóch aktach. 8 me·żczyzn, 2 niewiasty. Cena 30 fen., I 
przesyłki\ 35 fen. e 
. . Dzwonek św. Jad,ł"i;i (3 akty). 6 

mew1asty. Cena 40 fen., z przesyłką 45 fen. 
Łobzowianie. 7 mężctyzn, 3 niewiasty. 

mr., z przes. 1,40 mr. 
meżczyzn, Błażek opętany. 

1,30 mr., z przes. 1,40 mr. 
Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy w p1ęem od·~ 

słonach. ~ mężczyzn ~ niewiast. Cena 1 mr. z przes. 1,05 m. 5 r 
Fhsacy. 6 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 1,30 mr., 1 

przes. 1,40 mr. 
A.kademik. czyli ofiara za Ojczyznę (1 akt). 9 męż· 

czyzn, 1 niewiasta. Cena 1 mr., z przes. 1 mr. 5 fen. 
Ulica nad Wisłą (1 akt). 4 mężczyzn, 3 niewia• 

sty. Cena 1 mr., z przesyłke 1 mr. 5 fen. 
A.dam i Ewa. Krotochwila w 2 aktach. 2 mężczyzn, 

1 niewiasta Cena 1 mr., z przes. 1 mr. 5 fen. . e 
. . N ad Wisłą. . Krotochwila w 1 akcie. 3 mężczyzn, ł d 

mew1asty. Cena 1 markę, z przes. 1 mr. 5 fen. 
Bartos z pod .Krakowa, czyli Dożywocie w le

targu. Obrazek ludowy w 1 akcie. 4 mężczyzn 1 niewiasta. 
Cena 1 mr., z przes. 1,05 mr. 

Genowefa. 8 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 1,50 mr. 
z przez. l. 60 mr. 

Zyd w beczce. 4 mężczyzn, 1 nie.,...iasta. Cena l 
mr., z przes. 1 10 mr. 

Kominiarz i młynarz, czyli zawalenie się wieży• 
4 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 1 mr., z przes. 1.10 mr. 

.Karpaccy górale. 8 mężczyzn, 3 niewiasty. Ce
na 25 fen., z przes. 30 fen 

Bło;osła,vieństwo Matki, 4 mężczyzn, 4 nie· 
wiasty Mosiek spekulant, 4 mężczyzn, 2 niewiasty. 
Cena za obie sztuczki 25 fen., z przes. 30 fen. 

Zbiór łatwych sztuczek teatralnych. Cent 
60 fen„ z prr:es. 70 fen. 

Scena ludowa. 53 sztuczek teatralnych. 
1,60 mr., z przes. 1,80 mr. W oprawie 
2,20 mr. 

Zamówienia pod adresem : 

„Wiarus Polski", Bochum, Malthese-rstr. 17a. 

++++++++ 



i Za proszenia weselne it 
wykonywa prędko, gustownie i tanio 

Drukarnia „Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

Przy zamówieniu naldy napisać, którego dnia, o którf.lj go
dzinie, gdzie i w którym kościele odbędzie się sł ub, oraz u kogo 
i przy jakiej ulicy (numer domu tak.te podać) uroczystość 
weselna się odbędzie. Podać należy także imię i nazwisko 
młodej panny i młodego pana. Po odebraniu zamówienia zostan1' 
karty w jak naj!trótszym czasie wysłane. 

Tanie i cieka -w-e książki: 
Godzina śmierci, czyli leki na strachy śmiertelne. Cena z prze

yłk~ 60 fen. - Gawędziarz, czyli zbiór ciekawych opowiadań. Cen 1 

1 przesyłki\ 60 fen. - Dziwne podróże Obieżyswiata. Cena 60 fen. 
t Zeg::i.rek ceyścowy, czyli nabożeństwo codzienne za dusze "° 

ścu cierpif\ce, oraz Godzinki i modlitwy dla dostf\pienia szczęśliwej 
ierci. Cena 30 fen. - O trzech św. Hostyach, 50 fen. - Głowa 
, Barbary, 50 fen. - Rozmyślania religijne dla pobożnych niewias1 
ześciańskich, 75 fen. - Walka o byt i walka o cnotę, 50 fen. -

e- iężna Lubomirska, czyli cudowny los sieroty polskieJ w Paryżu, 40 
. - Klara. czyli zwycięztwo 0 noty, 50 fen. - Kręte drogi, czyl: 

· · torya młodzieńca zbłf\kanego, a później nawróconego, 80 fen. -
• łacz Ojców sw., 75 fen. - Przeratliwe Echo, 60 fen. - Genowefa 

fen. - Bolesłs.w, 40 fen. - Sf\d Ostateczny, 40 fen. - Męki piep 
• elue, 15 fen. - Nauka o Szkaplerzach, 20 fen. 

Głos Synogarlicy na pustyni &wiata tego jęczlłcej, to jest: duszy 
ześciańskiej rozmyślania, do Pana Boga, wiecznego oblubieńca wzdy

. ania, w cbrzescianskiej doskonałości ćwiczenia, cena 1 mr., z przes 
Z• 10 mr. - Ita z Togenburgu. Powiesć wzruszaj1'ca z wieków średnicł 

' zbudowaniu i pokrzepieniu w cierpieniach i uciskach tego życia 
na. 30 fen., z przes. 35 fen. - Czemu dziad za wsze dziadem, cho~ 
n wszyscy dają,. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. - Miłowid. Histo
a o biednym przewoźniku. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. - Powin
owania dla dzieci na Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, imie• 
ay i urodziny. Cena 25 fen., z przes. 28 fen. 

Ministrant, 15 fen. - Pomsta Boża, 25 fen. - Los Sieroty, ao 
. - Listownik, 50 fen. - Legendy, 30 fen. - Lampa Czarodziej-

a, 40 fen. - Koszyk kwiatów, 40 fen. - Robinson, 80 fen. -
toś z Ska.lina, 30 fen. - Chata Wuja Tomasza, 30 fen. - Cui 
dki w świecie, 10 fen. - Dolina Almeryi, 60 fen. - Gadu-gadu 
fenygów, - Historya o królewiczu, 30 fen. - Magazyn zabaw, 4( 
., - Obrazk~ z życia ludu, 40 fen. - Jaskinia Beatusa, 1 mr. -

zn racye i pieśni weselne, 30 fen. - Powieści i gawędy, 50 fen. -
, rzygody z tycia pijakó-w, 30 fen. - Zbieranka, 50 fen. - Obi ezy

: ' ia.t 50 fen., - Wesoły Fighm, łO fen. - Kopa opowiadań 30 fen. 
z. Róża. z Tannenburga) f>O fen. - Spiewnik polski, 50 fen. - Sześć 

kawych bajek, 30 fen. - Siotra Wiktorya, 50 fen. - Gawędziar2 
fenygów. 

Niepojęte drogi Opatrzności, 50 fen. - Zbiór powinszowań 5C 
n. - Zwyczajna ku ~hnia domi>wa, obejmujf\CS. przepisy potraw ku-

. arskich, 80 fen. - Przewodnik dla nieznaja,cych języka niemieckiego: 
ie. ~ fen. - Sybilla, czyli zbiór proroctw i przepowiedai, 40 fen. -
a- ała. Lutnistka, 50 fen., - Sto wesołych anegdot, 15 fen. - Historya 

Złot-Oszku i Czerwonoszku, dwóch królewiczach bliźniakach, 30 fen 
ż •. owiastka o dziewczęciu, porwane~ o~ zbójców, 20 fe.n. - Piękns 

storya o gołf\bku, który przyczymł sw do uratowanrn. rycerza od 
ierci jaka mu ze strony rozbójników zagrażała, 20 fen. - Sniegu· 
ka, historya bardzo zajmuja,cL\ o prześlicznej królewnie i o jej niego· 

" iwej i srodze ukaranej macosze, 30 fen. - Wianek najciekaw~zycb 

1 wieści i anegdot, 30 fen. - Dzieci sabaudzkie, 30 fen. - Kopciu
ek. Historya bardzo piękna o sierocie, co wyszła za królewicza a złej 

4 acosze i dwóch je,l córkach ukaranych, 30 fen. - K2if\Żecika o do· 
rych zwyczajach towarzyskich, 80 fen. - Nasze życie, powieść z cza· 

30 w powstania w r. 1863, cena 80 fen. - Grzesznik poprawiony, cenll 
O fen. - Asem i królowa duchów 40 fen. - Powiastka o Madeju 
zbójniku, 15 fen - Krzyżyk drewniany, czyli Bóg nie opuszcza tych: 
órzy w Nim ufność pokładajq, 20 fen. - Złotnicki. Historya o kupcu 
óry się wyuczył języka ptaków, 20 fen. - 'L'rzy zajmujl\ce powieści 

m. braz Matki Boskiej Goła,bek, Krzak róży, 50 fen. - Prawda i fałsz 
z ó fen. - Półkopy ,wesołych opowiadań, 20 fen. 

. Młody pustelnik. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - KrólowE 
zyczka. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Marzana. Cena 30 fen. 
przes. 35 fen. - Młody pustelnik. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 
botnia góra. Cena 20 fen , z przes. 25 fen. 

Na koszta przesyłki doła,czyć trzeba do każdej marki 10 fen. 
n, Kto zamówi ksifłżek powyższych przyna.j!l.L11iej za. 5 marek i prze· 

4 e pieni1'dze naprzód, otrzyma przesyłkę na. nasz koszt. Na tyczenit 
~e,ła.my wszelkie, ksi!łżki także za po braniem poczto w em (Postnach· 

e) 
Wszelkie listy i przesyłki pieniężne a.dresowaó krótko 

•• Wiarus Polski", Bochum. 

,, Wiarusa· Polskiego" 
Maltheserstr. 17, w Bochum, Maltheserstr. 17, 

wykonywa 

gustownie, prędko i tanio 
wszelkie prace drukarskie 

mianowicie 

ustawy, programy, karty wstępu, karty legitymacyjne i 
karty do kwitowania. składek miesięcznych, koperty i pa· 
pier z nazwą towarzystwa lub z nazwiskiem osoby pry· 
watnej, zaproszenia weselne, karty polecające i wizytowe, 

plakaty, prospekty i t. d., i . t. d. 

Przy wszelkich zamówieniach prosimy podać 
aby przesyłka nie opóźniła się. 

Pozyteczne książki: 
Powieści Adolfa Dygasińskie· 

go. Serya I i II. Egzemplarz bro
szurowany każdej seryi 2 mr„ 
z przes. 2.20 mr. 

Prawdziwe wyobrażenie Przen. 
OblJcza Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, jak przechowane i z naj
głębszf\ czci~ czczone bywa w Ba
zylice św. Piotra w Watykanie. 
Cena 15 fen., z przes. 20 fen. 

Dyament albo szkło, katolikom 
i protestantom ku rozwadze. Cena 
30 fen., z przes. 35 fen. 

Wykład pozdrowienia Aniel
skiego. Przewodnik życia dla ro
dzin cbrześciańskich. Cena 50 f., 
z przes. 60 fen. 

f{si,garnia „ Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

Książki różnej treśeł. 
Róża leśna. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - Toailt polak:lwler 

~zero i prozl\, czyli zbiór mów przy uroczystościach wszelkiego rodzaju• 
Cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. - Dziwne przygody chłopa Urbana 
Długonosa. Cena. 25 fen., z przes. 30 fen. - Jak to było pod Wie
dniem. Powieść na tle dziejów ojczystych. Cena 40 fen., z przes. 46 
fen. - Michno Karaś. Powieść historyczna z czasów Bolesława Obro-. 
brego. Cena 50 fen„ z przes. 55 fen. - Jaśko Cholewa. Powiastka 
historyczna z czasów Bolesława Smiałego. Cena 50 fen., z przes. 66 
fon. - Kazimierz i Magdosia. Powieść z dziejów ojczystych z siedem
nastego stulecia. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - Skrzydlaty wojak, 
Powiastka historyczna z czasów Jana Sobieskiego. Cena 40 fen., z przes, 
i5 fen· - Maciek Grf\da, odważny wojak na. lf\dzie i morzu. Powie86 
~ czasów Zygmunta III i Władysława IV. Cena 40 f., z przes. 46 f. 
- Czasy kościuszkowskie. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Ma.roik 
Nowina. Obrazek historyczny z czasów ·Bolesława Krzywoustego. Ce
na 50 fen„ z przes. 60 fen. .:...... O Czechu wojaku i o polskiej Hance. 
Opowieść historyczna z czazów potrzeby grunwaldzkiej za. Władysława 
Jagiełły. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Jan Płużek. Powieió a 
czasów Bolesława Krzywoustego. Cena 40 fen., z przes. 45 fęn. -
Mazepa, hetman Ukrainy. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. - Szymek I 
Handzia. Obrazek z czasów naszych. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 
- Strachy. Kilka ciekawych opowiadań ku nauce i rozrywce. Cena 

~ A 1l1!!b.. 10 fen·, z przes. 50 fen. - Czarnoksiężnik Twardowski. Powieśó • 
r'11iBi11'Z ' - podań ludowych. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Nagroda cnoty. 

Trzy powiu.stki: Anzelm w tatarskiej niewoli, Lekarz cudowny, Miłośd 

St~ple Antosia do matki. Cena 60 fen., z przes. 70 f. - Mała historya Pol-
V 3ka z obrazkami. Cena 30 f., z przes. 35 fen. 

Adres: „ Wiarus Polski" Bochum. 

wszelkiego rodzajuf ~~~~~~~~~~~~~ 
dla towazrystw 

i osób prywatnych, 
poprawnie po polsk·u wykonane 

poleca i dostarcza 

i w najkrószym czasie 
ksi~garniv „ Wiarusa Polsldeyo'' 

w Bochum. 

'4<&QrS'JJJ>r 
Medalioniki. 

Medale Ojc::i. św. Leona XIII, zło
cone. Cena 30 fen. 

Prócz tego polecamy medaliki 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
św. Ignacego, Niep. Pocz. Najśw, 
Panny, św. Józefa, Matki Boskiej, 
św. Władysława, sw. Barbary, Ma
tki Boski ej Nieustajl\cej Pomocy i 
bardzo wiele innych. Cena nie· 
których medalików5 fen., niektó
rych 10 fen. ~a. sztukę. 

00000000000000000000 

• 
Ządajcje 

i czytajcie 
mmm•• M 

„Biblioteczkę dla Dziatwy 
i Młodzieży Polskiej" 

Wydawnictwo ludowe 
imienia Ada na .Mickiewicza 

zawierajllClł historyę pol~k~. życiorysy 
naszych wielkich mężów, świętych pol
skich, powiastki moralne, le.geody, baś
nie, bajki , w.et·t>ze i wierszJ i, oraz 
opowiadania dla śmiechu i rozrywki 

D otf\d wyszło 6 to wików po 
10 fen. za pojedyńczy tomik, sprze
Sjłkf\ 13 fen. 

Dalsze tomiki pod prS.ilf\. 
Adres: 

„Wiarus Polsi" Bo ~h11m, 

Scena Ludowa. 
Zbióir ładnych dramacików, komedyjek, krotochwil• 
fraszek scenicznych, 01onolo;-ów, dyalogów i wierszy, 
stósownych na przedstawienia domowe podczas wesół, imienin, wieńców 
itp. uroczystości rodzinnych, oraz dla teatrów amatorskich. UłożJł i ze
brał J ó ~ e f C h o i sc z e w s k i. 

„ .•...•.... „._ Towarzystwom 
P I k

l El t .A które tycz1' sobie, aby stęple ich 

Ksif\Żkaej rzawiera na 240 stronach 38 komedyjek i 18 wierszy • 
sCena J. m. 60 fen., z przesyłklł 1 m. 70 fen., z opraw1' 2 m„ w 
opięknej cze ta oprawie 2 m 50 fen (stóso~ue. na pod11.rki), z prze-
yłk11i 2 m 60 fen. -

8cena Ludowa jest jakby umyślnie ułożona dla Pola.k6w 
w niemieckich stronach: gdyż podaje religijne, pouczajflce, wesołe i łatwe 
do odegrania az uki. Za pomoef\ tej ksif\Żki możne., choć jest gdzie
kolwiek nkilku lub kilkunastu Rodaków, odegrać raz po raz teatrzyk 
domuwy.. Znajduje się tu także grana często sztucvka: „Ogolili go b~ 
mydła ~1 , a oprócz tego :tli umieszćzone : Czcijmy księ~y t - Ksi!łdz i sie
rota. - Złota i srebrna siekiera. - Zdrowy Z1'b wyrwany, czyli: sku
teczne lekaratwo na ból serca. - Pijak w trumnie. - Berek przed 
Sfldem. - Nie ma to jak handel wódk~. - Na ten weksel płaczę. -
Smie1ć zdrajcy ojctyzny. - Czytajcie gazety polsko-katolickie itd. 

-.:v były wyraźnie odbite, to jest, o s 1 em en arz ~~~.:!;~.:i:.·~:~~~.~~~:~~ 
I 

dla dzieci uczących się w szkole 
tylko po niemiecku. 

I Jestto naj 1 e p s zy elementarz, jaki dotychczas wy-
sz~dł i dla tego powinien znajdować się w ręku każdego 
dZ1ecka polskiego na o bczytnie. 

. Elementarz wykonany jest bardzo gustownie, ozdo-
?1ony licznymi obrazkami, a ułożony tak, że dziecko umie

'. Jl\ce czytać po niemiecku, łatwo nauczy się po polsku. 

I 
Cena 30 fen., z prteB'!fłką 40 fen. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

pzone 

pod.uszki 
~~.!~11>~.~~~~ .~!2f~ 
czerwonym i zielonym. Podu· 
szki unądzone są tak, że 
nie potrzeba ich farbą. ni · 
gdy polewać, gdyż farba 
w tychże poduszkach za· 
warta nie ł(ł.two wysycha, 
a starczy jej na lat kilka. 
Cena tylko 76 fen„ z przesyłk1' 
96 fenygów. Adres: „ Wiarus 
Polski", Bochum. 

0000000000000000 

Zwra~a się uprzejmie uwag~, że Towarzystwom wolno grać tylko 
za pozwoleniem autora, którego się udziela za bardzo przystępn2' cen@. 
Pisać trzeba o pozwolenie pod adresem: Józef łJhociszewski, 
Gniezno (Gnesen). · 

„Scena Ludowa" jest na składzie w H.się;arni „Wiarusa 
Polskiego" w Bochum. Adresować krótko: „Wiarus Polski" 
Bochum. 

Obrazy ś'W'. Wojciech.a 
Cena 70 fenygów, z przesyłk'ł 80 fen. 

Adres_: „Wiarus Polski", Bochum. 



Drukarni „ Wiarusa Polskiego" 
w Boehum, Maltheserstr. 17 

jest do nabycia : 

papier listo1'Vy 
: pięknymi polskimi napisami 

Cena za jednę teczkę z 6 arkuszami ó kopertam 
IO fen., z przesyłkit l.3 fen. Kto zamówi od razu 
30 teczek, otrzyma pr.zesyłkę franko. - NależytoÓó pro
simy przesłać n ap r z 6 d w markach pocztowych (w liście). 

-···~~~~~~~~·······~-il: .· Tomasza a Kempis J 
~Mę . ·J:laśladowaniu Chrystusa. ~ 
~ !:? · Cena 1 mr., z przes. 1,20 mr. ~ 
~ .·:, . w· P I I . B h • ~ ~~ . Adres: „ 1 a rus o s n", o c urn. • 

et.~~~~~~~+~~~~*~~+~~-
~:. , · .Kto pragnie posiadać 

książkę do nabożeństwa w pięknej i mocnej oprawie 
f ,; „. _ niech sobie zapieze 

„80że bądź miloimiw': 
. XsiflŻka nBoże bf.\dŻ miłościw" zawiera bardzo piękny zbiór nabo· 

łe:ils, w i pieśni, a kosztuje w nadzwyczaj pięknej i mocnej opra.wiE 
8,60· ~rk., 6 mrk., 7 mrk„ 7 ,50 mrk. i 9 mrk. Książkę tę przesyłam~ 
poprzednim nadesłaniem należytości albo też za zaliczk2' pocztow~ 

000000000000000000000000000000000000000000 o 
W . ~ddym domu polskim na. obczyźnie znajdować się powinien O 

P
1
hfski Elementarz i polski Katechizm. § 

oo 
' ·; Wobec Cił\głych prztśladowsń naszej narodov ości, wobec 

te{so, ·że dzieci polskich nie ucz~ dz'ś w szkole nawet religii św. 8 
P.t>'':,l!olsku, powinni wszyscy rodzice pot>cy uczy~ dzieci swe 

8
0 

~y'tać i pieać po poldku, oraz wpajać w nie prawdy nasz:ej 
~ia.J:~,, św. katolickiej w języku ojczyst,ym. Do teg0 nadaje eię o 
El~mentarz polski i Katechizm polski. Eiementa.ri kosztuje już § 
z/p.rze,syłkq, tylko 3.S fen. a Katechizm 40 fen. Cena oby
d,wQch bardzo pożytecznych ksitlżek jest tak nizka., że każdy 
z litvyościq, nabj'ć je może. Obydwie ksifłŻki kosztu.il\ z przesyłki\ g 
75 fen. Należytość za. nie prz€słać najlep 1ej równoc~e~nie z za. I m~ ~·~~nietp" - Ądres: ,;Wiaru.~ ł,-Qhi"„ Qoehum. 8 

~OOóOOOOOóOOOóOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO 

fsiążka misyjna 
wydari~ s :a.raniem Ojców „Redemptorystów, a zawieraj~ca wszystlde 
modlitwy i pieśni, w ciflgu całego roku potrzebne, katechizm, 

najW:ażniejsze nauki misyjne, nadaje się szczególnie dla 
Połąków na obczyźnie i dla tego powinien j~ każdy Rodak 
i każdą. ' RoJaczk:a nabyć. Ce.na za egzemplarz mocno oprawiony tylko 
20 ro;.'.' 9- z pr?.E>.Syłką. '2.40 m. Adres: ~,Wiarus Polski" w Bochum 

Ustawy 
dla towarzystw 

wykonywa 

~ prędko i tani o ~ 

Drukarnia 
„ Wiarusa Polskiego" 

w Bocl1um. 

N owe książki. 
Bawmy si' ! Gry na wolnem 

powhit.r,.;u. Cena óO f ., z przes. 60 f. 
Zabawa zimą. CenB. ló fen., 

z przes. 20 fen. 
Bądź oszcz,dnym. Cena 30 f ., 

z przei!. 35 fen. 
Wesołe chwile. Gry i za.ba.wy 

towarzyskie w domu i poza do
mem, or11z miłe a pouoza.jf\Ce za
trudnienia. Cena 1,80 m., z prze
syłki\ 2 mr. 

Gt·y i zabawy w kółku rodzin
nem. Cena. 1,20 mr., z przesyłki\ 
1.30 mr. 

· Gry i zabawy na wolnem po
wietrzu Cena 80 fen., z przes. 
60 fen. 

Gry towarzyskie. Cena. 20 fen„ 
z przeE. 25 fen. 

Gry umysłowe. Cena 25 fen , 
z i rzes. 30 fen 

~+~~~~~~~~+~~~~~~~~~t · 
Dzieje Polski 

6 najnowszych czasów, treściwie opowiedzis.ne przł' .... 
~faryana >'1 nad Dniepru. Wydanie ozdobione 80 c.bt:H ,. 
truni ważniejszych wypadków dziejowych, królów i ei~ . 
t1nych mężów polskich. Cena za egz. oprawny 2,50 S 

Adres: ,.Wiarus Polsi'', Bochum. 

~~·~·~~~~~~~~~·~~~~~~ 
Kto się chce uśmiać 1 zabawić, 

niech kupi sobie na.stepujl\ce dziełko, wydane przezi J ó z e fa C h o ci_ 
s z e w s k i e g o w Gnieźnie : 

Urban Dłngonos, chłop polski. 
Jego d!iwne przygody na 11\dzie i morzu, prawdziwe i zmyślone, 

przytem różne figle i dowcipy,- które pobudził każdego do wesołości 
i śmiechu. Dla rozrywki włościan, robotników i mieszczano spisał podług 
własnego opov.-iadania Urbana Długonosa J. Ch. . 

Treść: I. Obrzymi nos, który potrzebował co dzień 1000 cent 
narów ta ba.ki i długa broda, z której było 500 wozów siana. II. Urban 
i ży..i Berek. III. Urban i żyd Stranz w Rogowie. IV Dowcipy Ur
bana wierszem. V. Podróż Urbana do Turcyi. VI. Urban wędrujo 
w powietrzu z Rusi do Afryki. VII. Przygody myśliwskie Urba.111. 
VIII. Urbanowi dokuczały panny i jak im za t.o odpłacił . • IX. Przy
goda Urbana z bocianem, gdzie także mowa o polskich gazetach. 
X. M~dre kruki XI. Długonos między Szwabami. XU. Pr:..sgody 
wojen e Urbana. W dodatku: Czemu mężowie maj!\ być żonom 
posłuszni? • 

(Jena 2~ fen., z przesyłk~ 30 fen. Do nabycia. w li.się· 
gnrni „ Wiarusa Polskiego." Zamiejscowi niech włożit w list 
3 zri aczki i w~ Ślfl pod adresem · „ W i a r u s P o 1 s k i 11

, B o c h u m , 
npbi .1rą, odwrotnł\ poczt~. • 

Miłe zatrudnienia w wolnych ..... 
chwilach. Cena 50 fen , z przes. fjiii • 60 fen. 

Zgadnij! Zagadki, szarady, re· 
busy i obrszki cieniowe. Cena 30 
fen , z przes. 35 fen. 

Skarbczyk strzech polskich. 
Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Obrazki wzi,te z życia ludu 
Cena 35 fen., z przes. 40 fen. 

Arumugam. Powieść misyj na 
Cena 35 f., z przes. 40 fen. 

Kłusownik. Cena 40 fen , z prze
syłki\ 45 fen. 

Beldonek. Cena 50 f., z przea. 
60 fen. 

Towrarzystwom 

książki 
polecamy: 

dla sekretarza, bibliotekarza, 
kasyera, książki do zapi
sywania członków itd. itd. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

""""'· Królowa Jadwiga. Władysław J? d ,,_ 
Jagiełło. Władysław Warneń- 1 0 l"Ci'CZCU.a 

00000000000000000000 
Nowy 

czyk. Uena 35 fen ' z przes 40 f, do dom o w ej· n a u k I. 
Wesoły czaroclziej. Zbiór we

sołych sztuk czarodziejskich. Cena 
40 fen , z przet'I. 45 fe.n 

W dzień Zaduszny. Cena 50 
fen. 1 z przes. 60 fen . 

Codzienna modlitwa przed obra
zsm Przen. Rodziny, z obuzkiem 

Wybór poezyj .Mickiewicza. Ce
na 30 fen , z pzes. 35 fen 

Obrazy przedstawiajj\ce człowie
grzeszn<'go1 uspra\Viedliwionego i 
uświęconego. Cena 1,20 mr.i 
z przes. l ,40 mr. 

Nauka o pływaniu. Ceria 15 
fen., z przes. 20 fen. 

Od wsi do wsi. - Od i:.'w#u do 
śwltu. Cena 30 ft>n., z przes 35 f, 

Ja:rmark na św-icty Onufry. 
Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

b.si,garnia ,, Wiat·usa Polskiego" 
w Bochum. 

Zbior pieśni kościelnych 
zawierajj\cy najużywańsze pieśni 
na cały rok. Cena. 30 fen„ 
Ksicgarnia „ Wiarusa Polskiego'' 

w Bochum. 

Ueligłi iw. 
rzymsko-katolickiej. 

00000000 

Krótko. I Nauk• I Latvvo. 
8 czytani!!. 

()000000 ~ 

§ :Eistorya św.- 8 
§ K&techizm. B 
oooog rooooo 
Gałko~ . 8 Pieśni. B Tanio. 

Wlete. Soooooo8 
Cena 50 fenygów. 

(już w oprawie), zs. 60 f. z prze
syłkf.\ pod opaskq,. 

elementarz polski 
opracowan.y nowf} metod!\ do ła
twej nauki czytania i pisania w 
oj ~zystym jęiyku . 

0€Iltł. l O fen., ż przes. 15 fen. 
Adres: ,,Wiaru;i Polski", Bochum. 

00000000000000000000 

Toast polski 
wierszem i prozj\, czyli zbiór mów 
przy uroczystościach wszelkiego 
rodzaju, jako to przy weselach, 
ważniejszych zebraniach, przy ob
chodach jubileuszowych itd. Cena 
1,20 mr., z prze~. 1,30 fen. 

Kodeks cywilny 
(Bilrgerliches Ge3etzbuch) 

w zrozumiałem tłomaczeniu na j~
zyk polski, dokonanem przez rad
cę Sf.\du okręgowego w Inowro
cławiu Tadeusza Zborowskiego, po 
3 nu·. za egzemplarz, z przeeełkfł 
3,25 odn. 3,50 mr. 
A.dres: •• \Vio.mil Polski", Bochum 

„Wi rus a P niskiego" 
przy ul. Maltheserstr. 17 Bochum, przy ul. Maltheserstr. 17 

poleca we 1vielkim wyborze 

książki do nabożeństwa 
-w- najróżniejszych opra-w-ach, 

powieści ludowe i na tle narodowem, figury Świętych Pańskich, krzyże, (pasyjki), elementarze, 

katechizmy, różne książeczki z obrazkami dla dzieci, pióra, atrament i t. d. 
lV niedziele i iwięta jest księga1.•uia otwarta od godzinny S·mej do godziny wpół do tc ... tej przed 

południem i od wpół do 12-tej do 2-giej po południu. 

Drukarnia n Wiarusa Polskiego" w Bochum. 



Wycbod!lii ns. wtorek, ozwartek i sobotę z dodatkiem 
religijnym p. t .. : "Nauka Katolicka", z dwutygodnt
kJem spółeCJinym p. t. ,}Głos górników i hutników", 
oras pisemkiem lit.erackiein p. t.: '!')Zwierciadło". Przed
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
60 fen., a z odnoszeuiem do domu 1 mr. 74 fen. „Wia
rus Polskiu zapfas,ny jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, n!.\ stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

• 

Za inseraty płaci się za miejsce l"Zfłdka. drobnego d."'Uku 
16 fen„ a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto cz~sto ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcyoh języków na pol
!!ld nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarnł 
i Kaięgarni należy opłacić i podflt' w nich dokładny 
&drea piBz~cego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich u.powatnienia nie wykazuje się. 

Nr. 98. :SochuU>., ozvvartek 15 sierpnia 1901. Rok 11. 
Redakcya,. Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli! 

Polacy na obczyźnie. 

J9ak wielk~ agitacy9 
uprawiały partye niemieckie w powiatach Mill 
heim-Duisburg·Ruhrort, aby tylko Polaków od· 
wieść od głosowania na kandydata polskiego, 
o tern pouczą każdego póniżaze przykłady. 

obstelowano. to wy tes nie będzieczie miecz p~zy?ieść, jeżeli nie zostanie w czyn za· 
sodney roboty. miemoną. Rodacy dowiedli, że wiedzą, na 

My musziemy wszystko co w sercu momi, czem polega prawdziwe zrozumienie swych 
dacz se nasz poseł, obowiązków narodowych i obywatelskich, a 
Pan Dr. Wilh. Beumer s Diisseldorfu, mianowicie, że nie dosyć, by jakąś sprawę 
parlamentu pruszkiego, waz głoz dostanie. . uznać za dobrą, lecz że rozumie swe obowiązki 

rren, od tey centrum partiy wystawiony należycie dopiero ten, kto też gotów ponieść 
Pan Rintelen se Charlotenbuigu jesz bardzo jakąś ofiarę na rzecz spr.a.wy, j'lką uznaje za 
nauczony Pan, ale do naszego okręgu on nie i dobrą. 
paszuie. N a nic więc ni groź by, ni umizgi Niemców 

Pan Rintelen nie rosumie nicz od naszey się nie .zdały. Polacy nie pozwolili się złapać 
industrij w naszę okręgu. na plewy agitatorów partyj niemieckich. 

czo .;:yn:z':~:fe'!es!e;~t~~~. człowieka miecz I Batenbi-ok przy Bottropie. Teraz jest 
Ten prawy chłop jesz I c.zas, w którym odprawiają pielgrzj mki do 

Pan Di•. Beumer s Diisseldorfn; I miejsc l?udami słynących. I nasi Rodacy co rok, 
on tes wstąpi 8 calem serge sa nasze wsz~stkie j to liczniejszy biorą udział w; pielgrzymkach. 

Lecz serce siP. krwawić musi każdemu dobremu 
interesy i rzeci. " 

Sł h · Polakowi, gdy się widzi, jak to wiele matek 
uc eiczie nosz I wasza Directijoą, my I polskich, zamiast wpoić poczucie i miłot3ć do 

morny swami to nolepsze w oku. 
Wroku 1877 -1879 jak my ieszce ten i wszystkiego co polskie, dziatkom sw;pn i u~zyć 

freihandel mieli to sarobili na naszych werko ! je czytać i pisać po polsku, to one same się 
te r(; botniki 2 marki 70 lfen., a rnoo na dzień przyczyniają nieraz do zniemczenia swych dzie· 
4 marki Ol fen. (:wszystko do kupy saracho- d, zakupując na miejscach pątnych po 2 lub 

W Hamborn rozdawał przed jednym z 
lokalów wyborczych pewien Polak kartki na 
p. Czarlińskiego. Przychodzi 2 księży i jeden 
świecki centrowiec, a ksiądz pyta, jakie ów 
Polak kartki rozdaje, a gdy się dowiedział, że 
polskie, powiedzid, że polskie ka.rtki niepo· 
trzebne, a potem rzekł: Ja wam wasz interes 
popsuję. Polak odpowiedział, że on pracuje 
jak każdy inny, a tylko pobocznie trudni Ri~ 
swym interesem. Niemcy - się oddalili, zosta· 
wiając wre8zcie rozdawającego polskie kartki 
Polaka w spokoju. Po chwili wraca ów świecki 
centrowiec i chce Polakowi wcisnąć do ręki 
trzy marki, żądajĄc od nieg0 w zamian kartki 
polokie, bez nasz dzielny Rodak odpowiedział 
Niemcowi: Zdrajcą mych współbraci nie jestem, 
abym miał sprzedawać kartki polskie. Słysząc 

· wan o) Durchschnittslohn. Cosz by to było po 3 nawet książki niemieckie do nabożeństwa. 
jak by sasz te same czasze prziszły, a wy A gdzież to u was wy matki Folki, podziało 

, bysczie sodney roboty nie miely. - się to poczucie polskie i cnoty, które w prze' 
Tero jesz prawie casz, przed ·wosz ro· szłych wiekach tak nasze Polki zdobiły : że 

· to Niemiaszek, wtulił uszy i poszedł sobie. 

f 
Na imienić się jeszcze godzi, że w pobliżu 

lokalów wyborczych poprzylepiane były polskie 

I odezwy, polecające kandydattlrę p. Czarliń
skiego. Pewien ksiądz niemiecki, przechodząc 
obok lokalu wyborczego i widząc polską -ode
~wę, zawiesił na odezwę polską odezwę nie-
miecką. W podobny sposób agitowali centrowcy 
niemal wszędzie przeciw kandydatowi polsko· 
katolickiemu. 

Panowie centrowcy, czy to godziwy spo· 
sób walki wyborczej? 

W jaki sposób liberałowie robotników 
polskich starali się pozyskać dla swego kan
dydata, o tern przekona. się każdy, przeczy· 
tawszy odezwę, którą dyrekcya fabryki "Rhei-

1 

nische Stahl werke" w Meiderich wydała do 
swych robotników. Odezwa ta brzmi dosło· 
wnie tak: 

I 
· . „M ei de ri c h, 23. lipca 1901. 

Do nazycb Robotnickow 
mistrzow i. t. d. tych Rheinl. Stahł· 

I werkow w Jleide1•ieh. 
Wmiesiącu cierpca 1898 to my woz bardzo 

proszili, we wazey i nazey interresiy, i w inter· 
resiy nazei industriy, tego Paaa Theodor Moller 
s Brackwede national-liberalney partiy, wtorego 
my sa tegiego hłopa snali onimu waz głos 
dacz. 

My rniely bardzo prawje, se my go sa 
nazego Kandidata wystawili. 

Wy widzieczcie, se naz wybor dobry był. 
Nasz nojasnicszwy Kroi i Cesarsz, o.ni go do 
handel ministra srobili - wielko słusba w 
pruszkie krolewstwie. 

My etojemi przed nowę wyborę do par
lamentu, przed te ostatne dwa lata. 

Wt~ czaszie dostaniemy insych handel· 
Vertregow (Handelsvertrage ). 
. Od tego wy boru wiszi nasze scescie tey I 
industriy. 

Jak ną s instych stronow nicz nie bedzie ! 

botniki wyborzy. były chlubą nas.zej ojczyzny, a których się tak 
We wasei i w naszei interesiy, i w inte· bardzo nawet i sam Bismark obawiał? Oj ma• 

resiy waszei familie, deicze temu wasz głosz, tki Polki! Cz~ż wam jeszcze mało tego· germa
wtory (Beumer) so kosdego ro.botnika miłe nizowania dziatek w szkole i w kościele? Czyż 
serce mol. wam serce skamieniało, żGście tak obojętne na 

Nie słocheiczie na sodnego, jeno patrzczie żale i skargi n_a germanizowanie, pisane po ga· 
se nasze vVerki cały dzien i cała noez dosz zetach polskich? Czyż nawoływanie gazet pol
do ro boty mają. skich : „ uczcie rodzice dzieci wasze czytać i 

Przydczie wszyscy na 25., tego miesziąca, pisać po polsku" jest nie dla was, lub grochem 
a deiczie wasz głosz rzucanem o ścianę'? Kiedy już dziatkom wa· 

szym chcecie jakąś radość sprawić, to powin-
Panu Dr. Wilb. Beumer s Diissel- niście , im kupić elementarz polski z którego 

dorfu. 1 nauczą . się łatwiej czytać i po polsku pisać. 
Direct i o: Wielu się dzisiaj z Rodaków wykręca, że 

E. Goecke. O. Helmholtz. dla tego po polsku czytać ani pisać nie są 
Drukarnia C. H. Jacke, Ruhrort." zdolni. gdyż się tego w szkole nie nauczyli. 

Czy takie wpływanie dyrekcyi fabryki na Jest to wykręt, gdyż dziś nie brak Rodnków 
robotników jest prawem dozwolone? Piękna i pomiędzy młodzieżą, którzy chętnieby w 
to wolność wyborów! Niemal tej samej treści domu dopomagali nauce pjsania i cz-yt.ania pol· 
odez~.:ę wydano także po niemiecku, tylko . w skiego, byle)ch kto o to prprosił. Ze s.zkoła pra„ 
odezwie niemieckiej dyrekcya nie jest pod- ! gnie nas tylko zgermanjzować, włie o tern i na}· 
pisaną. I mniejsze dziecko, więc niech szkołą naszą bę· 

A jak to nasz piękny język polski w tej dzie każdy dorn polski. 
odezwie poprzekręcano! Trudno znaleść wy-1 \Vszelkie żywioły nam nieprzychylne pra· 
raz, poprawnie napisany! . gną naszej zagłady, lerz jeżeli chcemy pozo-

Dodawać pewnie też nie potrzebujemy, że j stać wiernemi dziećmi naszej nie~dyś sławnej 
także socyalni·demokraci wszystkie Eiły wytę~ I Ojczyzny, powinniśmy i musimy Bię wz~jemnie 
żali, aby tylko Polaków zjednać dla swego wspierać, 2 by dzieci polskie umiały czytać i 
kandydata. Czer\7\oni towarzysze rozrzucili 21 pisać, · a gdy je już czytać nauczyliśmy, nie 
obsterne odezwy w języku pols.kim, kilka ty- powinniśmy na tern poprzEstać, i aby kochaó 
sięcy polskiej gazety socyalistycznej, gdzie naszą ojczyznę, trzeba nam także zntć naszą 
kandydatura socyalistyczna była omawiana, a I przeszłość, naszych dzieln~ eh Rodaków i Ro
w przededniu wyborów jeszcze trzecią odezwę <laczki, czego się docz-ytać możemy z książki 
socyalistyczną można było widzieć porozle- p. tyt: „Dzieje Polski'', która s~ę oprócz gazet 
pianą. szczerze polskich i oprócz rlement[trza polskie· 

Tak agitowali .partye niemieckie, a'by tylko go w każdym domu polskim znajdować po· 
zyskać głosy polskie. W obec tego każdy winna. 
aobie może wystawić, jak ożywioną być mu- I Jeżeli f:ię ~szyscy mężowie i matki wezmą 
siała agitacya wyborcza ze strony polskiej, ile I szczerze do tego, aby swoje dziatki wychowali 
ta agitacya kosztował~ czasu i pracy, kiedy kan· I na dzielnych Polaków i katolików, to zdobę~ 
dydat polski ta:k wysoki procent głosów pol· i d.ziemy sobie sław~ całego świata, żeśmy bez 
skich otrzymał. Przyznać też trzeba, iż tam· '! szkół nirmieckich i ich kultury naszą odrębność 
tejsze polskie komitety wyborcze pracowały polską utrz)'mać zdołali. Nie brak tu takich 
energicznie, a inni gorliwi Rodacy popier_ali je j rodzin, z których ojciec należy do jakiego poi· 
w tej pracy. Roducy tamtejsi <lowiedli czy· , skiego towarzystwa, a synowie się po "ferei· 
nem, iż rozumieją, że i najlepsza i najpięk· I nach" błąkają, a matka do narodowości po1· 
niejsza uchwała nie wiele może korzyści _ skiej si~ nie przyznsje, mówiąc, że to wszystko 



WIARUS POLSKI. 

jedno, ciy· ·dziecko po polsku czy po niemiecku Odpowiedź na to: bo gminy komunisty· 
rozmawia. Dowodzić chyba nie potrzeba, że czne są wbrew naturze ludzkiej. 

tej sprawie, oświadczjł, że n~uc~~ciele religii d~ 
pouczyli gimnazyastów o mcosc1 przysi~gi, s 
złożonej kolegom, gdyż chcąc jPj dochować ni 
musieliby odpowiadać, że o towarzystwie ni~ 

takie zgermanizowane dziecko będzie większym R, zpatrzcie się tylko po waszych zebra· 
wrogiem~. wszystkiego co polskie, jak najzago· niach towarzystw zawodowych itd., jakie kłótnie 
rzalsi hakatyści pruscy. Ja, iako ojciec, upra- może tam wywołać kilku wichrzycieli. 
szam w~zystkich ojców i matki: starajmy się Zresztą choćby nawet w Prusach nastąpił 
usilnie o tó, aby dziatki nasze nie były zdraj- równy podział majątków, na rodzinę przy
ca.mi, a wtedy na~taną lepsze czasy dla nas a padłoby tylko 5 OOO marek. Gdyby zaś roz· 
nasza n.arodowość będzie szanowaną. dzielono równo roczne dochody (myta, pensye, 

Milwaukee. Wspaniały kościół, najpię· zyski i dochody z procentów itd.) na rodzinę 
kniejszy w Stanach Zjednoczonych, a zbudo· przypadłoby tylko 1 200 marek. A więc utrzy 
wany wyłącznie przez Polaków z drobnych manie byłoby bardzo skromne." 

1 wiedzą, a ponieważ o towarzystwie wiedzieli, 
przeto byłoby to kłamstwem. Do kłamstwa 
zaś nikt się ważnie zobowiązywać nie może i 
taka plZysięga jest aieważna. Nazwiska nau. 
czycieli religii p. · Technau nie wymienił. Na. 
tomiast w akcie oskarżenia jest mowa o księdzu 

b d 1 A 1 Tyle socyalista. 
składek, poświęcił 21 lipca r · e egat posto · Trzeba do tego jeszcze dodać, że ,ów 
ski, ks. kardynał Mastinelli. Swiątynia ta znaj· równy podział majątku nie zdałby się i tak 
duje się w mieście Milwaukee w stanie Wis- na nic, bo już za rok całe położenie maiątkowe 
consin. Zbudowano ją prawdziwie po amery· " 

k rodzin zmieniłoby się. 
kańsku, a więc jest olbrzymi8. następnie s łada 
się z czterech frontonów greckich, a każdy f ron· Utracyusz w przeciągu roku może zmar· 

k b k · nować wydzielony mu dział, pilny może go 
ton obok kolumn jońs ich ma ogate 0 na go· podwoić, a więc podział majątków musiałby 
tyckie; nad temi czterema frontonami wzno~i 1 siP. olbrzymia kopuła rene3ansowa. Z J. edneJ· następować co roku, albo przynajmniej co ,at 

"' kilka. 
strony tej świątyni, która już jest taką mięsza- Komu chciałoby się też pracować i dora· 
niną stylów, wysuwa się przedłużer.ie kościoła, biać, gdyby wiedział, że za lat kilka wezmą 
tworzące główną nawę; to przedłużenie kończy mu jego dorobek, aby obdzielić między innymi 
się dwiema wieżami, znacznie niższemi od ko· k 

Puły i uciętemi prawie płasko. Parter tej głó· i ta ich, którzy dział swój zmarnowali. 
Powiedzianoby sobie, na co nam praca, 

wnej nawy i wież ma pilastry jońskie, a okna na co nam dobytek, kiedy my, ani dzieci 
gotyckie, wyższe zaś piętra wież są renesan· 
sowe. Główne weiście do kościoło. J. est znowu .nasze z tego korzyści mieć nie będziemy. 

J I Róbmy tak, jak utracyusze, bo i tak nas 
!!w~n~a~j~cz~y~s~t~sz~y~m~~st~y~lu~g~1~·e~c~k~im~. ~~~~~~ I znowu obdzielą. 

i Skutkiem zaś tego · rozumowania i tego 
Socyalista przeciw socyalizmowi. I postępowania byłaby ogólna nędza. 

W Halbersztadzie wychodzi pismo socya- 1 Z powyższego widać, że socyaliści sami 
listyczpe, redagowane w czasie wakacyj naczel· nie wierzą w to, co głoszą. 
nego re~aktora przez socyalnego demokratę 
Augusta Heinego. Heine omawiał w kilku 
artykułacfi sprawy rolnicze i ku wielkiemu prze· 
rażenit,i organu p. Bebla, „Vonyartsu", nnpisał, 
co następuje i brzmi w pofakim przekładzie: 
Obraz ~prawdziwego szczęścia i zadowolenia 
daje mi pilnie pracujący włościanin. nie uci· 
skany wysokiemi czynszami itd. Kto uczynił 
wielkiemi Stany Zjednoczone Ameryki Pół
nocnej? Wolny chłop ! Kto sprawił, że Fran· 
cya stała się bogatą, potężną i szczęśliwą? 
Wolny chłop ! 

Ja sam wolę być małym przekupniem, 
niż kierownikiem spółki konsumcyjnej prowa
dzonej przez robotników, wolę być małym 
hubiarzem, niż robotnikiem w wielkiem gospo· 
darstwie roloem. Znam wogóle tylko jedno 
jedyn~ szczęście ludzkie, to jest stać na wła· 
snycl'i _.nogach. Wszystkie próby zakładania 
gmin· komunjstycznych rozbiły się i muszą się 
nadar.r~zbijać. Dla czego ? zapytacie mnie. 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
:ie . ~ -..., 

~· OPOWIADANIE HISTORYCZNE 
z powieści 

Henryka Sienkiewicza 
„PAN WOŁODYJOWSKI". 

(Ci„g dalszy). 

Dzień był piękny i kończył się pogc dniE'. 
Po ostatnich wieczornych modlitwach obóz po· 
czął odpoczywać. Zabłysły tysiące i setki ty
sięcy ognisk na których migotanie spoglądano 
trwożnie z przeciwległego żwańskiego zameczku, 
bo tak były rozległe, że żołnierze, którzy cho· 
dzili na podjazd, mówili, że : "całe Multany w 
ogniskach." Lecz w miarę jak jasny miesiąc 
wytaczał się coraz wyżej na gwiaździste niebo, 
ognisk&, prócz strażowych, gasły, obóz uciszał 
się i t~1 lko wśród milczenia nocy rozlegało się 
rżenie koni i ryk bawołów, pasących się na 
błoniach. 

Lecz nazajutrz, skoro świt, sułtan ordyno· 
wał ilańczarów, Tatarów i Lipków, aby prze
szli most i zajęli Zwaniec, tnk miasteczko jak 
i zaipek. 

•. ;Nie czekał ich mężny pan Lanckoroński 
za rpui;-ami, lecz mając przy boku czterdziestu 
swoith nadwornych Tatarów i jedną własną 
chorągiew, uderzył na jańczarów u przeprawy 
i zmięszał tę najprzedniejazą piec:hotę. Lecz 
równoc2eśnie czambuł Tatarów, przeprawiwszy 
się bokiem, wpadł do miasta. Dymi i krzyki 
ost~.egły mężnfgo pana Lanckorońskiego, że 
mia~to już w rękach nieprzyjaciół, więc kazał 
się cofać od przeprawy, aby nieszczęsnym 
mieszkańcom przyjść w pomoc. J ańczarowie, 

Ziem.ie polskie. 
: ~ Prus Zach., Warmii I llazar. 

Pelplin. ,,Pielgrzym" pisze: Wiado· 
mość o śmierci ks. wikarego Ryszarda Stach· 
nika w Gdai!sku na szczęście nie sprawdziła 
się. Może się też sprawdzi co mówią, że ten 
długo żyje~ kto już uchodził za umarłego. 

W Toruniu osiadł jako lekarz dr. 
I. Brejski z Pączewa. 

Olsztyn. Kanoniczną imtytucyę otrzy
mali: ks. kapelan Jan Skirde z Ornety na pro· 
bostwo w Raunau a ks. komendarz Franciszek 
Skowroń:iki z Szylgał na tamtejsze probostwo. 
Ks. kapelan Juliusz Stuhrmann w Heiligentha.l 
został komendarzem tego probostwa osie· 
roconego. 

C.hełmno. W sprawie procesu gimna· 
zyastów pisze ,,Gaz. Tor.", że sędzia śledczy 
Technau jednemu ze świadków, słuchanych w 

jako piechota, nie mogli go ścigać, on zaś 
biegł całym pędem na ratunek. I już dobiegał, 
gdy nagle nadworni Tatarowie, cisnąwszy swe 
chorągwie, przeszli na · stronę nieprzyjaciela. 
Nastała chwila wielce niebez;pieezna. Na szczę
ście reszta wojska, zachęcona przykładem wo· 
dza, stawiła dzielny opór i po krótkiej walce 
złamano Tatarów. W tej chwili nadbiegli jan · 
czarowie, którzy zdołali się przeprawić. Wi
dząc to, pan Lanckorońaki wysłał do Kamień
ca o posiłki i począł się cofać za mury, bo ta· 
kiej s 1le nieprzyjaciół nie był w stanie skute· 
cznego dać oporu. 

Sułtan nie myślał tego dnia zdobywać 
żwańskiego zamku, mniemając słusznie, że go 
w mgnieniu oka przy ogólnej wojsk przeprawie 
pokruszy. Chciał tylko zająć miasto, nie paląc 
go, by ono w przyszłości za schronie ko służyć 
mu mogło. Janc~arowie więc rozsypali się po 
do~ach, gospodarząc w nich szablą i kindżałem. 

Tymczasem od strony Kamieńca ukazały 
się nadciągające posiłki. Pierwszy szedł pan 
Wasilkowski na czele chreptio wskiej załogi, za 
nim pan Wołodyjowski ze swymi dragonami. 
Dojrzał ich zamknięty już w zameczku pan 
Lanckorońs} i. 

- Mości panowie - zakrzyknął - wy· 
skoczym i my z za murów i z Bożą pomocą 
wyżeniem nieprzyjaciela nietylko z miasta ale 
całki em za wodę 1 

To rzekłszy, zbiegł, co tchu, na dół, by 
swoją chorągiew sprawić. Tymczasem w mieście 
pierwsi Tatarowie dojrzeli nadciągające chorą· 
gwie i krzycząc przeraź li wie, poczęli się z bie · 

I rać w czambuł. Po wszystkich ulicach rozległ 
się odgłos bębnów i piszczałek; janczarowie 
stanęli wnet sfornie z całą tą szybkością, w ja· 

dr. Teitzu, jako świadku. 
Toruń. Ks. administrator ·wojciecb 

Szpitter z Ostrowitego pod Tucholą ustano. 
wiony wikarym przy kościele św. J akó ba w 
Toruniu; urzędujący przy tym kościele ks. wi. 
kary Teofil Biinger otrzymał posadę nauczy. 
ciela religii przy gimnazyum i rea.lnem gim. 
nazyum tamże. 

• Z Wiei„ K1. Pozuaółlktacao 
Germanłzacya nazwy. Gmina Chró. 

stowo uchwaliła, jak donosi ~,Pos. Ztg.", zmie. J 
nić nazwę wsi na „Eichdorf". K 

Poznań. Nasza „przyjaciółka", znana 
„Posener Zeitung", radzi rządowj, aby ten dla 21 
po1skich rekrutów nakazał zamiast dwuch lat, pr 
trzy lata służby. Jestto jednym słowem ży. p 
czliwość tak serdec.zna, że każdy Polak do gł~bi ki 
dusiy ją odczuje j na całe życie sobie takową -u 
spamięta I 

Bydgoszcz. Dawniejc:izy klasztor PP. n 
Klarysek, zamieniony za rządów pruskich na 
dom przeznaczony dla straźy ogniowej, został 
obecnie zaopatrzony w piękną wierzę. - Może 
też jeszcze nadejdzie ten czas, gdzie nam za. 
braną własność powrócą, aby ją znów oddać 
pierwotnemu jej przeznaczeniu. 

Poznań. Nowegu dowodu na to, że ha· 
katystyczne gaz€ty, nie dbając o prawdę, piszą, si 
co im na myśl przyjdzie, byle szczuć przeciwko B 
Najprzewielebniejszemu ks. Arcypasterzowi, s 
dostarcza „Post••, która w nr. 3 71, omawiając s 
zr ane wystąpienie ks. Lissa, tak pisze do· o 
słownie: D 

„Ten polski agitator (ks. Liss) zapomin 
ze względu na swój narodowy polonizm o a 
sudordynacyi i o tak często uwydatnianej p 
wspólności wiary, a jego obecny zwierzchnik i 
duchowny, Arcybiskup Stablewski, zostawia 'l 
mu swobodę w polemice, ponieważ w ks. Lissie 
nie widzi księdza, który w~sokim zwierzchni· „ 
kom odmawia czacunku i posłuszeństwa, tylko p 
„ziomka'', który działa dla dobrej S?rawy · p 
którego agitacya tern je st skuteczniejszą, im 11 
bezgraniczniej może się rozwijać". . 

Ks. proboszcz Liss należy i należał do 
~~~~~~~~~~~~~~~P 

kiej mało która w świecie piechota mogła im.,, 
dorównać. 

Czambuł wyleciał, jakby wichrem wywiany 1 
za miasto i skoczył na lekką chorągiew pan b 
Wasilkowskiego. Lećz ten kazał natychmias 
wziąć ludziom impet największy i leciał ja <i 

trąba powietrzna, nie dbając na trzy razy wię· s 
kszą liczbę nieprzyjaciół . Stropiła taka odwaga 
Tatarów, nie lubiqcych wogóle ,spotkania wręcz. n 
Wnet też mimo krzyków dowódców, mimo P 
przeraźliwego świstu piszczałek i bębna huczą·~ 
cego na zachętę do ścigania głów chrześci· 
ańskich - poczęli konie zdzierać, hamować, 11 

widocznie mdlały w nich sercil. i ochota cors 
bardziej, wreszcie na odległość strzelania złu 
ku przed chorągwią, rozbiegli się na dwie-stro· -c 
ny, wypuściwszy ćmę str.zał na pędzących 0 

· ·a· ó -c Jez ze w. 

Tymczasem janczarowie, nie wiedząc, jak b 
siła idzie na pomoc Zwańcowi, mieli się ku 
rzece. Jeden ich oddział dwieście kilkad.?Aiesiąt 
koni liczący, był już u brzegu i pierwsze jeg 
szeregi poczęły właśnie w stępo~ ać na promy 
drugi oddział, równie silny, nadążał chyżo . .z 
W tej chwili dostrzegł ich pan Wołodyjowsk 
i wsparty przez pana Lanckorowskiego, sko 
czył ku nim. Oddział janczarów, gdy ujrii 
pędzącą jazdę, zatrzymał się i w jednym mgnie• 
niu oka obrócił czoło ku nieprzyjacielowi. Ru· 
sznice pochyliły się płotem i huknęła sal\V 
jakoby na mustrze. Co więcej zaciekli wojowni 
cy nie pierzchli po strzsle, ale ruszy li naprzó i 
i uderzyli z furyą szablami na jazdę. Było 
zuchwalstwo, do którego jedni janczarowie by 
zdolni, ale za które też przypłacili ciężko, b 
jazda, nie mogąc, choćby chciała, powstrzyma 
koni, uderzyła na nich jak młotem i złamaws 
w mig, rozniosła postrach i zgubę. (C. d. n.) 



-ii -Oyecezyi chełmjńskiej, ~o tern wszyscy wiedzą, 
~ t wyjątkiem hakatystycznej „Post·', której ta 
ć, Jliewia.domośC jest widocznie potrzebną, by 
.e ?llódz wystąpić z. nowym .zarzutem przeciwko 
i, dostojnej osobie . riasżego księdza Arcypssterza. 

• Ze · Slązka · ezyU Starej Polski~ 

Nie~. Piekary. W u biegły piątek 
objl\ł tutejsze probostwo ks. probmizcz Zielon
kowski z 'Wielkiego · D11bieńska. W urząd go 
-wprowadził ks. dziekan Konietzko z Radzionkowa. 

W Boguszycach został proboszczem 
ks. proboszcz Kohler z !mielnicy. 

:Koźle. Kuzyn zamordowanej cesarzowej 
austryackiej i królowej neapolitańakiej, hrabia 
Franciszek Józef L11risch ożenił się przed kilku 

• dniami w Buffalo z pewną bogatą Amerykanką. 
Jesienią młode pań~two zjedzie do Europy i 
osiędzie w sw-sm majątku w Sakrow:e w . tu· 
tejszym powiecie. 

Wielki Chełm. Ks. proboszcz Macioł 
• .z St11dzienki zrzekł się probostwa tutejszego. 

Kto będzie naszym pro boszczen:i, nie wiadomo. 
Buda. - Wkrótce rozpoczną tu budowę 

a nowego kościoła, który stanie na końcu wsi 
t, przy szosie bytomskiej. Zaraz po żniw ach 
· poczną zwozić materyał budowlany. Btldową 
i kierować będzie pewieri architekt berliński. Po 
ą ukończeniu oddany zostanie kościół OO. Fran 

eiszkanom. Za kościołem urządony zostanie 
. nowy cmentarz. 

Gliwice. W nocy na czwartek powstał 
gien w fabryce papy Garsmanna. Spaliły się 
naczne .zapasy smoły i papy. 

Władomosel. ze świata„ 
a· Berlin. · Monachijska "Allg. Ztg." bardzo 
ą, się zmartwiła z powodu zamianowania opata 
? Benzlera biskupem w Metzu. Rządowi pm· 
1, skiemu nie udało _ się w Rzymie przeprowadzić 
c swego kandydata i z tege wywiązało się, jak 

O· owa gazeta pisze, następujl\ce położenie: 
Duchowieństwo alzackie i katolicy alzaccy nie 
~ą wcale życzliwie usposobieni dla niemczyzny, 

~ a n?wy 1:i~kup miał ich ku niemczyźnie więcej 
~J poc1ą~nąc. Wtedy wygląd.ałoby w Alzacyi 
~k maczeJ; w dyecezyi strassburskiej jest już tak 
~a 'le, że tam już nic zepsuć nie można. 
1? Na to odpowiada wiedeński katolicki 
i· „Vaterland": Dzisiaj 2ąda się od biskupów 
o przedewszystkiem polityki. Dla tego też rząd 
i pruski tak długo obstawał przy swoim kan dy

m -dacie na biskupstwo metzkie, bo wiedział, że 
ien byłby z pewnością rządził dyecezyą w 

o .myśl rządu pruskjego, tj. jako biskup byłby 
prowadził politykę. Dla czego dziś drzy 

m .,,Munch. Allg. Ztg." na myśl, że nowy bi okup 
w Metzu będzie się czuł krępowany - w sku· 

y 'teczn~m wykonywaniu swej władzy biskupiej ? 
n~ Bo wie, że nowy biskup nie będzie chciał się 
8 bawić w politykę na stolicy biskupiej. · Dla 

a <:zego w ogóle gazety półurzędowe i liberalne 
ię· sarkają na zamianowan'e opata klasztoru Maria 
ga Laach bi~kupem . metzkim? Bo wiedzą, że 
cz. nowy biskup będzie pilno wał Kościoła a nie 

0 :polityki. · 
ą· .Jak w Metzu, tak i w Poznaniu - pisze 

ci· <ialeJ „ V eterland". I w Poznaniu wymaga się 
ć; o~ arcybiskupa, żeby s~ym dyecezyanom wy
a tłumaczył, że ich polska narodowość i polska 
łu· mowa są skazane na zagładę i ie trżeba z 
ro· <eza~em się pogodzić z tern; jeżeli ich dzieciom 
-eh odbiera się wszelką sposobność do nauki oj· 

<iz_ystego języka, jeżeli im się w szkole każe 
k 1l~mawiać „Vater unser\ jeżeli je się rózgami 
ka b1Je, gdy nie chcą modlić się po niemiecku. 
. ~ Tego żąda się od · arcybiskupa, a więc 
ią \'/ymaga się, żeby prowadził politykę, która 
g~ go musi stawiać w najfatalniejsze przeciwień· 
. Y itwo do swych własnych dyecezyan, która mu 
z~ . .tupełnie utrudnia arcypasterską misyą. 
s 1 Tak pisze „ Vaterland'" z powodu sarkań 
ko· lla obsadzenie biskupstwa metzkiego kapłanem 
~a '\V duchu Chrystusowym. · 
1e· · 
u· W~.ina angielsko-ti·answalsha. Z 

vv .Pol~ _walki w Afryce nadeszły do Hagi wiado . 
ni• .1llosc1, że z burami, którz~ wtargnęli do N a-
ó ~~u, połączyło się około 1000 Afrykandrów, 
t 1 z.e liczba. dezerterów angielskich z każdym 
y ~em rośuie. Korespondent transwalski dzien
b łlika. „ Temps'' donosi, że. angielskie wojsko 
a 1>~hot~icze nie chce dalej maszerować, pomimo 

s WOJonego żołdu. 
n.) Prezydent Krilger ciężko zaniemógł; do 

WIAR US POLSKI. 

łoża chorego powołano lekarza-specyalistę z 
Berlina. -~· ~ 

Londyn. Król Edward przyjął na. oso
bnem posłuchaniu w Homburgu hr. Waldersee 
i udzielił . mu wielki krzyż orderu Batha. 

Rzym. Smierć Crispiego, byłego mini
stra włoskiego i zaciętego wroga Kościoła ka· 
tolickiego, chociaż oczekiwana, wywarła w 
całych Włoszech wrażenie. 

Z różnych stron. 
Bismarck. Górnik Józef Dyrszki dostał 

s:ę w kopalni „Consolidation'· pomiędzy dwa 
wagony i został znacznie pokaleczony. 

Hessler. W kopalni „Wilhelmine Vic
toria'' znalazł śmierć górnik Eusen. - W so
botę musiano w tej kopalnj świętować. 

Laar. Ks. Schmih został przesiedlony 
do S ~rahlau. Ks. S. b)ł przychylnie dla Po~ 
laków ,usposobiony i czynił dla nas co mógł. 
Za jego dobre seme składamy mu serdeczne Koło śpiewu HHalka'' w Castrop 
Bóg zapłać. Jako preze3 duchowny Towa~ _. donosi sza.nownylll członkom, iz lekcya śpiewu odbędzie 
rzystwa św. Antoniego starał s~ę też gorliwie się w niedzielę dnia 18 sierpnia. o godz. i112 po południu 
0 

jego rozwój. w lokalu p. Schulte Beckera. Zaraz potem jest' posied!e-

w l
·r• hl• d d d dzenie miesięc.z:ne, na którem dużo obradować musimy, 

· ~1rc ID e umiera użo zieci z po~ dla tego upresza się o jak najlicznie,i5i;y udział. - Goście 
wodu · grasującej tam. biegunki. mile widziani. - Cześć polskiej pieśni! Z.e.r z l\ d. 

Bawarya. W Bamberdze obchodzić T · · H b 
będą 9 ·go września ·b. r. uroczyście siedmsetną ow. 8 w. Barbary w am orn. 

'\V niedzielę dnia 18 sierpnia bierze towarzyatwo u-
rocznicę przeniesienia relikwij św. - Kunegundy. dział w puafialnej pielgrzymce do Kevelaer, gdyż . chcie-
Jest to żona św. cesarza Henryka II. W liśmy Polacy sami pielgrzymkę odprr.wić. ale ą§siednie 
Polsce czczona św . Kuni~unda czyli Kinga żyła towarzystwa żadnej wiadomości nie przysłały, .cźyJ urzlł
przeszło dwieście lat późnit>.j. dłić polak~ pielgrzymkę lub nie, tak więc nie ~ ma innej 

rady jak przył~czyć się do pielgrzymki parBfialne,;,;, P.ro-
Hambnrg. Policya hamburska areszto· I simy o jak najllczniejezy udział czł0nków oraz . Ro.daków 

wała wczoraj żyda Salomona Levy'ego, urzę- i Rodaczek zamieszks.łych w okolicy Hamb<'lfll :?Bilety 
dnika banku w Budapeszcie, · który, S!rzenie~ - zwrotne po 2)50 mr. s~ do nabycia na kolei w~. Ne'umiihl. 
wie.rzywszy 200,000 kor. zdołał ujść do Ameryki, f O~orą~y ?0 :Vinni si~ stawić na, salę o gQdz. 6 . . ~. -z. ,łonko-

h d 
, ł d b wie wmm się stawH~ na Mszę sw. o wpół do 8: O godz • . 

a w tyc niach wroci o Ham urga. 1 1/28 wymarsz na kolej. OJjaz ,ł pociłlgu nastfłRi 'tj. gcdz. 
Oświęcim. XX. Salezyanie odprawiają 110 minut po 8. Powrót do Neumtlhl o wpóf. do 12 w 

w tych dniach nowennę do św. Jacka. Uro- I poniedziałek 19 sierpnia. Zarz'ą.d. 
, czystość tego świętego odbędzie się dnia 18 · Zebranie odb~dzi e się. tak samo w n\ed~ie·l'.ę ,:fs sier-
, pnia po południa o godz. 4, przeto uprasza się, 4fonków 

sierpnia z tą samą co zeszłego roku okaza· któr.zy nie ~ojadfł z pielgrzymk.lł, aby puybyli i;iQ,. i,ę'.branie, 
łośc]ą w ruinach. gdyz s~ wazne sprawy dJ załatwienia. z~a· l"'ZI\ d. 

Berlin. Biskup wojskowy ks. dr. Ass
mann mianował swym Generalnym Wikarym 
wyższego proboszcza wojskowego ks. Vollmar'a. 
Ten urzędował puez kilka lat w Grudziądzu. 

Olbrzymia kradzież·. Amerykanie 
robią, jak wiadomo, wszystko na wielkie roz
miary. Nawet pod względem kradzieży i roz· 
maitych łotrostw nie wdają się w drobiazgi, a 
najmniej oczywiście w krainie złota, w Kali
fornii. Z San Francisco nadchodzi wiadomość 
że z warst..tatów ShelbJego w Vallejo ukra
dziono sztaby złote wutości 340,000 dolarów. 
Banda złodziei wykopała tunel 400 stóp dłu
gości od wybrzeża do sklepień stalą pokrytych, 
w których złoto jest przechowywane i za· 
brawszy sztaby uciekła łodzią. 

RozmaltośeJ. 
Przegląd zdobyczy wieku XIX. 

Wiek ten przejął od poprzednika swego konia, 
a zostawił następcy rower, lokomotywę i samo· 
chód; zastał sierp, zostawił kosiarkę; zastał 
drukarską prasę ręczną, zostawił maszynę rota 
cyjną; zastał pióro gęsie, zostawił maszynę do 
pisania; zastał malarstwo na płótnie, z os ta wił 
litografię, fo ~ ografię i fotografi~ kolorową; za· 
stał tkacki warsztat ręczny, zostawił fabryki 
tkackie i przędzalnie z maszynami ; zastał 
proch, zostawił potężne materye wybuchowe; 
zastał świecę łojową, zostawił światło elektry
czne; zastał stós galwaniczny, zostawił ma· 
szynę dj nami czną; zastał strzelbę kamienną, 
zostawił broń szybkostrzelną; zastał żaglowce, 
zostawił parowce; zastał telegraf drutowy, zo
stawił tel\. fon i telegraf iskrowy; zastał zwykłe 
promienie światła, zostawił promienie Ront 
gena. 

A' mia japońska liczy w czasie po
koju 326 086 żołnierzy, w stanie wojennym 
603 116 i 30 OOO koni. Piechota rozdzielona 
na rn ., dywizyj, konnica ma 13 pułków, arty· 
lerya liczy 7 8 polnych a 34 górskich bateryj, 
artylerya wałowa ma 6 pułków. Ponadto po· 
siada Japonia siiną marynarkę wojenną. 

Oryginalne pożegnanie urządziła pu· 
blicznosc petersburska śpiewaczce Linie Cava· 
lieri, kończącej występy w teatrze "Akwaryum". 
Po ostatnim akcie "Bohemy" Pucciniego lite -

1 
ralnie zarzucono ją czapkami, bo kwiatów pod 

j ręką nie miano. Piękna artystka zdołała jednak 
'. wszystkie czapki i kapelusze odrzucić jz po· 

wrotem zapalonym właścicielom. 

So ttrop. 
Dla urzędowej żałoby z powodu śmierci cesarzowej 

Fryderykowej, wycieczka Tow. św. Jacka, która. na 11 b. 
m. zapo 111iedziana była, odbyć się nie mogła, dla tego od
będzie się D!). niedzielę 18 bm. w tym samym porzlłdku i 
o tym se.mym czasie jak już ogłoszone było (Wymarsz 
ze sali o godz. wpół do 4 l. Liczmeg<> przybycia człon-
ków z ich rodzinami oczekuje Z a r z 'ł d. 

Koło śpiew. polskich „Fiołek" w Bruchu. 
W niedzielę dnia 18-go sierpnia odbędzie się zam• 

knięta zabawa poł!łiczona z tańcem, śpiewtlm, mono
logami itd. Poczj\t~k iabawy o godz. 5 po połu~niu. O 
liczne stawienie się wszystkich członków upra:Jza się. -
Goście mogl\ być przyjęci tylko za wpiaauiem się :q~ człon-
ków. - Z a r._~ fł d. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Uerne 
donosi wszystił.im swym druhom, iż zebranie !w ftiediielę 
dnia 18 bm. 8ię nie odbędzie. z powodu, że tg\~j~~tzystwo 
nasze bierze udział w ćwiczeniach ,.gaiadza Sokókgo" w 
Obtrhau:ien, które urzf.ldza zab•wę z wyatępa:mi-~: gimna.
stycznemi. Uprlisza. s 1 ę szanownych druhów; K~eby się 
zechcieli stawi ć jak jeden mąż, żebyśmy jl'ii: " nt4jliczniej 
z gimn1:tstyk1t m ·gli w~ stfłpić. Stawić winni się ,~ruhowie 
o god~ w pół do 2 do domu czeladzi, przy ul. Nowej, a 
z ta.mtfłd wyru?>zymy wspólnie nn. dwcrzee Tak samo u
pra1za si ~ , aieby druhowie ćwicz„cy jak na.jCZ\~~iej na 
ćwiczeeia ucz~szczali. 

Czołem\ Wyd ział . 

Koło śpiewu „Harmonia" w R .tthau.sen 
donosi swym członkom i Rodakom w Rotthausen, iż dnia. 
18 sierpnia tj. w niedzielę o god~ . 4 po południu odbę
dzie się posiedzenie. O liczny udział prosi 

Z ar z I\ d . . 

Koło śpiewu "Fiołek" w Rauxel 
donosi swym członkom. iż walne zebranie odbędzie 

. się w niedzielę dnia 18 sierpnia. o g)dz 4 ·po południu na 
rali p Richtera, przy htolickim kościf'le; w celu uzupeł
Bienia zarzf\du. O ja.k najliczniejaze stawienie się_ wszyst
kich członków up:rasza się. - Goście mile widzi.ani. 

,Zarzf\d. 
Próba śpiewu odbędzie się po zebraniu. 

J?.Ytygent . 

----------------Wiec w U eckendorfie 
w sprawie opieki duchow~ej 

odbędzie się w niedzielę dnia IS sierpnia. o godz. 4 
po południu w aa.li p. Hoffmanna (Victoriapark) ul. 
Stidstr., na który wsPJyatkich Rodaków z pa.rafii naszej za• 
pra3zamy. Na wiecu zostanie też przeczytana <'dpowiedt 
władzy duchownej w Paderbornie na nasz, ostatn~„ pety
cyę w sprawie nabożeństw P•Jlskich. Chodzi~-tu o bardzo 

I 
ważnił rzecz, dla t('go Rodaków, którym sprawa opieki 
ducbowmj nie jest obojętni\, aprasza się o liczne przybycie. 

Konlitet dla spraw opiekł du~ownej 

1 ••••••••••••••••• 



Tow. św. Piotra w Horst n. Ruhrą 
donosi swym cdonkom i wszystkim Rodakom zBmies~ka
łym w Hor&t i okolicy, iż w niedzielę 25 sierpnia obcho
dJi towarzystwo 16 rucznic~ istnienia swego. 

Bratnie Towarzystwa, które od nas zaproszenie ode
brały i te, które dla braku adresu takowych nie odebrały 
oraz wszystkich nam życzliwych Rodaków prosimy, ażeby 
nas w nasze.i uroczystości swem przybyciem zaszczycić 
raczyli. Następujj\ce Towarzystwa są zaproszone: Tow. 
iw. Piotra z Sieele, Koło śpiewu „Dzwon'' z Stelle, Tow. 
iw. Marcina z Kray~ Tow. św. Wacława z Lin.m, Tow. 
8w. Józefa Wattenscheid, Tow. św. Andrzeja z Bochum, 
Tow. św Józefa z Essen, Tow. „Jedność" z E:Jsen, Tow. 
iw. Stanisława K. z Katernberg, Tow. św. Wojciecha z 
Dortmund. Członkowie bratnich Tow. p~acą, wstępne 30 
fen., goicie prlled cza.sem 50 fen., przy kasie 75 fenygów. 
Karty wstępu można naby~ u członków zarzudu i u go
cinnego p. Mtillera. Program uroczystości: Od godziny 
2 do 3 przyjmowanie Towarzystw na dwcrcu w Steek
Nord o godz. 4 pochód do kościcła na nabc,teństwo, po 
D&bożeńetwie powrót na salę posiedzeń :pana Miillera. 
Tamże 1) powitanie przez przewodnicz1'cego. 2) koncert i 
deklamacye. "Wieczorem będzie teatr ze ,.Sc<'ny Ludowej" 
1a pozwoleniem autora p. J. Chociszewskiego. Po teatrze 
dalsza zabawa. Listy tycz4ce się Tow. pro~imy adrcso · 
wać na ręce przewodnicv.ą,cf go lub sekretarza. Zapraszamy 
wszystkich członków i Rodaków w imien'u cał< go TJ N. 

sw. Piotra w Hcrst nad Rubr1t. Ar.toni Siemienit;wsli 
prz3wodnicz~cy w Horst, ulica Wie1rnnstr. 4 Stanish. w 
Gegclski, sekretarz, Freisenbruch: nr 153 a., poCl.ta 
Haferfeld. 

Tow. pol. Ognisko w MiUheim n. R . 
donosi swym członkom i Rodskcm zamieszkałym w Mill
heim i okolir.y i Blłsiednim Towarzystwom. które od ntJs 
zaproszenia odebrały, i tym, które dla braku a.dregów za
proszeń nie odebrały, aby raczyły nns swojfł obecnoŚcifł 
ze.szczycić, bior~c udział w obchodzie 11 rocznicy 
istnienia naszego t)warzys~wa w dniu 18 sierpnia b r. na 
sali p. Bruoga, przy ul. Regentenstr. nr. 9. Nabożeństwo 
polsk!e odprawi się o godz. 4 po poł. w lrościele św. 
Klemensa. Pccz~tek zabawy 7araz po nabożeń'.ltwie. 
Będzie koncert: deklamacye, spiewy, m0nologi a w końcu 
będzie teatr cdegraoy pod tyt : „zJ d w beczce". O 
liczny udział w tej uroczystości prosi uprzejmie Z ar z ą, d. 

Szsn. Członkom ozn&jtniam, jako tó:dzteń po rocznicy 
to jest dnia 25 sierpnia wieczorem pur ktualnłe o go dz. 
'l rozpocznie się walne zebranie i obór nowego za.. 
r14du, na które keżdy członek zobowilłzany jf'st pospie. 
szyć. W. Przybyła., sekretarz. 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
donosi swym członkom, ii w niedzielę dnia 18 sierpnia 
po południu o godz. 31/ 2 odbędzie się zwyczajne posie
d1.enie. P@niewa.ż po zebraniu towarzystwo da się odfo
tografować, przeto wszyscy cdonkowle powinni się stawić, 
czy kt) sobie tyczy obuz czy nit'. Ktoby chciał fotogra
fię, winien połowę zaraz wpłacić. O jak najliczniejszy 
udział uprasza Z ar z' d. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Boyer 
donost swym członkom, że w niedzielę dnia 18 sierpnia 
po południu o godz. 4 na sali p. Krebera odbędzie się 
generalne 1:e branie. U pra~za się członków serde
czn: e, szczególnie tych, którym dobro towarzy~twa leży 
na sercu, a którym wiadomo, że sprawy raz poruszone 
ukońciyć trzeba, żeby siQ stawili jak jeden mf\Ż. - Go-
cie mile wid~iani. Z o. r z Ił d. 

Baczność parafianie z Ruska 
w powiecie JarocińskJm. 

Dnia H lipca postanowiliam;v w Kastrop, aby my 
parafiunie mieszkają,cy tu na obczyźaie i w innych miej
s : owoś ~iarh sprawili pamij\tkę do naszego kościoła w Ru
sku. Mamy nadz ieję, że współparafianie i parafianki od 
tego się nie wyklucz' i przyczyr:. i~ się, aby w krótkim 
cznsie to można uskutecznić. Roda.cy, nie błujcie paru 
trnjaków, a Bóg wam to wynagrodzi. Dla braku adresów 
wcszych współpardianie, zasyłamy wam serdeczne po
zdrowienie przez „Wiarusa P Jlakiego". 

Prosimy składki nadsyłać pod adresem komitetu, któ
ry się t!\ spraw~ chce zaj~ć : Tomasz Szymczak w Herne, 
Mittelstr. 7. Jan Chrzanowski w Ka.strop, Berniltarenstr. 
4a. Jan Idkowink w Raux, l , B· Str. 10. Marcrn Boro
ow aki w 8chwnin p. Ka~t.rn p, t\ugustestr. 10. 

Koło śpiewn „Halka" w Kastrop 
poszukuje biegłego dyryg~nta, który by mógł U t .z~· ć na 
cztery głosy za dobrf\ zapłilł.fł . Próby od 'Jywsj!ł się w 
nieozielę po połucl .1 iu n~ 8ali p Schulte-Beker. Panów, 
którzy mie3zk/.lj4 w okolicy Kastrop, a meiliby chęć 
podjl\Ć się tfj pracy, prosimy z~łos ' ć się do Z a r z Ił d u. 

Wiec polski w Borbecl\ 
odbę Izie się w niedzielę dnia J.S sierpnia o godz. 
12 w południe, w sali p. Fr. Grosi!e· Egebrecht. ul 
Donner-Str. 9 ~, frzy torze kolei elektrycznej, wio:ilłicej 
do Oberhausen, przystaaek kolei elektrycznej, Grilnstr. i 
Bergstr. Rodaków z całej okolicy uprasza s!ę o liczay 
ndział. ,,Związek Polaków". 

Tanto! Tanio! 
Dom 

masywny z dobudowaniem na l1/2 
piętru. :ii 11/2 morgi l grodu oraz 
miejscem do budowania, mam za· 
miar 1 listopada sprzedać. Ro· 
dacy. majitcy 4000 do 4500 mr. 
ma j4tku, mogl\ się zgłosić. Bu
dynek ma kosztować 12 OOO mr. 

~~~~ towa1y kolonialne. -.....;~-.....;~ 
Kawa palona jasna i czarna 
Smalec czysto wieprzowy 
Słonina wędiOna funt 
Chleb (Ka~seler) po 
Ser szwajcarskl funt po 
Ser holenderski funt po 

0;80 m. Tuzin świeżych jaj 0.57 m. 
0 ,53 m. Najlepsze wino „811.mos" 0)7ó m. 
O 68 m. Mą,ka pszenna. OOO 0:13 m. 
0;45 m. Najlepsze masło msrgary -
0 77 m. nowe poCZfłwszy od 45 do 90 f. 
0,67 m. I Najl. masłJ naturalne po 1,15 m. 

poleca 

Wiktor Janda 

Baczność parafianie d'omaehowscy !' 
W niedzielę 13 sierpnia odbędzie się nasze ostatni& 

zebranie u pana Balkenhola przy klasztorze, bo na Wrze,. 
inia to jut nadejdllie nasza chorągiew,,wiec proszę, debr 
się wszyscy zgromadzili i drugich do tego na mawtalL 
O licrny udział prosi za komitet• Józef Jesia)(. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Hamme. 
W niedzielę dnia 18 sierpnia przystępuje towarzystwG 

wspólnie do Komunil ew. na rannej Mszy św. Sposobno~ 
do spowiedzi jest w sobotę po południu w klasztorze 'Il 
Bochum. - W tę sam, niedzielę odbędzie się zwyczajn& 
zrbranie o godz. 4 po południu O liczny u lział prosi 

Zarz,d. 

Baeznośe 
parafianie z Wielkiego Strzelca 

pod Plaskami. 
Donosimy współ,;arananom, że dn~a 18 sierpnia od. 

b~dzie się zebranie w Hilllen u p. Reitmayera o godz. 4 
po południu, w sprawie chorągwi. - Komitet prosimy llł 
godzinę 3 po południu, bo odbędzie się spis list ofiaroda. 
wców, że.byśmy mogli ·tę sprawę jak najlepiej uregulowa 
i porozumieć się, ile mamy pieniędzy, tebyśmy mogli na. 
azym wsp6łoara:ftanom na posiedzeniu oznajmić - Dono. 
simy, iż członek k omitetu Tomasz Ciszewicz umarł w Ka
stropie. - O liczny udział upraaza się. 

Komitetz 
Jan Giernaś. J akób Mibła.jski 

mm~~~~~m~~m~m~~~~ 
~ W dniu godnych imienin życzy lf m Tow. „Jedność'• p. opieką św. 8ta· I 
~ nlsława B. w Essen ~ 
~ swemu przewodnicz~cemu ~ 

~ p. Rochowi Królakowi, I 
~ zdrowia. błogosławieństwa Bożego i wszelkiej ~ 
~ pomyślno~ci, ażeby nam tak jak dotychczas, tak ~ 
~ i nadal dla dobra i rozwoju towarzystwa prze- ~ m wodniczył. - w dniu godnych imienin Pana * I 
~ Składamy wszyscy, sz~zere życzenia * Niech ~ 
~ teu dzień hędzie radośclfł * Całe życie uczci- ~ 
~ wościlł * Całe towarzystwo wykrzykuje * Pan li 
~ Roch Królak niech nam żyje * Niech żyje ! ~ 
~ Niech żyje I ~ m Tow. „Jedność" pod opiek, św. Stanisława 
~ Biskupa w Essen. 

m~m~~~~mm~~~~~~~ 
00000000000000000 

Fr. Gawroósk· 
golarz polski 

w Bochum,. 
<,

1
„;,i ·, . róg ul. Maltheserstr. 

'-.-. . i BUicherstr. nr. 16 
M..\\:::::d ~\.. , niedalek9 

F. Stacho wski w Bismarck, 
przy ul. Bahnhofstr. 160. 

w Recłi.linghausen„Bruch 
:R 11 ptisten-Str. 313/2. 

Stodoła 
księgarni „ Wiarusa Polskie goi 

l-L-~~_,__,,___,___.__.__..__._-'-'0000000000000000000 

·.vielka mu N wana, 

Olesina 
Jiam na sprzedaż: •lkołv 9 mórg łj\ki i 10 mórg roll, 

1. W Palędziu dJlnam pod Mogilnem go~p~dariltwo około 125 mórg PłUSB 
z rlobremi ł~kami, kompletne budynki, żywy i martwy in "-'" ent!\rz. 

2. W Józefowfe pod Mogilnem pooiadłość około 6 mórg z ł4k!l kom-
pletne budynki. ' 

8. W Hucie .P~lędzkie.J ~od Jó~cfowem gospodarstwo około 45 mórg 
z ogcodnm1 i łq,kami, zywy i martwy inwentarz całe żniwo bu· 
dynki kompletne. ' ' 

4. W Ja.i!trzembowie pod Trzemesznem posiadłość około 40 mórg z 
łąkami, dom miei;zkalny i stajnie. 

6. W Jastrzembowie cegielnię, ogoło 10 mg. roli i około 120000 cegły. 

l4 mórg roli. 
W c1zystko tuż przy miesc1e 

Gostyniu nad sz03fł krobsk~ po 
łożone, nadające się pod budowlę 
w całości lub częściowo na par
cele do sprzedania. Bliższych 
wiadomc ści u izieli 

Leon Woziwodzki, 
Go<tyń, (Prov. Posen). 6. W De~bnie pod Mogilnem p.os!adłoś~ około 20 mórg, kompletne 

budynk1 l bardzo dobry wiatrak, zywy i martwy inwentarz 

7. ~9~~~~~%~~wie ) od Mogilnem dom mieszkalny z tylnerni budyn- Wars2tat krawiecki 
kami i ogrodem prz:v domu. doskonale urzą,dzony, jest ratych -

8. yv Wilatowie pod ~fogila <:m dom mieszkalny z tylnemi budynkami miast z p3wo<lu st0Runków fami-
1 ogrodem przy domu lijnych do sprwdania. Zgłoszenia 

9. W Wi!atow~e. pod Mogilnem po 3iadłość okob 27 mórg, kompletne I przyjmuj e Ekspe i y~ya ;, Wiaruea 
budynki ze zmwami. Pnhk1ego(' w B 0eh u 01. 

10. W Drewn1e pod G1'S&Wfł gospodarstwo około 60 mórg. tvwy i 
martwy inwentarz z budynkami. w I Ba"ZllOŚĆ Rodacyl 

11. W Kędiierzyn~e • pod Gnieznem gościnie~ , jedyny we wsi, kom- . "'. . • • 
pletne bu.iynk1, zywy i martwy inwentarz tkoło 16 mó rg roli 0 .;nedhłem się w Kastrop1e 
całe żniwo i do tego wiatrak. ' 'I jako 

12. ~a l'OZp~r?elowa~ym. folwarku w ~zydfowie i Plllędziu dolnem mt•strz szewski· 
kilka mmeJszych i większych parceli bez budynków. . 

13. W ~ifłŻY po~ Damaaławki~m goi!pod~rstwo około 80 mórg z łą- i wykonuję wszelk~ pracę szew skq 
kam1, budynki kompletne, i_nwentsrz zywy i martwy, po jak nB.jtańszych ceriach. Spo· 
. ChrfłCY kupić mo?t\ sob1~ posiadłości każdego czasu obejrzeć i dziewam się, te ~zan. Rodacy 

o bli!szych wa:unkach się ~ mn~e dowiedzie~ :ecncfł me prz edsiębi"rstwo no-
Warunki kupna. stawia':° J~k zwykle. Jak najdog ;dniej sze przeć. Dalej Rodacy sv.ój ·do 
Na wpłaty takze przy3muJę dokumenta hipoteezue, kai~żki ka- swego. 

11owe, lub weksle. 
Reszty ceny kupna pozo•tawia.m na d~ieaięć do piętne.stu lat Michał Dobracz, 

po 5 procent. polski mistn; s1:ewski 
W Kwieciszewie, Wilatowie i Kędzierzynie Slf kościoły katoll- w Ko.stropie Bisikamr str 22, III p 

ckie, w Józefowie, Kwieciszewie i Jastr~embowie ewnn:l'ielickfo. 
W Pa.lędziu kośdelnem tuż przy Palędziu dol~em jest koś •iół 

katolicki. " 
W Palędziu, Hucie Pn.lęlzkif\j, Józefowie, Kwieciszewie, Wila-

towie, Drewnie, K~dzierzynie„ Ja.strzembowie są, 'azk:oły. · 
L l:>ty adresować bez h duych dodatków j !l.k 1 as t ępuje: 

Józef Starli', Mogilno~ 

Ustawy 
dla to~arzystw 

wy konywa 

~ p r ędko i tan i o ~ 

Drukarnia Piosennik Jutrzenki 
H~erajfłcy ~ieśni, p~osnki i wiersze potępiające pijańst~ o 
karciarstwo, i socyahzm. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. „ Wiar usa Polskiego" 

Adres: •• Wiarus Po~ll'i'"· łlnr.hnm. w B o cl111m„ 

Za druk, nakład i redakcy~ odpowiedzialny,: Anto.n i .Brejaki w Bochum. - Nakładem 1 

Parcelaeya. 
W s)bJtę 17 sierpnia br. parcelować będziemy w Garasze 

wie, 2 kim. od stacyi kol. Starołąlt a, 6 kim. od Po• 
·~nania, gospodarstwo 120 morgowe z budynkami i inwentarzem. 

DJ nabycia Sfł parce1e w każdej wielkości, nadają,ce się pod bu 
d)\\le, dr w:ęk~zych parcel mog~ być dołj\czone budynki. - Bliskos 
wielkich fabrJ·k, cEgielń, kolei i miasta, daje korzystni\ sposobność d 
osiedlenia się szukaj!łcym pracy, rzemieślnikom i ogrodnikom. - Wa 
runki kupna bardzo dog.Jdne. 

Bliższych szczegółów przed terminem udziela. 

Spółka :Rolników parcelacyj11 
(Eingetragene Genos :ienachaft mit b€schrankter Haftpflicht) 

POZ~AN, Podgó1·na ulica nr IOa, parter. 
Woliński. K11czmarek. Kużaj. 

Książka dla pielgrzymów 
udaj{\cych się do miejsc cudownych 

w Neviges, Kevelaer, W~rl itd. itd. 
Cena. flO fenygów, z ' przesyłk~ 60 fenygów. 

Kto zamówi naraz przynajmniej 10 „Ksil\Żeczek dla 
pielgrzymów'1 i nadeśle razem z zamówieniem ó ma
rek otrzyma. 2 egzemplarze w dodatku, a. przesyłkę 
uskutecznimy na nasz koszt. 

Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. 

Drukarni ,, Wiarusa Polskiego" 
w B oehum, Maltheserstr. 17 

jest do nabycia: 

papie r listovvy 
z pięknymi polskimi napisami 

Cena .za jeduę teczkę z 5 arkuszami 6 kopertam 
10 fen., z przesyłk& 13 fen. Kto zamówi od razu 
30 teczek, otrzyma przesyłkę franko. - · Nale.żytoM pro
simy przesłać u n p r z 6 d w markach pocztowych (w liście). 
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wesołym mówią, że dźwignie Francyę 
i uczyni ją najpotężniejszem z mocarstw 
Europy. 

- Daj to Boże - rzekła pani N oiret 
i poczęła rozmawiać o bohaterze dnia, o 
wielkim Napoleonie, i wieczór zbiegł im, 
jak jedna chwila; a gdy rozeszły się na 
spoczynek, śniła się im przeszłość dobra i 
spokojna, o której marzyły, że powróci 
może wkrótce. 

* * 
* 

Miesiąc upłynął cicho, żadnej troski nie 
przyniósłszy mieszkańcom pałacu Delaro
chów; Elżbieta i Antonina przywykłszy do 
pracy, czynne teraz zawsze prowadziły ży
cie; zajmowały się ogrodem, czytywały 
babce głośno, różne posługi spełniały koło 
meJ, · Babecie pomagały w gospodarstwie, 
dzieci robotników fabryki uczyły czytać i 
pisać i roiły o powrocie brata„. Pewnego 
dnia, kiedy Elżbieta była zajętą zbieraniem 
owoców w ogrodzie, usłyszała naraz wo
łanie: 

- Elzo! Elzo! 
A głos ten brzmiał radością. Pozna

wszy, iż Antonina ją przywołuje, odrzekła: 
„jestem tutaj" . i naprzeciw podążyła; wkrót
ce ujrzała biegnącą ku sobie siostrę. An
tonina była rozpromieniona. 

- Elżbieto - rzekła, ująwszy ' ją za 
rękę - jest list od Gustawa; chodź do 
babki. Wojska jenerała Bonaparte wróciły 
do Francyi, przechodziły przez . Lyon, a 
my nic o tern nie wiedziałyśmy. 

- Widocznie nie zatrzymywały się 

tutaj, kiedy Gustaw przysłał ~ylko list 
odparła Elżbieta. - Gdzież babka. 

- Czeka w swoim pokoju na ciebie, 
byś przeczytała list głośno. 

Spiesznym krokiem skierowały się· obie 
ku pałacowi, pani N oiret czekała w istocie 
niecierpliwie Elźbiety; usłyszawszy kroki f 
idących, wyciągnęła do niej rękę z listem. I 

- Przeczytaj głośno Elzo, raz jeszcze I 
chcę usłyszeć, co nasz kochany chłopiec 

. pisze - rzekła. · 

Elżbieta drżącą ręką ujęła· papier i 
przeczytała następujące słowa: 

„ Wezwanie twoje droga babuniu prze
czytałam; p.rzybyć do ciebie. obecnie jeszcze 
nie mogę, lecz mam nadzieję, że to wkrót
ce nastąpi. Tymczasem niechaj moje siostry 
przyjadą do Paryża, tam sięt!iściskamy. 

Gustaw Delaroche". 
Łzy radości polały się z ich oczów. 
- Pojedziemy dziś jeszcze! zawo-

łała Antonina. 
- Czy pozwolisz l)abuniu? zapy-

tała Elźbieta. 
- Powinniście pojechać - odparła pa

ni Noiret - ja czekać muszę, aż on tu
taj przyjedzie; za stara już jestem na tak 
odległą podróż, nie dojechałabym może do 
Paryża„. Powiecie mu, że go czekam nie
cierpliwie, że pragnęłabym go przed śmier
'Cią pobłogosławić, niech nie zwleka zbyte-
cznie„. 

(Ciąg dalszy :nasU.pi) . 

Śwfętojózafacle 
czyli składka na ubogich studentów katolioko-polskich. 

Niedobór (zob. nr. 32) 398)80 mr. 
Karol Figasiewiez, Wattenscheld • . • ·• • 8,00 „ 
Ze skarbonki Tow. św. Barbary w :Uochum 

(wręczył l::)t. Szymański) • . . . • . • 1,70 „ 
Przy sposobnosci polskiego nabojeństwa w Bo-
. obum, w dniu 11 sierpnia {wręczyli: Feliks 

Wojciechowski, St. Swierczyk, Józef Kręcki, 
St. Duszeński) . . . • • . • . . 7, 7 4: „ 

K~i'łdz Paweł B. • , • • • • . • • • 20.00 „ 
Razem 32,44 m. 

Niedobór: 398)80 mr., 
Dochód : 32,44 mr , 

. Niedobór : 366,36 mr., 

Bóg zapłaó t Św. Józafaoie, módl się za nami t 
14 8. 1901. pro: Ks. L f s s. 

Jan Bieliński, Bochum Maltheserstr. 17a. 

D~~~~~~~~~g 
Kalendarzyk tygodniowy. 

Sierpień. 

18. Niedziela.. Agapita. 
19. Poniedziałek. Benigny Panny. 
20. Wtorek. Bernarda. Op. • 
21. Broda. Joanny, Franc. 
22. Czwartek. Symforyana M. 
23. Pi,tek. Zacheusza. 
24. Sobota. Bartłomieja apostoła . 

&d„tQr odpow1e~y: .u. Fraoei.Ue& Lhsa w 8.umlamd. - Nakładem i 0czctonkami Wydawnictwa „ Wiarusa Polsk1ego4'. 

B ~.J ~ 

(POSŁANIEC.) 

I ,,Nauka Katolicka" wyohodzi oo czwar-- r 
tek w Bochum w Westfalii jako bezpła
tny dodatek do „Wiarusa Polskiego". 
Osobno ,,Nauki Katolickiej" prenumero
waó nie moma. Kto więc chce j' otrzy-

1 

mywa6, nieeh sobie zapiSBe na poosoie 
,, Wiarusa Polskiego". . 

o o 

o r „ Wiarus Poliki", pil!lmo polltyome 
wychodzi trzy razy tygodniowo 1 „Na~ 
Katolick„", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumęrata na poczcie wynosi 1 marko 
60 fenygów kwartalnie, a s odnoszeniem 

I do domu przes listowego 1 marko 7 6 I 
fe~w. 

o o 
M6d.l sit i pracuj I 

Bezpłatny dodatek tygodniowy do „Wiarusa Polskiego„. 

Nr~ 33. Boehum, dnia 15 sierpnia 1901. Rok 10. 

Na uroczystość Wniebowzięcia Najśw. 
Maryi Panny. 

Lekeya. Ekkl. XXIV. 11- -20. 

Ewangielia. Łuk. X. 38-42. 
W on czas: Wszedł Jezus do niejakiego 

miasteczka, a niewiasta niektóra imieniem Mar· 
ta, ,przyjęła do domu swego. A ta miała sio
strę imieniem Maryą, która też siedząc u nóg 
Pańskich słuchała słowa jego. Ale Marta. pie
czołowała s1ę około rozmaitej posługi. Która 
stanęła, i rzekła: Panie, niedbasz ty, iż siostra 

We wszystkiem szukałam odpoczynku, i 
w dziedzictwie Pańskiem mieszkać będę. Tedy 
przykazał i rzekł mi Stworzyciel wszech rze
czy, a który mię stworzył, .odpoczął w przy· 
bytku moim. I rzekł mi: Mieszkaj w Jakóbie, 
a w Izraelu weźmij dziedzictwo, a między wy
branymi mymi rozpuść korzenie. Od początku 

I
. moja opuściłn mię, żebym sama posługowała? 
Rzeczże jej tedy, aby mi pomogła. A odpowia· I dając, rzekł jej Pan: Marto, Marto ! troszczysz 
się i frasujesz około bardzo wiela; ale jednego 
potrzeba. Marya najlepszą cząstkę obrała, któ· 
ra od niej odjęta nie będzie. i przed wieki jestem stworzona, i aż do przy· 

szłego wieku nie ustanę, a w mieszkauiu świę· 
tern służyłam przed nim. I takem w Syonie 
jest utwierdzona, a w mieście świętem takżem 
odpoczywała, a w Jeruzalem władza moja. I 1 

rozkorzeniłam się w zacnym narodzie, i w dzia· 
le Boga mego dziedzictwo jego. a w pełności 
świętych zadzierżenie moje. Wyniesionam wzgó· 
Tę jako drzewo cedrowe na Libanie i jako cy· 
prys na górze Syonie. Wywyższyłam się jako 
palma w ·Kades, i jako szczepienie róży w Je· 
rychu. Jako piękna oliwa na polu, a jako ja 
wór jestem podwyższona nad wodą na ulicach. 
Ja.ko cynamon i balsam woniejący wydałam 
wonność, jako myrra wyborna dałam słodkość 
wonności. 

Na Niedzielę XII. po Świątkach. 

Lekcya. 2 Kor. III. 4- 9. 

Bracia! Mamy takie ufanie ku Bogu przez 
Chrystusa; nie iżbyśmy byli dostateczni Elami 
z siebie co myśli, ale dostateczność nasza z Boga 
jest: który też uczynił nas godnymi sługami nowe · 
go Testamentu, nie literą ale duchem; bo litera 
zabija, a duch ożywia. A jeśl ć posługowanie 
śmierci literami wyrażone na kamieniach było 
w chwali:', tak iż synowie Izraelowi nie mogli 
patrzeć na oblicze Mojżeszowe cl.la chwały obli'· 



cza jego, która niszczeje; jakoż nie więcej po
sługowanie ducha w chwale będzie? Bo jeźli 
posługowanie potępienia jest chwałą, daleko 
więcej posługowanie sprawiedliwości obfituje 
w chwale. 

Ewangielia. Łuk. X. 23- 37. 

Onego czasu rzekł Pan Jezus uczniom 
swoim: Błogosławione oczy, które widzą co wy 
widzicie. Bo powiadam wam, iż wiele Proro
ków i Królów żądali widzieć co wy widzicie, 
a nie widzieli ; i słyszeć co słyszycie, a nie 
słyszeli. A oto niektóry biegły w zakonie po 
wstał kusząc go, a mówiąc: Nauczycielu, co 
czyniąc dostąpię żywota wiecznego? A on rzekł 
do niego: W zakonie co napisano? jako czy· 
tasz ? On odpowiedziawszy rzekł: Będziesz 
miłował Pana Boga twego ze wszystkiego ser-· 
ca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze 
wszystkich sił twoich, i ze wszystkiej myśli 
twojej, a bliźniego twego jako samego siebie. 
I rzekł mu: Dobrześ odpowiedział: toż czyń, 
a będziesz żył A on chcąc się sam usprawie· 
dliwić, rzekł do Jezusa: A któż jest mój bliźni? 
A przyjąwszy Jezus rzekł: Człowiek niektóry 
zstępował z Jeruzalem do Jerycha, i wpadł 
między zbójce, którzy go też złupili, i rany za
dawszy odeszli, na poły umarfego zostawiwszy. 
I przydało się, że niektóry K8płan zstępował 
tąż drogą, a ujrzawszy go minął. Także i Le
wita, będąc podle miejsca i widząc go minął. 
A Samarytanin niektóry jadąc przyszedł wedle 
niego, i ujrzawszy go miłosierdziem wzruszony 
jest. A przybliżywszy się, zawiązał rany jego, 
nalawszy oliwy i wina; a włożywszy go na 
bydlę swoje, prowadził do gospody, i miał pie
CZĄ o ·nim. A nazajutrz wyjął dwa grosze, i 
dał gospodarzowi i rzekł: Miej staranie o nim; 
a co kol wiek nad zwysz wydasz, ja gdy się wró 
cę, oddam tobie. Któryż z tych trzech zda 
się tobie bliżnim być onemu, co wpadł między 
zbójce? A on rzekł: Który uczynił miłosierdzie 
nad nim. I rzekł mu Jezus: Idżże, i ty uczyń 
także. 

Kazanie. 
Słusznie Pan Jezus nazywa uczmow 

swoich i wszystkich ówczesnych izraelitów 
błógosławionymi, albowiem doczekali tego, 
że własnemi- oczyma patrzeć mogli na 
Zbawiciela świata, i na własne uszy słu
chać Jego boskiej nauki. Była to wielka 
łaska, jaką im Bóg wyświadczył. Wielu 
pobożnych królów żydowskich i wielu pro
roków, z utęsknieniem wyglądywało tego 
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czasu, w którym się miał narodzić obie
cany ludziom Mesyasz, a nie dożyli tego. 
Nie wszyscy jednakże korzystali z tej łaski. 
Zydzi codziennie widzieli Chrystusa, co
dziennie' byli świadkami cudów, jakie czynił, 
a przecież większa ich połowa trwała w 
swojem zaślepieniu. Słuchali, ale nie ko
rzystali ! "' Ubolew.ać nad nimi trzeba, ale 
im nie zazdrościć ; bo chociaż my z ust 
samego Zbawiciela nie możemy odbierać 
nauki, co mamy wierzyć i jak mamy żyć, 
to przecie tę samą naukę odbieramy o.d 
Kościoła, który, podług zaręczenia samego 
Jezusa, nigdy się mylić nie może, gdyż 
Duch święty jest w nim i będzie aż do 
skończenia świata, i uczy go wszelkiej 
prawdy. Tylko przyjmujmy tę naukę i 
podług niej żyjmy, a będziemy szczęśli
wymi na wieki. '\V szakże tenże sam Zba
wiciel powiedział: "błogosławieni, co nie 
widzieli, a uwierzyli". 

Dla czego się to - pytał ów doktór sta
rozakonny Pana Jezusa : „co mam czynić, 
abym był zbawiony? Nie pytał on się, 
aby się od Zbawiciela czego nauczył, bo 
wiedział dobrze, co miał czynić; ale się 
pytał, rozumiejąc, że Go w jaki.em słowie 
podchwyci. .Myślał sobie, że mu Pan Jezus 
coś takiego powie, co się nie będzie zga
dzało z prawem, jakie Bóg dał żydom; a 
wtedy byłby go publicznie przed ludem 
oczerniał. On tylko kusił Zbawiciela, bo · 
należał do liczby jego głównych nieprzy
jaciół. Oni to wszyscy na podobny sposób 
przychodzili nieraz do Chrystusa, nibyto 
po radę ·i naukę, · jak niewinne baranki, 
ale z wilczem sercem. Znał on ich dobrze, 
odkrywał ich fałszywość, zawstydzał i~h, 
w tym jednakże li celu, aby się poprawili. 
„Kto to jest mój bliźni?" pyta się ów 

-starozakonńy dalej Jezusa. Zydzi, doga
dzając swojemu zepsutemu sercu, mylnie 
tłumaczyli sobie prawo, nakazujące kochać 
bliźniego. Pod tem słowem bliźni, rozu
mieli tylko swoich przyjaciół, krewnych, 
i to tylko samych żydów. Swych nie
przyjaciół i ludzi innego narodu i religii 
nie uważali za bliźnich, lubo powinni byli 
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się serdecznie, gdyż byłam P.ewną, że da
wno nie żyje i kazałam go wprowadzić 
do mojej izdebki. Poczciwy . Lambert ró
wnież, jak ja, był ucieszony zobaczywszy 
mnie. Zaraz na wstępie oznajmił mi, że 

mogę już wrócić do Lyonu, bo w mieście 
zupełnie spokoinie., że pałac nasz stoi cały 
nietknięty burzą,ę,łaka nad nim szalała -
i radził, bym wróciła do siebie i w dzien
nikach umieściła węzwanie do was. Babe_ta 
poparła jego radę, obiecała, że mnie. nie 
odsta,pi, i wróciłyśmy razem i doczekałam 
dnia, w którym was uściskałam. 

Elźbieta i Antonina przybiegły do niej, 
uklękły u jej nóg. Staruszka dłonie na ich 
głowach położyła. · 

- Do bry Bóg powrócił mi was obie, 
powróci może i prawnuka; potem chętnie 
do grobu pójdę - dodała ciszej. 

- O, nie mów tak babunin! - za
wołały obie siostry - nastały znowu dni 
dobre, cieszyć się nimi powinnaś. - I ca
łować jej ręce poczęły. 

- Spełniłam już swoje zadanie na zie
mi - · odparła pani N oiret - umrzeć już 
już mogę i potrafię bez . żalu. 

Tu ręce . jej zsunęły się z głów dzie
wcza,t, ciche westchnienie wyrwało się z ust 
staruszki, milczała a klęczące u jej nóg 
nie śmiały przerywać tego milczenia. Cisza 
zaległa pokój, jak gdyby w istocie śmierć 
do niego weszła; wejście Babety spłoszyło 
ją dopiero. . 

- Cóż to, nie jecie? - rzekła stara 
piastunka - chcecie mi dowieść, · iż nie 
całowałyście mnie za przysmaki. Jedzcie 
moje kochanki, wierzę wam przecież! 

- Daj mi Elźbieto gruszkę - ode
zwała się pani Noiret, chcąc zachęcić dzie
wczęta do jedzenia. 

Elźbieta spełniła jej życzenie5 tymcza
sem Babeta rozstawiła talerze, przyniosła 
wieczerzę i zasiedli wszyscy do stołu. 

- Wyobratcie sobie, iż zacny Lam
bert uratował znaczna, część waszego ma
ja,tku - poczęła opowiadać podczas wie
czerzy pani Noiret. - W chwili pożaru 
fabryki jak mi sam mówił, udało mu się 

wpaść do kantoru i złożone w kasie te
go dnia dziwnym trafem 50,000 franków 
wydobyć. -Miał je nazajutrz zanieść do 
banku. Ocalony fundusz uniósł z sobą do 
lasu, zakopał w ziemi, przy skarbie szałas 
zbudował i mieszkał tam przez całe lat 
pięć. Zył owocami leśnymi, ubitą zwierzy
ną; nocą tylko wychodził czasami, by do
wiedzieć się od okolicznych mieszkańców, 
co słychać na świecie. Dopiero gdy ucichło 
w kraju, gdy waśnie ustały, a mozm 1 

biedni podali sobie ręce do zgody, dopiero 
wówczas wrócił z ukrytym skarbem do 
domu i fabrykę na nowo założył. Powołał 
do siebie dawnych robotników i rzekł do 
nich: "Chleba i zajęcia:łakniecie, dostarczę 
wam jednego i drugiego: zapomnę wasze 
przewinienia, a wy zatrzyjcie w pamięci 
winy Delarochów; zawrzyjmy sojusz trwa
ły, żyjmy zgodnie i pracujmy razem w mi
łości jak Chrystus przykazał." Słowa te 
zrobiły wrażenie, robotnicy rzucili czapka
mi w górę. „Niech żyje Lambert, dzielny 
człowiek!" - wrzasnęli, potem każdy po
dał mu dłoń jak bratu i pr~cuja, z nim 
razem wytrwale... Za kilka dni powitacie 
zapewne tego poczciwca; pojechał do Pa„ 
ryża za interesami fabryki, powróci tutaj 
lada dzień. · 

- Jednakże babuniu ludzie sa, dobrzy, 
chyba więcej dobrych niż złych - ode
zwała się Antonina. 

- Jestem przekonana,, iż więcej do
brych niż złych - odparła powazme pani 
N oiret - całe nieszczęście ludzkości, iż 
wśród niej tylu jest jeszcze ciemnych. Wię
kszość błądzi przez nieświadomość ; stra
szne chwile, które przeżyliśmy, ciemnota 
wywołała. 

- Biedni, ciemni ludzie sami siebie 
zniszczyli; iluż teraz bez zajęcia, bez da
chu i chleba dla swych rodzin - szepnęła 
Elźbieta. 

Znowu na chwilę cisza posępna zaległa 
pokój, lecz raz jeszcze rozproszyła ja, Ba
beta. 

- Ludzie wierza,, jak w Boga, w na-
szego dyktatora odezwała się tonem 
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- Ćo wam s!ę śni - zdziwienie uda
jąc odparł brat Babety - to · siostra mo
jej matki. - I zasłonił sobą Babdtę, któ
ra zbladła podobno śmiertelnie, choć ja spo
kojną byłam zupełnie. - Pani Noiret nie 
żyje, umarła podobno z żalu, gdy się do
wiedziała, że prawnuków jej rozstrzelano 
na polach Breteaux - dodał ktoś. 

- Rozstrzelali? - powtórzył z niedo-
, wierzaniem podróżny - a ja słyszałem, 

że dobra panna Elżbieta ocaliła brata i 
siostrę owego dnia, gdy dwieście ofiar na 
pola Breteaux poprowadzono. Tu opowie
dział zebranym przed chatą o tym stra
sznym dniu. Wszyscy słuchali grozą prze
jęci, ja również; tymczasem Babeta odzy
skała przytomność, poszła do chaty, przy
niOsła wina mięsa i chleba. 

- ·wieczny odpoczynek racz im dac 
panie .wszystkim - rzekła westchną wszy 
- ot lepiej gadajmy o tych, którzy żyją, 
już ·dosyć smutków przeżyliśmy. 

Z temi słowami zbliżyła się do podró
znego i częstować go poczęła. · 

- Usuńcie się matko z ławy, podró
żny pewno zmęczony - dodała mrugną

wszy na nas. 
Wstałyśmy obie z Jakubową i oddali

łyśmy się do chaty; on zasiadł na ławie i 
bawił z godzinę najmniej, a ja przez ten 
czas myślałam wciąż o was, ·czyście nie 
byli między tymi dwustu ... Podróżny nic mi 
złego nie zrobił, nieposłuszeństwo moje nie 
ściągnęło nieszczęścia na tych, którzy w 
sieroctwie mnie przygarnęli pod swój dach, 
wszakże ukaraną zostałam. Od dnia tego 
uciekł mi spokój duszy, ciągle widziałam 
was w tym wspólnym strasznym grobie; 
w nocy zrywałam się i wołałam: "Czy 
słyszysz Babeto ? oni wzywają naszej po
mocy!" 

Próżno uspokajała mnie Babeta, próżno 
przypominała, coś nam powiedziała w dniu 
rozstania, że kazali ci wysfużyć brata i 
siostry oswobodzenie - zwątpiłam zupeł
nie. Dnia jednego obudziwszy się rano, 
nie zobaczyłam Babety przy sobie; gdym 
~apytała, gdzie jest, odpowiedziano mi, że 

poszła do poblizkiego miasteczka na jar
mark, że wróci dopiero za parę dni. Nie 
byłam rada z jej oddalenia, jednakże cze
kałam spokojna jej powrotu ; myśl moja 
cała wami była teraz zaprzątnięta. Po kil
ku dniach Babeta wróciła, lecz nie z jar
marku; wiecież gdzie była? w Lyonie„. 
Poczciwa zacna kobieta, by mnie uspokoić, 
poszła w tę piekielną paszczę, która tyle 
ofiar pochłonęła; poszła odważna, nie my
śląc o sobie i przyniosła mi ukojenie: mó
wiła, że widziała się z Vignem, który po
wiedział, że widział was troje, jak mro
kiem uchodziliście ku Saonnie„. 

T pani N oiret przerwała swe opowia
danie : na progu ukazała się właśnie Ba
beta. Elźbieta i Antonina pobiegły ku niej 
i objąwszy za szyję, całować ją poczęły. 
Ona rozśmiała się. 

- Gołąbeczki moje - rzekła wesoło 
- to ci głodne być muszą. Jak to się cie-
szą, że niosę wieczerzę. 

· - My nie za przysmaki ci dziękuje

my, ale za babunię - odparły dziewczynki. 
Babeta ruszyła ramionami. 
- A. cóżem ja dla niej zrobiła takie

go, tylko to, co każdy dla bliźniego swego 
by zrobił; chrześcianką jestem · przecież -
odparła. 

To mówiąc postawiła tacę na stole. 
- Jedzcie to tymczasem, póki wam 

co pożywniejszego nie przyniosę - dodała. 
Dziewczynki przysunęły stolik do pa

ni N oiret, zasiadły przy nim i poczęły za
jadać z apetytem przysmaki, a Babeta od
daliła się znowu do kuchni. 

- Cóż dalej ? - odezwała się po 
chwili Elźbieta. 

- Potem wlokły się znowu dnie cicho 
i jednostajnie, poczęła pani Noiret - źy

łam nadzieją, że was jeszcze przed śmier
cią zobaczę, ta nadzieja dodawała mi sił: 
"Muszę je pobłogosławić prżed śmiercią, 
mówiłam sobie i dźwigałam się codzień z 

· łóżka, chociaż coraz trudniej mi to przy
chodziło. Dnia jedneg·o przyniosła mi Ba
beta na dzień do brj nowinę, że stary Lam
bert chce - się ze mną widzieć; ucieszyłam 
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to czyni~, stósownle do swego prawa. 
„Kto to jest mój bliźni", pyta się więc 
zdradliwie Chrystusa ów doktór. Zbawiciel 
nie odpowiada mu po prostu: że wszyscy 
ludzie, jakiegokolwiek bądź narodu i wiary ; 
ale mu przytacza powieść w dzisiejszej 
Ewangielii zawartą, a na końcu pyta: 
„ no ! któż się pokazał bliźnim owemu nie
szczęśliwemu człowiekowi?" Musiał wy
znać, bo nie mógł zataić: że ten, co się 
nad poranionym ulitował i wziął go w 
swoją opiekę, to jest Samarytan. A wie
dzieć trzeba, że żydzi cierpieć nie mogli 
Samarytanów, a Samarytanie nawzajem 
żydów. Ow nieszczęśliwy był żydem. 
Kapłan i lewita żydowski przechodził · koło 
niego; spojrzał, ale się nie ulitował, nie 
pocieszył i nie pomógł; wyparł się go 
jako bliźniego swego. · Dopiero Samarytan 
miał nad nim miłosierdzie, choć nie
przyjaciela, uznał za bliźniego i wypeł
nił prawo, nakazujące kochać w uczynku 
bliźniego. 

Jaka ztąd dla nas ,wypływa nauka ? 
Kochani Bracia! nie do samego te doktora 
starozakonnego powiedział Zbawiciel : 
„idź i czyń tak, jak Samarytan uczynił;" 
ale powiedział do wszystkich Chrześcian, 
powiedział do każdego z nas. I my 
mamy mieć litość ·nad każdym nieszczę
śliwym człowiekiem ; bo każdy człowiek 
jest nasz brat, jest nasz bliźni. Skoro kto 
potrzebuje naszej pomocy, nie pytajmy się: 
„coś .ty za jeden?" Dosyć dla nas niech 
będzie, że jest nieszczęśliwy; a jako nie
szczęśliwemu podajmy wsparcie, jakiego od 
nas ma prawo żądać i jakie mu dać mo-

, żerny. Sama litość nie pomoże, ale uczynek. 
Chociażby ów Samarytan cały dzień był 
stał nad owym poranionym podróżnym, 

choćby był płakał, ręce załamywał, byłyby 
mu się rany zagoiły? A.eh nie! W u
czynku, w uczynku bądźmy litościwymi: 
w uczynku szczególniej wykonywajmy przy
kazanie miłości bliźniego. 'Tego po nas do
maga się Zbawiciel, gdy mówi; "idź i czyń 
podobnie". . A. kiedy kto nie jest w sta
nie ratować bliźniego, cóż ma czynić ? 

Wtedy Bóg dobrą ch~ć jego przyjmie za 
uczynek. 

Podania i legendy krakowskie. 
Zebrał Dr. Klemens Bi\kowski. 

{Cłłłg dalszy). 

W kościele św. Trójcy spoczął także 
biskup Iwo Odrowąż (1239 r.), fundator 
wielu kościołów i jednego z najstarszych 
w Eur.opie szpitali (św. Duc~a na Prądniku, 
przeniesionego potem do Krakowa). Gdy 
za jego rządów przez 3 lata deszcze od 
wiosny do jesieni padały, lud opuszczał 
wsie i chronił się do stolicy, a świąto
bliwy ten biskup żywił go kosztem swoim, 
aż mówiono, że ma dar pomnażania chleba. 

„W kaplicy Trzech Królów odpoczy
wają ciała trzech błogosławionych braci 
rodzonych tegoż zakonu, których imiona: 
brat Wacław kapłan, brat Władysław dya
kon, brat Wisław subdyakon; których je
dnego dnia do zakonu przyjęto, jednego 
dnia zmarli po Komunii św. w zwykłej 
medytacyi, roku 1262. Ojcowie starsi wi
dząc to, rozumieli ich być niegodnymi 
przyjęcia Najśw. Sakramentu i dla tego 
w sadzie ich pogrzebać kazali. Lecz Pan 
Bóg inaczej sądzi, patrząc w skrytość 
serca. Owi bracia zmarli po kilkakroć 
starszemu cudownie przez widzenie poka
zywall się, upominając go, aby ich ciała 
na miejsce święte przenieść kazał, to przy
dając: że nas Pan Bóg wtenczas i do siebie 
wziąść raczył i niebem darował, gdy nas 
sposobnych widział; dla tego niesłusznie 
od pogrzebu braci jesteśmy odtrąceni". 

Za Bolesława Wstydliwego ( 12 2 7 -
1279), zniszczony został Kraków stra
sznym najazdem tatarskim (1241 r.), 
który aż do Szląska i Węgier dotarł. 
Ludność częścią wyginęła, częścią się roz-

. biegła, a skały okoliczne, do których 
się miały schronić zakonnice, nazwano "pa
nieńskiemi". Dzwon z klasztoru Zwierzy. 
nieckiego FP. Norbertanek, który Tatarzy 
wrzucili do Wisły, corocznie w noc Sobótki 
(w wigilię św. Jana Chrzciciela) wypływa 
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~a powłerźchnię wody i cidą.cem sercem 
o mokre boki uderza wzywając -pomocy, 
a głos jego smutny słychać daleko ; o pół
nocy jednak roztwierają. się tonie i dzwon 
znów na cały rok zapada. Raz rybak 
zbliżając się doń na łodzi, o mało z nią. 
nie utonął. 

Codziennie wieczorem o 8 godzinie (a 
w zimie o 5-tej) na Zwierzyniecki.ej wieży 
~lasztoru uderza dzwon 9 razy za dusze 
utopionych we Wiśle, których ciała zwykle 
chowają. u stóp góry św. Bronisławy. 
Ludzie pracujący w polu, porzucają. wów
czas na chwilę swoją. pracę, a za każdem 
uderzeniem odmawiają.: Zdrowaś Marya. 

Przysłowie "pustki jak po Tatarach" 
wtedy powstać miało (1241 r.) i dlatego 
ks. Bolesław sprowadził z Niemiec osadni
ków ( 12 5 7) do Krakowa i począł podnosić 
miasto nowemi budynkami, kramami sukien: 
niczemi, kościołami Franciszkanów i św. 
Marka. 

W kościele Franciszkanów leży pocho
wana jego siostra św. Salomea 

"Ksieni pierwsza Panien św. Klary, 
u świętego ~Jędrzeja, cudami za żywota i 
po śmierci sławna. Ta umarła roku 1268 
dnia 1 7 listopada w Skale, która przed 
śmiercią. takie o pogrzebie ciała swego 
uczyniła rozporządzenie : „Po śmierci mo
jej ciało wydać braciom naszym mniejszym, 
jeżeli go pragnąć będą. u siebie pogrześć." 
Po ośmiu dniach ciało bł. Salomei w pro
stej drewnianej trumnie za warte, do ziemi 
spuściły zakonne siostry, chcąc aby w po
środku córek matka odpoczywała · i do niej 
w potrzebach bliski zawsze przystęp miały. 
Lecz OO. Franciszkanie konwentu krakow
skiego zapozwali o wydanie bł. Salomei 
ciała zakonne siostry. Gdy na przenie
sienie ciała bł. Salomei dzień 2 8 czerwca 
był naznaczony, zjechało się było do_ kla
sztoru Panien zakonnych bardzo wiele 
ludzi duchownych "i świeckich, między któ
remi była św. Kunegunda. 

. ~obyte z .. ziemi bł. Salomei ciało, w 
~iedm zupełnych miesięcy znalezione, gdy 

; ; ~ło!~no na w_pz, w którym było z~przę- , 

i 

żonych ośm wołów tia znak jej wielkiej 
pokory, aż oto one ośm wołów przy przy
muszaniu biciem z miejsca ruszyć ciała 

św. nie mogły. Widzi to bł. Wojciech, 
bł. Salomei spowiednik, a wiedząc jak 
wielkiej przed Bogiem · jest posłuszeństwo 
wagi, nie woły bić, ale bł. Salomeę mocą. 
św. posłuszeństwa zagadnął, upominając, 
aby jak za żywota, tak i po śmierci po
słuszną. była, · i zwierzchności duchownej 
i woli przełożonych zakonnych. Ledwo to 
wymówił, woły iść zaraz dobrowolnie po- · 
częły. Kiedy przez Promnik prowadzono 
to św. ciało, ptaszek niezwyczajnej pię
kności z wysoka spuszczał się na nie i 
usiadał często, znać pewnie dają.c o wiei· 
kiej chwale, której w błogosławieństwie 
zażywała niebieskiem. W sa.m już Kraków 
wprowadzone to św. ciało, jak Miechowita 
świadczy, roku 1259, w pośrodku chóru 
św. Franciszka braci mniejszych pogrze
biono. Ale potem św. jej relikwie pod
niesione i do kaplicy niedaleko drzwi 
(idąc z Brackiej ulicy), na jej honor zmu
rowanej, przeniesione zos~ały." · 

W tym kościele pogrzebano też Bole
sława Wstydliwego oraz spowiednika św. 
Salomei bł. Bogusława, który w pewnem 
widzeniu po śmierci bł. Salomei, na tern. 
miejscu, gdzie kaplica jej, widział dwie 
kolumny niby marmurowe. od nieba do 
ziemi wystawione, po nich, niby drabinie, 
bł. Salomeę wstępującą. do nieba i głos 
słyszał: "Zakwitła i owoc wydała rószczka 
Aaronowa". 

Umarł roku 1299 dnia 19 sierpnia. 
„ W krużgankach klasztoru XX. Fran

ciszkanów jest ołtarz miłosierdzia nazwany, 
zamykany, w którym stoją. dwie osoby, 
Pan Jezus i Najświętsza Panna. O tym 
Panu Jezusie jest taka opowieść od da
wnych czasów' tak w konwencie między . 
ojcami, jako w mieście, że miał niegdyś 
złodzieja za czuprynę · uchwycić, który 
wota srebrne zdejmował i nie puścił go, 
póki nie przyobiecał sąd (do którego na
leżało), karą. go darować, zką.d jeszcze 
dotycJ:iczas ręka statuy prawa zda ~ się być 

na dół sprisżczona i otwarta, do chwytania 
gotowa, której potem trzcinę włożono, 
że zaś tego zapisanego już nie masz, 
prawdą. jest, iż kilka razy kościół i kon
went gorzał". 

Za Bolesława Wstydliwego zmieniła się 
zupełnie postać Krakowa. W mieJsce 
dawnego kolistego grodziszcza wytknęli 
iiprowadzeni Niemcy czworokątny rynek z 
równoległemi ulicami. Używane pierwej 
tylko do kościelnych budowli kamienie, 
zaczęły coraz częściej służyć i prywatnym 
budowlom. 
M,ałżonką. Bolesława Wstydliwego była 

św. Kunegunda (Kinga), córka króla wę
gierskiego Beli IV. Za jej czasów za
częto na większą. skalę wyzyskiwać, znane 
już dawniej, kopalnie soli w Wieliczce i 
Bochni. Podanie opowiada, że król Bela 
darował córce Kindze na prośbę jej jęden 
ze swych szybów soli, a Kinga, na znak 
objęcia w posiadanie rzuciła pierścień 
do szybu. Przybywszy do Polski kazała 
kopać w Bochni, a górnicy w pierwszej 
dobytej bryle soli znaleźli ów pierścień, 
w ten sposób według leg·endy sól węgier

ska cudem przeniosła się do Polski za 
sprawą. św. Kingi. Podaniu temu służy 
zapewne za podstawę sprowadzenie przez 
Kingę wprawniejszych górników węgier
skich. 

(U• dalszy aastitpi). 

OCALI LA. 
Z d.Jiejów Franoyi. 

( Cłł\g dalszy). 

I nie czekając odpowiedzi, macając ki
jem, jaki zawsze przy sobie noszę teraz, 
trafiłam do drzwi ogródka, znalazłam ławę 
stojącą. przed chatą. i siadłam na niej. 
Słońce lało ciepłe swe promienie na nasze 
siwe głowy; ptaszęta wesoło nam świergo
tały, gwar głosów i szum kroków ludzkich. 
leciały od ulicy ; czasami z tym hałasem 

· zmięszał się śmiech młodzieńczy, czasami 
z tym śmiechem piosenka serdeczna. 

--:: Marya Jacquat idzie z narzeczonym 
mówiła tymcz~.sem ., Jakubowa dziś 

po obiedzie ich ślub. Biedna Marta wcz8~ 
raj męża na cmentarz odprowadziła, teraz 
spieszy z sierotami do kościoła, jak żoł· 
nierz na mustrę. 

Tak obznajmiała mnie Jakubowa, kto 
koło nas przechodzi, a ja wytężałam wzrok, 
jak gdybym coś dojrzeć mogła i zdawało 
mi się, · że widzę piękną. Maryę z narze
czonym, bladą. i smutną. Martę, dzielnego 
Tomasza, rówieśnika mi wiekiem i uśmie
chałam się do przechodzących. A gdy któ
ry pozdrowił mnie słowem, odpowiadałam 
na po}Vitanie i dobrze mi było na tej pro
stej ławie. Gdy ludzie snuć się przestali, 
z opuszczonych chat przez starszych, wy
biegły dzieci i śmiechy ich wesołe rozległy 
się koło nas. Anim spostrzegła, jak parę 
godzin ubiegło, dzwon kościelny ucichł, 
nabożeństwo się skończyło, ulica znowu za
wrzała odgłosem kroków i gwarem rozmów; 
pobożni wracali z kościoła, ten i ów przy
stanął przy nas, i zawiązali gawędkę. Słu
chałam z zajęciem: ten o swoich kłopotach 
opowiadał, ze krówka mu zdechła, chciałby 
kupić nową., lecz nie ma za co ; tamten 
skarżył się, że dzieci chorują ciągle u nie
go, ów chwalił się, że najpracowitszy pa
robczak ze wsi zaręczył się z jego . córką; 
o sobie mówili tylko, lcecz mnie to zajmo
wało, znałam ich wszystkich wszakże. Na
deszła i Babeta, stanęła obok mnie i wzięła . 
udział w rozmowie; zapomniała widocznie, 
że niebezpiecznie dla mnie jest siedzieć o 
tej porze na ulicy wsi... W tem jakiś po
dróżny zbliżył się do gromadki nas ota
czającej. 

- Kubek mleka i kawałek chleba daj
cie mi poczciwi ludzie - rzekł tonem pro
śby - głodny jestem, idę z daleka, aż z 
Lyonu, gdzie rewolucya zniszczyła mi wszy
stko. 

Milczenie zaległo do koła nas, wszyscy 
zwrócili się ku niemu ciekawie; ja bielmem 
zasłonięte oczy podniosłam też na niego. 
On poczuł wzrok ślepej na sobie, obrócił 
się · naraz ku mnie. 

- Przysiągłbym, że to pani: -N oiret 
odezwał się. 
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16 fen., a za ogłoszeni& zamieszczone przed inseratami 
40 fen. Kto często ogłasza, otrzyma. odpoyviedni opust 
C.!iyli rabat, Za tłómaczenia z erbc;p;h języków nu pol
nki nic aię nie płMi. Listy do R.edakcył, Drukarru 
! Kai9garni należy opłacić i poda~ w nich dokładny 
~d.rea piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
i!°.:J-rbspondentów 'bez ]eh npo~„79.tnieniv. nie wyk~z11,je się. 

Nr. 99.: Bochuin, sobota, 17 sierpnia 190lm Rok 11. 
~ .=: Hedakrya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Ucz~ie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kt() potomstwu swemu 
1niemczy~ się pozwoli! 

Polacy na obczyźnie. 

,..Podobne zdania już nieraz nas dochodzi· Jeżeli „Germania" eą-1zi, że w taki sposób 
ły: , Nie ulega wątpliwośc:, że życie katolickie prz-ycz) ni się do usunięcia nieporozumienia 
w~rod Polaków w okręgu przemysłowym pod między Polakami i centrum, że tego rodzaju 
wielu względami nie jest normalnem choć nie- hecą antypolską (inaczej jej postępowania nazwać 
kt~r~. objawy stwierdzają u nich ~zczególną nie można) uratuje sprllwę mandatów centro
rehg1Jną gorliwość (aha!) Najwięcej jednak wych na Górnym Slązku, to znajrluje się w 
podpad:;t w całym tym objawie to, że upadek grubym błędzie. Niech raczej stara się wpły· 
gorliwości kościelnej u Polaków w ostatnim wać na odnośne koła, żeby Polakom w West
czaaie stale się powiększał (.jak się to zdanie falii i Nadrenii fa sama stała się sprawiedli-

„Mniejwartościowi k t r " zgadza z poprzedniem '? Red.) Zkąd to pocho· w ość, co niemieckim katolikom w archidyece-
w· rł . a O ICy. ddzi.? Polscy agitatorzy ( naturalni1: !), t~n na· zyi poznańskiej i gnjeźnie11skiej, żeby oni tak 

Ia· orną Jf.'St rzeczą - pi;;ze słus 7mie BJący w pismach polskich, mają na to zaraz samo mogli chw.alić Boga w swoim jęz:yku oj• 
„D.zien. Pozn." - ~e 1ui pol<:iki jest nsjwier· wvtłómaczenie, że istnieJ·e brak du~ho0"r1ych dla t · k · 1 h 1· • • · k. I "e1'" ym s ne JT . ' ł k t r 1 • J - H ' czys ym, Jtl 1m go WO no C waLJC, ctz1ę 1 wzg ę• 
m ~ :;~ - Y _.m ó.oscio ft 8 o ict1.rngo, .ie pra· Polaków i że duszpasterstwo jest zupełnie nie· dności naszej ~:ładzy kościelnej, Niemcom ka· 
ktyki tegoż Kościoła wykonuje z nieiatnirjącą ~ystarc .. zającem (~11k też jest! Hed.) 'f wierdze- f tohkom w Księstwie, a ~net po obu stronach 
u innych narodów skrupulatnościst i ścisłościj.l, me to ,1ednak obJa"',:u tego ni·e tłc')n:iaczv. 1 · · · · 6 t 

dl '1 '1 ,1 •• - " norma ne, a przyuaJmilieJ znosne, wr cą s O· 
i że a reprezentantów jego najwyższą Z!l.wsze „ VV oatatniem dziesięcioleciu odnośni bi 1 sunki. 
ma cześć i szacunek. Potrafili tę głęboką wia- skupi nadzwyczajnie wiele uczynili dla podnie Zupełnie siQ piszemy na zdanie - ko. dr. 
r~ i przywiązanie do Ko5cioła uznać i nalezy- slenia duszpasterst.11m dla Polaków i stosunki Lissa - które wypowiedział w ostatnim liście, 
cie_ ocenić sternicy łodzi Piotrowej, z ich tronu odnośne daleko lepiej się dziś przedstawiają, a mianowic1e, że: 
padło . zaszczytne ~la. ~udu polBkiego słowo: I aniieli da•.:vniej. Gd) by więc chodziło o dusi'i· „Między Polakami a centrnwcami może 
„Poloma semper fiaehs'' - Pvlska za wa.ze I paste~stwo, t-> ż3 cie kościdne powinno było się być zgoda ljylko na trj podstawie: 
wierna. ~ - Jak ta Polska jest wierną złożył I raczeJ polepszyć, aniżeli pogorszyć. Rzeczywi· „In religione unitas", (w religii jedność). 
t~go l.tlfl n. as~ w czasie walki kulturnej fa.k I ście jedntl.k rzeczy się mają tak, że Polacy nie „In politicis libertns", (w politycznych 
hczne 1 wspamałe dowody, że cały ~wiat niemi okazują się już tak przystępnymi do duszpa- sprawach wolność), 
zadziwił. I t t · ' d · L · s era wa JaK awnieJ. iczba procentowa Po- „Et in omnibus charitas", - a we W"" •. 

Te dowoc.ly prziywl't;i:,i::u:xla. '1v ov•-oj <>J. ....,..!„ l .... Lóvv' h.~0.1.Dv '"""t'vf.ui~ 4A„...., •n""'")"1 .)~~„ ... .,,. -·~- ·• - - ·· -· ·•, 
ków wyznawanej wia.ry ekłada po dziś dzień, mieckiego, nie jest wogóle szczególnie wielką, I „Inaczej dotrze .nigdy nie bę?zie, lee~ 
w nowej walce kulturnej, skierowanej szcze- daleko większa część robotników polskich umie sprawdzi się: „Gdy się dwóch kłóci, to trzeci 
gólnie przeciw żywioło\\"i polskiemu, - bro- dostatecznie po niemiecku by le ty 1 ko eh cieli . się cieszy i korzyata." 
niąc swego hzyka a z nhn swoich religijnych mów i ć tym językiem. (To twierdzenie żywcem 

1 
Do ,,Germanii" z Berlina i „ Westfalisches 

świetoścL przejęte z prasy hakatystycznej! Red.) Volksblatt" z Paderbornu przyłącz)ła się też 
·1 wobec tego śrniała „Germania", or~an „.Jeżeli obecnie objawia się niestety upa· Bochumska ,,"WesWilische Volksztg." organ 

katolicki, na~wać w obrnnie swego języka i dek życia kościelnego, jeżeli obojętność albo partyi centrum w powiecie bochumskim, oddru„ 
wiary do upadłego walcząc5ch poczciwych pol· nawet, co także już zachodziło, p<'garda dla kowuiąc bez wszelkich uwag oszczerstwa na 
skich robotników w nadreńsko-westfalskim O· Koś6oła się zaznacza, jeżeli duchowni narażeni Polaków miotane przez „ Westf. Volksblatt" i 
kręgu przemysłowym, „mniejwartościowyrni ka są ze strony Polaków w okręgu przemysłowym „Germanię". Naturalnie z radością wielką po• 
tolikami." Za co dostała im się od niej ta często na przykrości a nawet grubiaństwa, to wtaIZa wycieczki tych katolicko niemieckich ga· 
ubliżająca i do żywego uczucia katolickie obra- jest to 8kutek działania polskich agitatorów, zet hakatystycznych także masońska „Rheinisch· 
żająca nazwa? Za to, że nieiadowoleni z tam· ł którzy po większej części sami b~dąc chło· Westf. Zeitung'', chwaląc patryotyzm swych 
tejsz)ch urządzeń kościelnych, krępujących ich 1 dnymi lub indyferentnymi katolikami i półsocya· siostrzyczek polakożerczych z obozu centro· 
w prawidłowem pełnieniu służby Bożej w ję· listami (!!), robotników polskich przeciw wła· wego. 
zyku ojczystym, zerwa.li na ra'ł>ie związek po- dzy kościelnej podburzają, wpajają im przeko- Powyżej podaliśmy pierwszą część artl ku
lityczny z Centrum! Czyżby Centrum w poj· nanie, że duchowny niemiecki dla Polaków nie łu wymienionych gazet i odpowiedź nań „Dzien. 
mowanin „Germanii" uważało tam siebie i Ko- ma waloru, że on wogóle nie jest prawdziwym Pozn." Zostawiając odpowiedź na drugą część 
ściół katolicki za to samo i każdego, kto nie duchownym, że duszpasterzami dla Polaków na później, dziś do odprawy „Dziennika Po· 
głosował na kandydata jego, uważało za „mniej· mC'gą i por,Ninni być tylko narodowopolscy księ· znańskiego" dorzucamy jeszcze kilka uwag od 
wartościowego katolika"? Ależ w takim razie ża. Wielu księży z trudem i mozołem nauczyło siebie. 
tem więcej zasłużyłyby na tę nazwę te tysiące 

1 
się języka polskiego, biekupów naraziło to na Jeżeli pomiędzy Polakami na obczJźnie 

tamtejszych katolików niemieckich, którzy w I wielkie koszta, ale właśuie ci księża najwięcej - jak owe gazety twierdzą - niejednokrotnie 
niedawnych ''vyborach według świadectwa tejże bywają prześ1a iowani przez polskich agitato. życie katolickie nie je.st zada walające, to wi• 
"Germanii" albo wcu.le nie w.zięli udziału, albo rów, oczerniani prze<l robotnikami i przedsta· nien temu najprzód brak opieki duchownej, a 
głosowali na kandydata przeciwnego stronni- wiani jako nvjgorsi wrogowie Polaków. Agita· powtóre to, że często keięża, którzy dla Pola· 

~ ctwa. torzy rozrzucają też między ludnością małe ków mają prtcować, tak licho vdadają językiem 
O ile mniej zasługiwaliby dalej na miano polakie pisma pod~urzające (Hetzblatter !), w polskim, że wierni przy spowiedzi porozu· 

dobrych katolików ci niemieccy katolicy w pol· których w każdym numerze głosi się nienawiść mieć naleiycie się z nimi nie potrafią, a ka· 
skich dzielnicach, którzy dla przymilenia się do Niemców i pogarda dla niemieckich księży, zanie nieraz zamiast słuchaczy zbudować i 
rządowi i hakatyzmowi w wyborach albo na a nie prz.estaje się na samych ksjężach, ale po- pokrzepić ich ducha katolickiego, to ich rozgo• 
własnych kandydatów gło3ują, albo popierają suwa się do najnikczemniejszych tapaści na rycza i wprost ich odstręcza oµ Kościoła. Oto 
kandydatów r.ządowY.ch, utrudnisjąc zwycięstwo biakupów." dowód: Gdy w roku przeszłym Polacy rewnej 
naszych kandydatów polsko-katolickich, albo wre· „Germania" - jak zaznacza „Dzien. Pozn." miejscO\'.\'Ości starali się o opiekę duchowną, 
szcie ci niemiecko-katoliccy hryerowicze, któ- - zupełnie się na powyższe wywody godzi i wtedy gazeta niemiecka, zd.uje s1ę „vVestf. 
rzy za pośrednictwom pism protestanckich, no- uderza w zapalczywy, zupełnie niekatolicki spo Mercur'', n8p. sała, że Pol.a cy z owej parafii 
torycznie antykatolickich, uprawiają hecę pr:?e sób na ks. dr. Vs3a. domag11ją się spowiednika polskiego, a gdy spo· 
ciw naszej prawowitej władzy duchownej. Dla Powtórzyliśmy powyższe wywody w dosło~ wiednik przybędzie, to nie ma tam co robić. 
nich dzisiejsza, ducbem hakatyzmu zarażona wnem tłómaczeniu na dowód, jak w pewnych Stwierdzamy, że s1soro1udziedo owegospowiedni· 
"Gnmania", nie ma słowa potępienia, nie na· kołach niemiecko katolickich hakatyzm znaczne ka nie chodzili, polegało to na tern, iż z ow ymspo· 
zywa ich „mnh~jwartościo\' ymi k:ltolikami", za już zrobił postępy. Artykułu tego nie powsty- . wiednikiem nie mogli. się porozumieć : tak słabo 
to i·aczy tern obrażającem mianem biednych dziłaby się nawet „Ostmark", naczelny organ mówił po polsku. Ze zaś rzeczywiście Indzie 
polskich robotników na niemieckiej óbczyźnie ! hakatystów, ani tacy jej adjutanci prasowi jak łaknęli spowiedzi, tego dowodem najlepszym 

Zgromiona za to nie cofa obrazy, tylko "Deutsche Ztg.", „Post'', „Tagliche Rundsch~u". jest, że gdy krótko po tern przybył inny ka· 
powtarza ją (nr. 184) w formie jeszcze wię· To też nie bę·lziemy po_trzebowali długo cze· plan, kt6ry biegle n-,ówił po pobku, miał pracy 
cej stanowczej, wyszukawszy sobie świadka w 

1 

kać na odgłosy tryumfu z tego obozu z powo · bard20 dużo. Pozostał on iam coś 4 tygodnie 
paderbornskiempiśrnie „vVestfa!isches Volksbl.~, du artykułów „katolickiej" „Germanii" i" West· ł w którym to czasie wysłuchał spowied7.ii prze. 
które przywtarza „Germanii" w następującym I falisches Volksblatt" i nawrócenie się tych szło 3400 Polaków i Polek, z tej jednej para· 
czysto hakatystycznym wywodzie: pism na hakatystyczną wiarę. . : fii, w którnj poprzedni spowiednik nie miał co 



WIAR US POLSKI. 

Zaledwie zapalono w, tym celu świecę, opanować ogień i niebezpieczeństwo, I·ob1c', oraz wygłosił w niedziele i dni ~OV' sze· b 1 z , ł S tokholmow1· m"in"ło 
· gdy rozległ siP straszny .łosko.t, ni .Y. sa wy ca emu z , -t • dnl·e k1"lkanaście kazań, a zawsze przy licznym " ł I St l. S ee · awdziPcza swe urato 

całeJ· bateryi dział. W JedneJ c_hw1h ca y po· o ica zw Y1 z " • 
udziale vdernych. Warto pewnie nadmien~ć, że kł d d t ł t wraz z wanie nadzwyczajnej energii straży pożarnych, k ł d tóry (na wielka a wysa zony zos a w pow. ie r.ze . . . 'k S . d tenże sam ap an, g y po raz w • ludźmi którz zna· dowali się na okręcie. I Jak i ich naczelm a wmguwwu a. . .. 
noc) przybył, -wysłuchał spowiedzi przeszło 37.00 O. ' sł Y 

0 
niaJ podniósł się nad okrętem I Tłumy łudności pospieszyły oczywisc1e na 

Polaków. Krótko potem 2600 osób odprawiło i fło;:'n~za:!e ·og d mu pokryły niebo, gasząc miejsce katastrofy; . miejsca na parostatkach, 
spowiedź jubileuszową, a 1300 Pola~~w spo- blas1/słońca, \tór! przed chwilą tak jasno na pry.watnych łod~1ach zdobywano prze.moc~ 
wiadało się przed pielgrzymką .na m>eJBCa. CU· . . c"ło Za chwilę zaś wszystkie gmachy w - i mestrudzone ich korowody snuły się p~ 
downe.· I to wszystko działo się w parafii, w s::~~oimie okryły s ę sadzą i duszący wodzie do późnej nocy. Towarzystwa lekk1el 
której dla poprze~nirgo .spowiednik~ ni~ ~~Ył? I d m dostał si~ do mieszkań w najdalszych ' żeglugi robiły t ż w dniu tym nadzwyczaJ s 
pracy, według twierdzema ge 9H2ty m.enu.e~ ie~. i Y. . I świetne interesa. 
Ze d'.'ch religijny w Polakach by':'aJm':'ieJ me l dz1el~ca::Ób w rzuconych w powietrze silą Ładunek .Ludwi~i Adelajdy" zabezpie· 
stygme, tego dowodem były takze m1s!e w ! { ci/ cudem rawie się uratowało, czony był na 94 tySięcy ~oron szwe~z~1ch, 
Wa;:;.ne, Oberhausen, Kater~berg: ~te~le itd. J w~buch~'. ~ ę h urz dntków cłowych i dwóch Sam okręt, - pojemności około szescrnset 

Twierdzenie1 że w Ot;tatmm dzies1ątk~ !at d.la m1anow1cie. ~~~ee os~ali tylko poparzeni i co· ton - jak si~ zdaje, nie b~ ł jednakże zabez. · ki duchownej Polaków na obczyzme me· marynarzy, rzy z . ł . ' 
~~~rnie wiele ucz niono, i że ona jest lepszą, kolwiek poranieni .. Jeden ~ mch ~p~d .. nSi s~- p~~1e~c~z~o~ny~·~~~~~~~~~~~~~~~!!!! 

· · dawniej poleg~ na nieznajomości sto- siedni okr~t, drugi dost~ł się do Jak.ieJB łodzi, • 
::ków. o ~prawie tej napiszemy osobno, dziś a inni wpadli do .wo.dy ~ z. _truderu ich urato· Hakatyzm katolickiej „Germami" 
więc poprzestajemy na stwierdzeniu, że opieka wano. Wszyscy mn~ z~męh. d 

15 
ób wywalał wielką radość w pismach szczególnie .z 

t · · li · ·est gorszą niż dawniej to ani o Według sprawoz ama urzę owego, os żyjących z „hecy" antypolskiej. Tr~~ różnego 
al Jeit me J ' śmiercią katastrofę tę przypłaciło, a mianowicie: gatunku pisma jednocześnie wystawiaJą. ".Ger. 

w os epszą.. . . . kap1·tan okrętu Edgar Orr, 9 osób . z .załogi, f t 
N d I s scy ro manii" hakatystyczne wotum zau ama i o a twier zen;ei ze mema. w zy . . . 1 urzędnik clowy, 3 dozórców i kupiec Boman, organ odstępcy Hoensbroecha "Tiigliche R~nd· • 

botnicy polscł' ~mi~Ją dos tatecz~1_e . po dmem;e- który na swe .nieszczęście zdążył przy być na schau"' hakatystycwo . żydowsko . antykatolicka 
ck~ byle ".hcieh, ~1e warto. własc;wie o pow1~· okręt jeszcze pierwej od służby cłowej i wraz Posener Zeitung" i organ żyda Mossego ' 
dac, bo ,twierdzem~ t~ odJ?1Ba~~ Jest dosł~wn'.e z innymi znajdował się ria pokładzie. "Berliner Tageblatt" ; jak zwykle żydzi, wy. ' 
z "blattow" masonslu~ i ~IeJedn?krotme .Je Parowiec na którym podpłynął kupiec, ~ługujący się mo~nym tego świata, kop~ą naj· 
już zbijaliśmy zaznacz~J~c,. ze ch.oc kto .w ~y- i inny parowiec, stojący w pobliżu .Ludwiki mocniej słabych i upośledzonych, . tak i "Ber· 
ciu potoc~ne~ por?zum1ec się md oze ro ~11em1e· Adelajdy" skutkiem silnego wstrząśnienia ZO· liner Tageblatt" na1głośniei krzyczy „ai WaJ·" cku, to me Jest to j6'zcze dowo em, ze Jest w t ł uszk~dzone .., t! tJ 

· · · · k" k a ··e · wyspo s a Y · z powodu wielkiego niebezpieczeństwa pol· st~nie, z~ozunue~ n'.emiec ie az m i . , . Lecz nie koniec na tern. Rozpoczął się ski ego, a wykrywszy onegdaj, że agitatorzy 
wiadac się J?O. mem1ecku. Do spra~y. teJ wro· ożar. Dym stawał się coraz gęstszym, z po- L 
cimy.' omawiaJąc sprawę braku opieki ducho- ;ostałych części okrętu buchały płomienie ogm.·a, polscy gotowi wyciągnąć rękę po uzacyę, a 

wneJ. . W f V lk bl " pośród którego następowały je en po rug1m rzek Pegnitz i Raoc:rnitz zdradza słowianakie po· d d nawet „po Norymbergę" gdyż na~ve.t i;azwa 
Wzywamy „Germanię", „ est· o s · ' buchy Wkrótce zaś dokoła okrętu 

· lk · · '' 'td b · d · ł nowe wy · . chodzenie•• nie posiada się dziś z radości, że „W estf. V. o sz_e1tung . i • a y nam ~owie :<Ia ł'' zajęło się płomieniem samo morze; powierzch- ' ł h k t t . . 
kiedy to 1 gdzie pormę~z! Pol~kam1. uwy_datm· nia .J· ego pokryła się palącą się naftą. Sytu- „Germania" przesz a na a a ~s yczną, ~iarę i · 
ła się wzg~:da dla Kosc1oła, ki~dy i gdzie Po· acya stała się groźną. Cahj okolicy groziło nazywa z czysto·żydowską bezczelnosc1ą Po. 
lacy obraz1h duchownych, prosuny nam poka- ni"ebezpieczeństwo. na przeciwnym brzegu laków westfalskich „ungewaschene G~· h · ó któ t k te b ' sellen". Jakie to musi sprawiać zadowolenie zać tyc ~g1tator w, , rzy o rze. omo. o • . rozposcieraią się olbrzymie zabudowania słyn· 'l . 
jawy m1eh spowodowac, szrzególme tez prosi 1 kł dÓw nafty Kruka. w pobliżu zaś katolickiej „Germanii" iść poJ r~ką i wymys ac 

1 d · · k t h •t t ' któ to nyc 
1 

s a ' ' Polakom razem z J0 udofilską ,,Posenerką", my po ac nazw1~ ~ "?c ,a~i a o~ow, rzy na Hedd wikenie, znajduje się wielka .fa bryka 
- Jak „Germ~m~ i sp~łka hv1erdzą, . - s~ superfosfatów. Niedaleko zaś na kotwitcy stał czysto ·żydowskim „Ber!. Tageblattem" i z or· 
sami katolikam1.ozu.~b.łym1 1. na _pół socyahsta~1. ""i.elki· statek norwegski, naładowany również ganem eksjezuity i odstępcy Hoensbroechą 

b t k n TaO'liche Rundschau"! Miła kompania t Rodacy 1. s~ami.ętaJcie so ie~ ze a, nazywa~ą naftą; wreszcie sąsiedni brzeg pokrywa lasek, " o 

s1ęl7PbV \.!f.l~miec~1e_ tych Polak„ów, _kto~L~!~~~~ ,.,. ... .;„AA lr4-A„n.:.-n.oo '70h11rlntnn>"~" • • ~(·~·D~z!!!ie~n~·~P~o~zn~4'~)~~~~~~~~~~~!!!!!IJ 
Wzywamy ~,Westf. Volksbl~tt", „Germanię4' Morze. ogma szerzył~ do~~ła zar. me. do 
„Westf. Volkszeitung'' itd., aby wymieniły na· wytr~ymama. Las. na. s~s1ed~~eJ wyspie k1~k~
zwiska stawiły dowody na swe twierdzenia, krotme _zaczynał się .. J~z palie. Na &zcz~sc1~ 
dopóki bowiem tego nie uczynią, uważać ich u dało się uprow.adzic

1 

Jeszcze na . czas wiel~1 
będą wszyscy Polacy na obczyźnie za kłam- statek norwegsk1, ktory w pr~ec1wnym ra~ie 
ców i oszczerców. byłby. uległ temu samemu losowi, co „Ludw1ka 

Polacy każdego kapłana uszanują, to znaną 
powszechnie rzeczą i niech tylko wszyscy ka· 
płani niemieccy i ci, co po polsku umieją, i ci, 
co nie umieją, lud polski traktują we wszy· 
stkich z nim stosunkach tak, jak traktują Niem
ców, a niejedno niezadowolenie zniknie. 

Prosimy nam dalej pokazać tę wielką 
liczbę ( eine ganze Anzahl) księży, którzy się 
nauczyli po polsku, bo o ile nam wiadomo, to 
jest ich tylko 5 czy 6, co na trzy dyecezye 
jest bal'.dzo nie wiele. W dyecezyi monaster
skiej nie ma ani jednego takiego kapłana. Nie 
na wszystkich naukę jęz3 ka polskiego łożyli 
też księża:biskupi, bo jeden np. nauczył się sam, 
a inny otrzyrn<1ł na naukę z funduszu, .który 
złożyli Polacy na obczyźn:e. 

Je~eli ~,Germania" i towarzyszki twierdzą, 
że właśnie k:,ięża, którzy się po polsku nauGzyli, 
najwięcej bywają przez polskich agitatorów 
prześladowani, w obec robotników oczerniani 
i zohydzani, jakoby byli najgorszymi wrogami 
Polaków, to i tu wezwać te pisma musimy, 
aby stawiły dowody na swe twierdzenia, aby 
powiedziały, kto, kogo i w jaki spo3ób prze
śladował i oczernial. 

Prosimy też tych kaphnów, który się po 
polsku nauczyli, aby nam zechcieli donieść, 
kto i w jaki sposób z Polaków im krzywdę 
wyrządził. 

Tyle na dziś w tej sprawie. 

Pcżar na znorzu. 
W drugiej połowie lipca zawinął do portu 

w Sztokholmie trzechmasztowy statek "Lu
dwika Adelajda", na którego pokładzie znaj
dowało się 4000 beczek nafty. Statek przybył 
z Nowego Jorku i niebawem po jego przyby
ciu zbliżył się doń parowiec, należ~cy do ko
mory cłowej, by dokonać rewizyi. Czynności 
tej dokonano zwykłym sposobem: pozostawało 
już tylko nałożyć pieczęcie. 

AdelaJ da''. 
Płonący okręt stał na kotwicy w odle· 

gł ości stu kilkudziesięciu metrów od brzegu. 
Dopóki łańcuchy kotwicowe wytrzymywały 
tę piekielną temperaturę, niebezpieczeństwo 
wydawało się jeszcze nie tak wielkiem, gdyż 
bądź co bądź, źródło- jego było w jednem 
miejscu i straże pożarne, pracujące z niezwy
kłym wysiłkiem, dawały sobie radę :r. rozlata· 
jącemi się na wszystkie strony iskrami i z le
jącą się do morza naftą. 

Około południa z łoskotem zwaliły się do 
morza sterczące jeszcze dotychczas maszty. 
Pożar trwał pnez cały dzień i przez całą noc 
następną. Było to coś strasznego, a zarazem 
dziwnie uroczego w tern widowisku, . jakie 
przedstawiał olbrzymi ten płonący stos na j 
wodzie i palące się do koła fale morskie. 

Nad ranem kadłub c krętu rozłamał sie 
na poły; jedna część odrazu zanurzyła się w 
morze i zagasła, a z drugiej rozlały się z nową 
siłą noV\'e potoki ogn:a i setki jeszcze całych 
beczek z naftą. Pośród żywiołu ognia, beczki 
te zaczęły także pękać i wybuchać, a wiatr 
poranny roznosił je po za to ce. 

Nastąpiła najtrudniejsza chwila walki ze 
strasznym nieubłaganym żywiołem. Strażacy 
i marynarze gonili za płonącemi beczkami, by 
je topić. Deszcz iskier sypał się dokoła. 
Szczęściem jeszcze wiatr wiał nie ku maga· 
zynom Kruka, lecz w stronę ku wyspie Hest· 
holm, pokrytej lasem. Las się zapalił - po· 
wstało nowe morze ognia. 

Nie podobna oddać słowa całej potęgi 
wrażenia. Maszyny parowe lały całe potoki 
wody~. na wodę. Znuieni już pracownicy 
rąbali drwa starego lasu. Setki łódek i statków 
parowych snuło się po płonących falach, dla 
ratunku narażając co chwila własną egzysten
cyę. Pośród gorącej nocy letniej jasno było 
jak we dnie, i tylko długie, czarne, nieustan· 
nie kołyszące się cienie naruszały iluzyę dnia. 

Około piątej nad ranem zdołano wreszcie 

Zien.?.ie polskiem 
4
1 ~ Prus Zach., Warmii ł :n,..zo.:. 
Gdańsk. Jarmark na św. Dominika. 

Tutejszy blatt ,,D. N. Nachr." podał w ponie· 
działkowym numerze krótki rys historyczny 
tradycyjnego jarmarku na św. Dominika w 
Gdańi!ku, który ongi miał wielkie światowe 
znaczenie i doniosłość. Ow niby rys histo• 
ryczny jest pióra jakiegoś Niemca dr. Elli 
Troschla, który chyba nie może ruieć pretem1yi 
do znsjomości historyi, jeśli podaje fałsze i 
brednie, albo wprost fałszuje hi~ toryę. Pmwdq 
historyczną jeBt, iż Krzyżacy podstępem i nie· 
prawnie zajęli roku 1308 Gdańsk, wycinając 
w pit ń 10 tysięcy bezbronnego ludu polskiego 
jedynie w tym celu, aby raz na zawsze odjąć 
miastu polski jego charakter. Gdańsk z prawa z 
należał do Polski, bo ostatni książę pomorski 
Mściwoj II (Mestwin), widząc ze strony nie·~ 
mieckich Krzyżaków grożące niebezpieczeństwo, 
oddał go wraz z calem Pomorzem pod pano· i!l 

wanie króla polskiego z władzą nieograniczoną, 
na co krzywem okiem patrzeli Krzyżacy i wy· 1i 
słali podczas jarmarku przebr~nych za kupców S 
uzbrojonych swoich knechtów, którzy mieli 
otworzyć bramy miasta i ułatwić napad krzy· 
żacki. Zamach podstępny s'ę udał.; Krzyżacy 
po stosach trupów polskich i zbroczeni w nie· 
winnie przelanej krwi polskiej zajęli miasto. 
A jak panowali, wykazuje historya - oto 
zdzierstwem, łupiestwem, gwałtami dopóty, z 
dopóki się miarka nie przebrała i dopóki or~ż 
polski nie zgruchotał ich potęgi i nie upokorzył 
do zniżenia kolan przed białym orłem. Nigdy 
też Gdańskowi lepiej nie było, jak pod pano· 
waniem polskiem, które dawało wolność i urno· n 
żliwiało mnożenie się dobytku i skarbów. T~ b 
też z czasów polskiego panowania pochodzi ~ 
dużo pomników budowlanych w Gdańsku, 
które swym przepychem i wspaniałością dziś 
jeszcze świadczą o wielkiej w tych czasach 
zamożności Gdańszczan. - Ale o tern wszyst· 
kiem ów dr. Elli Troschel nie wie lub wiedzieć -c 
nie chce, natomiast stara się wmówić w świat, a 
że Krzyżacy dla tego podstępem zagrabili 
Gdańak, że im za. pomoc ud.zieloną Pelsce 
rzekomo nie zapłacono. Tymczasem fakteIJl 



·est, iż zakon krzyżacki wszystko, co posiadał, 
~iał z łaski ksią~ąt polskich, których dobro. 
auszność wyzyski wał haniebnie i tak rozpa· 
sanie, że dopiero zmiażdżenie hydry krzyża· 
cldej pod Grunwaldem pcłożyło koniec gwałtom 
i bezprawiom, na które jęczały całe Pomorze 
i całe dzisiejsze Prusy Królewskie i Książęce I. .. 

W Stężycy spaliły się w piątek po po· 
łudniu 2 domy mieszkalne posiadacza Dery. 
Rozszerzeniu ognia na plebańskie budynki prze
.szkodziły drzewa wielkie. 

Szczytno. Posiedzicie! Pnzarów, kapitan 
jlozasłu?:howy Hoffmann, -żył z żoną w niezgo· 
dzie. Po zawziętej i;przeczce od faliła się żona, 
zabrawszy swoje jednoroczne dziecię. Na dru-

• gi dzień zabił H. swych dwóch chłopców z 
pierwszego małżeństwa w wieku 5-7 lat. Po 
tym czynie zastrzelił się przy trupach dzieci. 

Działdowo. Dobra Skurpin należące do 
właściciela tartaka p. Loehrke z Iławy nabył 
.za cenę 112,000 m. p. Unrauh z Copot. 

• Z Wiei„ Ks. Poznan~klesoJ 

Gniezno. Ks. prob. Maci6ł z Studzienki 
· zrzekł się probostwa w Wielkim Chełmie. 

Kojeian. Cieśla August 1\fiiller sprzedał 
0 wą posiadłość mistrzowi szewskiemu p. W oj
• ·iechowi Siejakowi M 9600 rur. 

Września. W Gorazdowie spadła żona 
• obotnika Kubiaka przy zwózce zboża z fury 

a bojewicę tak nieszczęśliwie, że mała jest na· 

W I A R U S P O L S K I. 

! w swem sprawozdaniu, że udało mu się pozy-
1 skać znaczną liczbę niemieckich katolików cen

trowców i wita ich z radością, jako nowych 
członków. 

Zabrze. Do niespodziewanego bogactwa 
przyszli małżonkowie Opioł<lwie ztąd. Brat 
żony Opioła wyjechał przed 40 laty do Małej 
Azyi, gdzie jako plantator zrobił wielki ma
jątek. UmierBjąc, zapisał siostrze większą 
część młłjątku. Nie użyją go atoli długo mał„ 
żoakowie, ponieważ liczą po przeszło 70 lat. 
Dotychczas małżeństwo żyło w bardzo ubogich 
stosunkach. 

- Obrywające się węgle na kopalni „kró
lowej Ludwiki" raniły ciężko górników Ji..,ran
ciszka Helmricha i Walentego Ignacka. 

Roda. Na kopalni „Brandenburg" stra· 
cił w sobotę życie starszy górnik Dylla. Po· 
mimo ostrze?.eń górników Dylla udał się na 
miejsce niebezpieczne i tam go przygniotły 
obrywające się masy kamieni. Wydobyto go 
nieżywego. Dylla pozostawia wdowę i dzie
więcioro sierót. 

Chebzie. W poniedziałek dnia 12 bm. 
o godzinie 8 wieczorem został górnik Gar. 
czarczyk z Goduli pny rabunku na kopalni 
„ Paulus" zasypany walącą się górą. Dopiero 
po 14 godzinach żywego, ale cię~ko pognie· 
cionego na wierzch wydobyto. 

WJadom.ośeł ze świata..: 
· zieja utrzymania jej przy życiu. Mąż jej jest 

a robocie w Westfalii, jest matką maleńkie · Berlin. Pogrzeb cesarzowej Frydery· 
o dziecka i liczy dopiero lat 20. kowej odbył się wczoraj podług ogłoszonego 

Gołańcz. W niedzielę, dnia 11 bm. spa programu. O godzinie wpół do 11 przed po· 
· 'y się w Chawłodnie doszczętnie trzy gospo· łudniem przybył nadzwyczajny pociąg ze zwło· 
~ rstwa i to pp. Burakiewicza, Czarnalewskiego kami na dworzec Wildpark, który już od rana 
1 · Sprady. Pożar wzniecił 6 cioletni chłopak ba- o~3tawi.o~y był wojskiem i zam~nię~y dla pu-
• iący się za stodołą zapałkami. bhcznosc.1. ~a dworcu .ocze~1wali: ce~a:z, 

Krotoszyn. Zjazd kół śpiewackich okręgu król an~iels~1, ce~arz.owa I kr?lo~a,, daleJ Je· 
: ołudni owego ,odbędzie się dnia 18 sierpnia ne.r~łow1~-adJu~anci, Jener~łowie sw.ity c~sar· 
, 1901 r. w Krotoszynie w ogrodzie Lechnera l skieJ.' A~Jutanc1 przyboczni cesarza, Je~erah.cya 
~ niedaleko poczty). Udział biorą koła śpiewa· i· Berhna ~ Poe. zdamu, _korpusy ?ficersk1e kilk~ 

kie z Ostrowa, Kobylina, Pleszewa, Sulmie • pu~k6w i deput.acye kilku pułko':. N.a stacy1 
zyc Jarocina MieJ'skiei Górki' Koźmina Bor· W1ldpark straz honorową pełmło kilka od-

' ' .., ' ' . d. ł' . k t ł . p d t u i Krotoszyna. zia ow WOJB a, resz a za ogi. ocz amu ;vo· 
ltliłoslaw. W pobliskim Kozubcu spadła rzyła gęs.ty szpaler na c~łeJ drodz~ .. Cał~ 

rzy składeniu zboża w stodole w poniedzia. s~acy~ ~1ldpark przyozdobioną byla w;enca~1? 
ek 17·letnia córka wł6darza Jadwiga Kuźniak zielemą i krepą. Trumnę ze zwłokami w.z1Qh 
k nieszczP.śliwie na widły któremi służąca z wagonu podoficerowie i ponieśli na barkach 
pychalska "podawała zboże' do sąsieka, że je· do k~rawanu. Następnie ruszy~ . orazak ż?ł~-

• en z zębów wideł wbił się nieszczęśliwej w bny i przyblł około 12 .d~ „kosc10ła pokOJU . 
ko i utkwH w mózgu, w skutek czego Kuźniak, Podofic~r~w1~ ~~~wu wzięli trumnę z ka_rawanu 
ie odzyskawszy przytomności, nazajutrz umarła. n~ b~rk1 I .mesli Jl\ do ~auzol~um, g~zie oc~~

Spalony hakatysta. w Byd~oszczy k1wal!, poJec~awszy . p0Jaz~am1, o~aJ .m~nar· 
e marł radzca miejski Dietz, jeden z najzago cho~ie z rr:ałzonk~m1, rodzma cesarsk.a i człon· 
• alszych hakatystów tamtejszych i długoletni kow1e rodZH~ panuJących. Zresztą ~i~ogo kto 
. łonekzarządu stowarzyszenia hakatystycznego. gr~b?wca me wp~szczono. Chór. sriewa cf 
, W myśl ostatniej woli zmarłego, zwłoki jego odsp1.ewał hymn załobny, .d.uchow1~nstwo o. 

I W oj na angielsko-transwalska. U. 
rzą'.l wojenny w Londynie ogłosił nowy wykaz 
strat angielskich w wojnie południowo-afry„ 
kańskiej. Straty te do końca czerwca doszły 
ogromnej sumy 71,383 ludzi, z których 21,361 
jest „całkowicie straconych dla armii". Z sumy 
tej przypada na oficerów zabitych 392, żoł
nierzy zabitych 7082; wskutek ran zmarło 
187 oficerów, 1387 żołnierzy; w niewoli zmarło 
4 oficerów, 93 żołnierzy; zmarło wskutek cho· 
rób 251 oficerów, 9976 żołnierzy; zmarło 
wskutek nieszczęśliwych wypadków 12 ofice
rów, 395 żołnierzy. Zaginęło lub dostało się 
do niewoli 550 żołnierzy. Do ojczyzny ode· 
słano jako inwalidów 2270 ofi.:!erów, 51,228 
żołnierzy. 

Z różnych stron. 
Boełmm. V/ kopalni „Praesident" do„ 

stał się górnik Bohl pod kamienie i został 
znacznie okaleczony. 

Ge1•the. W kopalni „Lothringen" spadł 
górnik ~„eldmann z Boehum do szybu i zabił się. 

Wanne. W kopalni „Pluto" złamał 
nogę poganiacz koni Bernard Szymań~ki. 

Kastrop. Członek Tow. św. Wawrzyńca 
śp. Maćkowiak znalazł śmierć w kopalni 
„Erin". N. o. w p. 

Wattenscheid. W górnej częsc1 mia· 
sta zostać ma wybudowany katolicki kościół 
tymczasowy i mieszkanie dla wikaryusza. 

W ltlonasterze ściął kat Reindel ślu„ 
sarza Frycieryka Einhausa, który w marcu 
zażgał we więzieniu swego towarzysza. 

Paderborn. Najprzew. ks. Biskup dr. 
Schneider wyświęcił 6 alumnów na kapłanów, 
n:ię<izy nimi Pawła Dobeelsteina z Bochum. 

Wattenseheid. W kopalni ,,Holland" 
został zabity górnik Rheinstadtler. 

Sztokholm. Badacz północnego bie· 
guna, baron Adolf N ordenskiOld, umarł w 
wieku 69 lat. 

Bruekhausen. Dnia 13 bm. dostało 
się dziecko pod tramwaj elektryczny, jadący 
z Neumiltl do Dinslak:en, które zmiażdżone 
zostało. Smierć niebawem nastąpiła. Prze• 
stroga to dla rodziców! 

Dol'tmund. Komisarz obwodowy Gohr.· 
ke z Dortmundu, który dawniej w Bochum był 
czynny, z pole~enia ministra spraw wewnętrz· 
nych wyjechał 15 bm. na dwa tygodnie do 
Polski, aby badać ruch polski. Zastępuje go 
kon:isarz ob"1odowy p. Bernhard z Bochum. 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen 
donosi swym członkom, jż w niedzielę dnia 18 bm, od
będzie się zebranie i to przed południem o godz. wpół do 
12. Ponieważ zachodzi ważna sprawa do uchwalenia 

I ostaną spalone w Gocie. prawiło modły, a kaznodzieJ~ Persms. zakon· 
ą Inowrocław. „Dziennik Kujawski" do· czył obrząd pogrzebow:;: wspolną modlitwą. 
· iaduje się że p. Gros3mann dyrektor Banku Poczdam. Hrabiemu vVa~dersee, gdy 
c udowego 'z Inowrocławia, s~rzedał wieś swą wracał z pogrzebu, u~ządzo~o wiel~ą owa.cyę 
o Zieleń pod Kowalewem w Prusach Zachodnich, ~a dwor.cu poczdamskim. K1.lka tysięc~. o~ób, 
ć nanernu p. _ Kazimierzowi Chrzanowskiemu JSk po.wiada telegrarr ·' wznosiło, na cze,sc J.ego 
a z Woydala którv J'uż 2 wsie po1skie s1Jrzedał okrzyk1. - O mowie. hr. Waldersee pisze 

ł 
przeto uprasza. się C'Złonków o lici.:oy udział. Gościd mile 
widziani. - Czf'ŚĆ pnlskiei rieś1i. Z ar z tł d. 

r Bractwo Różańcowe Polek w Wattenscheid. 

· ' • 1 d n' sk' poważny 'r1mes" że bvła ona zu, omisyi kolonizacyjnej. Z obawą przypuszczać on Y 1 " ' · " 
• ależy, że i Zieleń słynny ale nie sławny P· pełnie podobną do mów, wygła~zanych przez 
' hrz. przehandluje kolonizac yi ale wtenczas i Boulangera, znanego. awant~rruczego francu
. na p. Grc:ssmanna naród palc~m wskaże. skiego ministra WOJ.ny,. ktory umarł .przed 
, Szamotuły. w zeszłą niedzielę 0 go· kilku l~ty. P7asa mem:eck~ obu~za . się na 
· -dzinie 9 wieczorem wybuchł ogień w dorn. niepr.zy3azny Niemcoi_n dzienmk a~g1~l5ki, k~ó~~ 

miłowo i zniszczył dwie wielkie stodoły z te· „poważył s1ę" z talnem lekcewazemem mowie 
" Ch' ' k' orocznem sprzf\tem zboża i siana. o „pogroa:cy mczy 0 ~· . • . 

l{ostrzyn. Przy zwożeniu zboża do stoga Berhn •. Cesarz .Wilh~lm me we~n:iie w 
dorn. Jankowo spadł w ze:izły czwartek z tym ro.ku udzi~łu w za~nrJ. uro?zystosc1 od· 

ysoko naładflwanej fury zboża 80 letni wy· s~on~ęc1 a po1:11mka. . Będzie. Jedyme na odsło 
• tniernik Skibiński z Jankowa i tak się bardzo męcm .Po~mka swe~ ~at~i w Cronbergu, co 

0 otłukł · że wskutek wewnętrznych obrażeń na· nastąpi dma 18 pazdziermka. . . 
ajutr ' ł W Londynie ukazał się manifest pod 

z umar · adresem Salisburego, Balfoura, Chamberlaina 
•Ze SJąd1a ez7U ~ta:rej FohkfL i Bannermanna, a podpisany przez 400 ducho-

y Hakatyzm na Górnym Slązku. wn) eh anglikańskich. :Manifest żąda, aby przez 
· Związek towarzystw hakatyst)1cznych na Gór- szybkie zawarcie pokoju ~ołożono kres okro· 
• ny~ Slązku ogłasza sprawoz.danie ze swej pno~~iom w . p~łudnioweJ Afryce. Trwały 
o działalności od r. 1899. W ciągu roku przy- pokOJ zapewni się ogólną amn~styą, przyzna
i było 770 członków obecn=e zaś związek liczy niem samorządu i VI ynagrodzemem wyrządzo· ! 
? ~802 członków. Ogółem jest 22 towarzystw. nych szkód. • . . J 
s W dwóch wioskach założono nowe biblioteki Z Kopenltagl. donoszą, ze nowy gabinet ~ 

W nieizielę dnia 18 sierpnia o godz wpoł do 3 po 
południu odbę Izie s ' ę zgromadzenie, a potem Róbniec w 
koście le. O Jak na.jlici:niej szy ud ~iał u c>ra~ !a. 

Przełoiona. 

Kolo śpiewu „Sobieski" w Herten 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 18 sierpnia 
0dbę Izie s ię wycieczka do pięknego ogrodu w Bruchu . 
Wyjazd z lokalu towarzyskiego o godz 31/2• O liczny 
udział prosi Z ar z ą, d. 

'l'ow. św. Wojciecha w Schonnebeck 
obchodz i w niedzielę dnh 25 sierpnia li rocznic\' swe
go istnienia. Będzie kcnoert i śpiewy, które wykona 
Koło śp'.ewu „Lutnia" z Geli!enkirchen, na.grodzone ltilka 
ra„y pierwazf\ mgrodą, na zjazdach śpiewaków polskich. 
Poczf\tek uroczystości o godz. 4 po południa. w lokalu p. 
Nikemper. Wieczorem odrgrany kędzie teatr, który sza
nownych Rodaków z pewnościa, zadowoli. Wstępne dla 
członków bratnich towarzystw 30 fen., dla Rodaków nie 
nalfŻf\cych do To~ariystw polskich, przed czasem 50 fen. 
w dzień z,abawy przy kasie 75 fen. Szanowne Towarzy
stwa p')li!kie, oraz R Jdaków zam ieazkałych w Schonne • 
be ck i okolicy, sprzyjaja,cyeh naszemu towarzystwu, na po-
wyższą, i: roczystość uprzejmie zaprasza Z ar z I\ d. , 

Podziękowanie I 
Szanownym członkom Tow. św. Wawrzyńca 

w Castrop oral'. wszyotkim Rodakom 1 Rodaczkom, 
którzy udział wzięli w pogrzebie 

ś. p. Jana Maćkowiaka, 
który przez węgle spadaj"ce śmierć znalazł w ko
palni 11Erin'', za oddanie zmarłemu ostatniej przy
sług\ składamy z głębi serca. szczere „Bóg zapłaó". 

W smutlrn pogrąizona 

·Rodzina. 

hakatystyczne. Zarząd w kilkunastu wypad- duński prze do B_Pr~e~aży Antyllów. C~na ! 
kach skutecznie sję zajął sprowadzeniem Niem· kupna, na którą SH~ JUZ zgodz~no, wyn~s1 4 ; 

ć -Ców lekarzy i adwokatów do polskich miej· miliony dolarów. ~raktat ~ostanie p~ze~łoz?ny ł 
t, scowości. Kierownik agitacyi związku dr. Bo- sejmowi do za.tw1erdzema w pazdz1ermku. t 

li "enschen, w ubiegłym roku objechał cały Obecnie toczą się. jeszcze :o.kowania co do I 
:6 i:Górny Slązk i w piętnastu miejscowościach przyszłego stanowiska ludnosc1 pod względem , 
l1 "'Ygłosił odczyty. Zarząd wreszcie zaznacza , prawnym. : •••••••••••••••••••• 



Tow. św. Barbary w Hamborn. 
W niedzielę dnia 18 sierpnia. bierze towarzyatwo u

dział w pi>rafialnej pielgrzymce do Kevelaer, gdy.ż chcie
lismy Pola.cy sami pielgrzymkę odprawić. ale sąsiednie 
towarzystwa. .ładnej wiadomości nie przysłały, czy urzf\· 
dzić polski\ pielgrzymkę lub nie, tak więc nie ma innej 
rady jak przyłj\czyć się do pielgrzymki parafialnej. Pro
simy o jak najliczniej~zy udział członków oraz Rodaków 
i Rodaczek zamieszk&łych w okolicy Hamborn. Bilety 
zwrotne po 2,50 mr. BI\ do nabycia na kolei w Neumtihl. 
Chorąży powinni się stawić na salę o gl)dz. 6. Członko-
wie winni się atawić na Mszę ih>V. o wpół do 8. O godz. 
1/28 wymarsz na kolej. Odjazd pociąg11 nastl\pi o gr dz. 
10 minut po 8. Powrót do NeumUbl o wpół do 12 w 
poniedziałek 19 sierpnia. Z a r z ą d. 

Zebranie cdbędz!e się tak samo w niedzielę 18 sier
pnia. po południ11 o godz. 4, przeto uprssza się członków 
którzy nie pojadfli z pielgrzymki\, aby przybyli na zebra.nie, 
gdyż BI\ ważne sprawy do załatwienia. Z ar z I\ d. 

Koło śpiewu "Fiołek" w Rauxel 
donosi swym członkcm. iż walne zebranie odbędzie 
się w niedzielę dnia 18 sierpnia. o godz 4 po p '.) łudniu na 
eali p Richtera, przy katolickim kościele, w celu uzupeł
lłienia p:arz!ldu. O jak nsjliczniejsze stawienie s:ę wszyst· 
kich członków uprasza się - Goście mile widziani. 

Z ar z fl d. 
Próba śpiewu odbędzie się po zebraniu. 

Dy1ygeut 

Koło śpiew. polskich „Fiołek" w Bruchu. 
W niedzielę dnia 18-go sierp uia. c.dbędde si9 zam.• 

knięta zabawa połą.czona z tn'lccm ś,it:WtHn~ mouo · 
logami itd. PJCZl\ttk ubawy o godz ó po południu. O 
liczne stawienie się wszy5tkich członków uprasza s · ę. -
Goście mogfl być przyjęci tylko za wpi2a'.liem s :ę na człon-
~w. Zarząd 

Towarzystwo św. Józefa w Herten. 
W niedzielę llnia 18 sierpnia o godz. 4 po południu 

odbodzie się walne zebranie na aali zwykłych po· 
siedzeń. Będzie obór nowego przewodnicz1tcrgo, ponieważ 
nasz przewodnicz~cy odjechał w skony rod1inne i więcej 
:zapewne nie powróci. O jak najli.!zniej :;iy udział człon ~ 
ków uprasrn Z ar z Ił d. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne. 
W niedzielę dnia 18 sierpnia o godz. 4 po południu 

odbędzie się zwyczajne zebranie u p. Nu:isbauma, przy ul. 
Bahnhofstr. O lic~ny udział w zebraniu uprasza się. -
Goście mile wid~iani. Z ar z~ d. 

Koło śpiewu „Wanda" w Ho1'de 
donosi wszystkim R·Jdakom zamieszkałym w Horde i o
kollcy, ii pierwsze zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 
18 slerpnia o god6. 3 po połlldn'u ni sali u pana J6zda 
Jobr.'n, i.I Ferldetr nr. 40, przy nowym rynku. Prosimy 
Rodaków, którzy Już St} wpisani, i tych, którzy bęclf\ 
chcieli się dać wpisać i zarazem członków znrz~du, aby 
się licznie wszyscy st.awili. - Cześć pieśni polekil:'j I 

S t e f a n M a d a 1 i ń s k i , M a k s. K a m i ń a k i , 
przewodniczą.cy. sekretdrz. 

Tow. św. Piotra w Horst n. Ruhrą. 
Przyszłe pos:edzenie odbędzie eię w niedzielę dnia 18 

sierpnia o godz. 41/ 2 po południu. Człon'!rowie winni si ę 
llcznie stawić, ponieważ Bił jeszcze wdae sp:·awy do za-
łatwienia. Z a r z Ił d. 

Tow. św. Piotra w Horst n. Ruhr& 
donosi swym człcnkrm i wszystkim Rodakom zamieszka
łym w Horet i okolicy, iż w nied~ie1ę 25 sierpnia obcho
dzi towarzystwo 16 rocznicę istnienia swet;o. 

Bratnie Towarzystwn, które od nas zaproszenie ode
brały i te, które dla braku a.dresu takowych nie odebrały 
oraz wszyotkich nam życzliwych Rodaków prosimy, ażeby 
nas w naszej uroczystości swem przybyciem za.szczycić 
raczyli. Następujące Towarzystwa BI\ zaproszone: 'l'ow. 
św. Piotra. z Steele, Koło śpiewu „Dzwon" z Stede, Tow. 
św. Marcina z Kray, Tow. św. \Vacłnwa z Linden, Tow. 
św. Józefa Wattenscheid, Tow. św. Andrzeja z Bochum, 
Tow. św Józefa z Esaen, Tow. „Jedność„ z E~sen, Tow. 
św. Stanisława K. z Katernberg. Tow. św. W <'jciecha z 
Dortmu id i Towarzyi'two św. Tadeusza z Gerresheimu. 
CzłJnkowie bratnich TowBr:z:ystw płac~ wstępnego 30 
fen, goście pr~ed czaeem 50 fen., przy kasie 75 fenygów. 
Karty wstę :m dla nieczłonków można nabyć u członków 
zart~du i u' gościnnego p MUllera. Program uroczyatości: 
Od godziny 2 do 3 przyjmowanie Towarzystw na dworcu 
w SteelE:- Nord o godz. 1/24 pochód do kościcła. na pol
skie naoC>Żeńatwo) po nabożeństwie powrót na salę fil.Il& 

Miillera. Tamże 1) powita.nie przez przewodnicz~cego 2) 
koncert i deklam&cye. Wieczorem będzie teatr ze „Sceny 
Ludow.-j~' 11a. pozwoleniem autora. p. J. Oh ·)ciezewskiego. 
Po teatrze dalsza zabawa z tańcem. Zapraszamy wszyst
kich członkrw i Rodaków, aby no.a sw~ obecnością, za
szczyc ć rai zyli i naszym zgnuśJałym członkom ducha fo 
życ; a dc1d:Ali 

Wszyst1i.ie listy tyczitce się Tow. pro:!imy adresować 
na ręce p rzewotiuiczącr go A. S :emieniewskiego w Horst, 
ulica vVi.:~ e n otr. 4, . - lub sekret '..l ria St. Gogulskiego w 
H •ferf ... ld 11r. 15-3 a. µ. S teele. Zarząd. 

w sprawie opieki duchownej 
odbędeie się w l. iedzielę <lr·ia I.~ sierpnia o godz. 4 
po południu w eaH p. lłoffnurnua (VietJria park) ul. 
Sl\dt1tr„ na który w sr,ystkich Rodaków z pa.rant naszej za. 
prawi. my . Nr. wirnu .wstanie też przeczyta na r dpowiedź 
władzy duchownej w P11derbornie na n11si!} ostatn · ą pety
cyę w sprawie nabożeńdtw p ;lskich. Chodzi tu o tardzo 
~ażn~ rzecz, dla tego Rod t.ków, którym sprn.wa opieki 
duchowmj nie jest obo,jętn~. np1·asza się o liczne pl'zybycie. 

Komitet dla. spraw opieki duchownej 
w parafii U eckendorf. ------ ------- --Wiec polski w Habingborst 

odbędzie się w ricdziele 25 sierp nia o godzinie 4 po poł. 
w sali p . W. Kettli r.ga. O liczny udzi:i.ł Rodaków 
z Ha.biaghorat, Rauxet, Kastrop i całt-j okolicy u 1 .• ra.sza 
się. Będfł ornawiaae wużne epuwy Pohi.ków na ob-
c~yżu·e dotycząM. „Z"iązck Polalt.Ólw". 

HaczuośC parafianie domachows ·~y ! 
Vł niedzielę 18 sierpnia odbędzie się na~ze c etat.nie 

zebranie t:: !HlDa Balkeohola pri.y klesztorze, bo na wrze
śnia to jui. nadt-j 1.bie nasza cbo: r:giew, w 'ec proszę, ażeby 
s!ę W8Zy8ey zgromadzili i drugich do tAgf) na mawiti.'i. 
Pc~zątek o g ' d · . t- 1/ 3• Józef Jesiak. 

Wiec polski w Borbec 
odbę3zie się w niedzielę dnia I§ sierpnia o 10 
12 w południe, w sali p. Fr. Gros3e·Egebrecbt. 
Dooner-Str. 92, przy torze kolei elektrycznej, Wiod\ 
do Oberhausen, przysta.aek kolei elektrycznej, GrUll8ti, 
Bergstr. Rodaków z całej okolicy uprasza s!ę o li 
ndział. „Związek Polaków". 

Wiec polski w W attenschei 
odbędzie się w niedzielę dnia 2.S sierpnia o godz 
po poiudnlu w eali p. RUhri:;'a przy ul. Bochumer S 
nr. 393, (aa.przeciw „S:>lbad Centrum"). O liczny ud 
Rodaków z Wattenscheid i okolicy uprasza się, gdyź be 
ważne sprawy on.awiane, szczególnie też sprawa wych 
wania dzieci ,~Związek Polaków' 

Baczność 
parafianie z Wielkiego Strzelca 

pod Pia.eka.mi. 
Donosimy wepółµara.Uanom, że dn'a. 18 sierpnia od 

bedzie s l ę zebranie w Hiillen u p. Reitmayera o godz. 
po południu, w sprawie chorągwi. - Komitet proalmy 
godzinę 3 po południu. bo odbędzie się spis list ofiarod 
wców, żebyśmy mogli · tę sprawę jak najlepiej uregulowa 
i porozumitć się, ile mamy pieniędzy, tebyśmy mogli na 
azym współoara:fianom na poaiedzeniu oznajmić - Dono 
simy, iż członek komitetu 1'omasz Ciszewicz umarł w K 
stropie. - O liczny udział uprasza się. 

n.omiteit: 
.T!ln G1ern f.i Ś. Jakób Mibłajski 

--------- -----M. Kaczmarkiewicz, 
Widumerstr. 27 l{ASTROP, Widumerstr. 2 

poleca = dobr@ cygaty ::I 
KościuSf;kO, Marynka 0rnz inae rodzaje cygar, 
b ·iki do palenia i zażywania, żeki, gihy, ma:iz~ nki do ro• 
bienia papierosów, wielki wybór fajek, l\ygarniczki porl 
mor.etki, szczotecz:ki, tabakierki, laski, łańcu3zki do z 
garków i inne towary galanteryjne, powinezows.nia, wi, 
zarki, obraiy, l"siążki do nabożeństwa, bistory 
czne, elemeutarze dla dzieci i t. d 

Tanie ceny. Udu~a rzetelna, 

Michał Kaczmarkiewicz, 
Widumerstr. 27 Kastrop, W idumerstr. 27 

- '-WI"'..~""""'~· 
We WSZ"'fStkich lista.eh do redakcyi. 

księgarni i drukarni trzeba podać zawsze swój a.dre 

chociażby kto s~dził, 2e adres jego posiadamy~ aby odp 

wiedź lub przesyłka zamówionych rzeczy dla tego pow 
da ni,e o µóźniły się. Szukanie adl'eau w d!l.wniej~zych lista 
lub ksif\Żkach zabiera wiele cza.su i (lla teg·'.) pr.t:esyłl 

natychmic.st uskuteCflnić nie motns. 

.rcelac a .. 

Andrzej No icki 
mist1·z krawiechi 

IWawrz.PanicKi 
stolar z pohki 

Bochum, Marienstr. 31 
w podwórzu, 

poleca swóJ 

o 
W s1b .Jtę 17 sifrpnin. br. parcelować będzlemy w Garasz 

wie, 2 kim. Ofł stacyi kol. Staroląl a, 6 kim. od :Po 
znania, gosi>ooarstwo 120 morgowe z budynkami i inwentarzem. 

DJ nabycia u• parcele w każdej wielko ści, nadajt\Cil się pod bu 
d)wle, d0 większych parcel mog~ być dcł~czone budynki. - Bli?ko' 
wielkie.h fa.bryk, cegielń, kolei i miasta .• daje korzystn~ spcsobnosć 
osiedlenia się azuka.j~cym pracy, rzemiEslnikom i ogrodnikom. - W 
runki ku pno. bardzo dog.1dne. Ka.strop, ul. Bahnhofstr. 4a 

wykonywa 

~~ubrania podług miary ł~ 
pod gwarancyą za dobre leżenie. 

Ceny tanie ! Ceny tanie! 
Prócz tego mam na składzie i polecam po 

bardzo tanich cenach! 

Ubrania dla górników do pracy 
bai dzo mocne. 

Materye na suknie dla niewiast 
najrozmaitszego rodzaju, od najzwyczajniejszych 

do najpiękniejszych. 
Materye na fartuchy i bluzki. 

~ Płótno do koszul, flanele i barchany. ~ 
Dalej polecam bieliznę, koszule, półkoszulki, 

kołnierzyki, mankiety, krawaty, ręczniki. 

Materye na nasypy i powłoki. 
Kołdry d spania i do nakrywania łóżek. 

Pierze darte od 
2':~ r«!.°n~,liO lll. 

Puch (kwap) biały po 5 i 5,50 m. funt. 
Towar c!obry! Ceny tanie! 

Szan. Rodaków proszę o poparcie mego 
przedsiębiorstwa. 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności nie 
odpowiada. 

v1ielki skład mebli 
cr;towych. do brze wykonanych p o 
genach najtańszych. 

Meble na zamówienie wy
konywam prędko , gustown;e i ta
nio. - Pewnym luizlom daję tak
że na odpłatę. 

lmasywny~~!!m na 11/ 2 
, piętra z i1/2 morgi 1 grodu oraz 

miejscem do budowanis. , mam za
n,for 1 listopnda sprzedać Ro· 
dacy. rnaJl\CY 4000 do 4500 mr. 
mnj4tku, mog~ się 1gbsić. Bu· 
dynek ma kosztować 12 OOO mr 

Wiktor Janda 
w Recklin;hausen··Bruch 

Rupti:iten-Str. 313/2. 

Warsztat krawiecki 
di ·skonale urrądzrny, jest vatyeh · 
miast z p1wo<lu stosunków fa.mi· 
lijnych do spr1edurda. Zgłoszenia 
przyjmuje Ekspenycya „ Wiarusa 
Polskiego'' w Bochum, 

00000000000000000000 
Nowy 

elementarz polski 
opracowany DOWI\ met0dą do ło
t r•ej nauki ciytnnia i pisania w 
oj !zyetym jęz:yku. 

Orn!l. JO fen. , z przea. 15 fen. 
Adres: „Wiam-:; P c•leki", Bochurc. 

00000000000000000000 

Bliższych szczegółów przed terminem udziela 

Spółka :Rolników pa.:r.celacyjn 
(Eingetrs.gene Genosi!enachaft mit be scb1 ankter Hu.ftpflicbt) 

POZ NAN, Podgórna ulica nr. IO a, parter. 
W o liński. Ku.cli.: mer e k. Ku ż aj. 

Bank Indowy 
E ing. Gen. mit unb. Haftpfl. 

~ w Raciborzu - (Ratibor O/Sclll.) ~ 
:irzyjrnujc wszelkie kapitały i oszczędności począwazy od J marki 
?łaci od nich 31/2 °Io za mieaięcznem, a 4 °Io za ćwierćrocznem wyp 
viedieniem od dnia złożenia. pieniędzy. - Adres: 

Bank ludowy E. G. m. u. H. 
w Raciborzu (Ratibor 0/SchL), ul. Panieńska 13, (Jungfernstf') 

Kap. zakł. 3000000 mr. Kap. zakł. 3000000 Illf• 

Bank Ziemski 
w Poznani'ti, przy ulicy Wiktoryi nr. 2, 

przyjmuje wkładki i oar.czędncści od 100 marek pocz1'wszy na pro 
l płaci 

za 3•n1iesi\'cznem, w)'powi~d~e11i~m 4 .0/ 9 

za 6· tygodniowem w1pow1edzen1em 3 1/2 °Io 
Przesyłki pocztowe adresować należy tylko: 

~ Bank Ziemski - Posen. ~ 

Zbiór pleśni nabożnych 
io użytku kościelnego i domowego, wielk~ księgę, mo~ 
prawną, zawierajłłClł przeszło 1100 pieśni, kilkadzisl 

oszy i nieszporów na ważne uroczystości polecamy P 
cenach z przes. franko 3 mr. 50 fen.· 

Adn1P: .,, Wial'u~ Polsi" Bochum. 

Za druk, na.kład i redakcyę odpo'Niedzialny,: Antoni Bi·ej;;ki w Bochum. NakłŁ'..dem i czcionkami Wydawnictwa „ Wie.rus a Pol akie go'' w Bochum. 

2 dodatki:. „Gło3 górników huin 
i d0d11tek nadzwyc.zajny. 



Nr. 99. Bochu1i1., sobota, 17 sierpnia 1901. Rok 11. 
„ " a esers rasse a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --== Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znaiduJ' e siP. przy M lth t 17 

Numer dodatkowy. 

DZIE.LNY ŻOLNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Heury ka Sienkiewicza 
,,PA.N WOŁODYJOWSKI". 

(Ciqg dalszy). 

Po krótkiej, lecz śmiertelnej walce 
zepchnięto ku rzece resztki jańczaró w którz; 
teraz bezładnie na promy pchać się 'poczęli. 
Lecz że promów było dość, a ludzi mniej 
wraca!o, njż prz-yszło, pomjeścili się szybko i 
snadnie. Wnet poruszyły się ciężkie wiosła i 
między janczarami a dragonami utworzyła się 

tao wodna przerwa, która rozszerzała się z każdą 
chwilą„. Lecz z promów poczęły grzmieć 
ja~cz~rki, którym dragonią. huknęła w odpo
wiedzi z bandoletów; dymy wznosiły się 
chmurą nad wodą, potem rozciągnęły się w 
dłu_gie szlaki. Promy, a z nimi janczarowie 
oddalali się coraz bardziej. Dragoni o trzy~ 
m~wszy pole, podnieśli srogi krzyk i wygra· 
~hJąC • pięściam1 , poczęli wołać za odjeżdża· 
Jącym1: 

-- A pójdziesz, psy niewierne! a pój
dziesz !... 

Pan Lanckoroński, który z dawna o panu 
~ ołodyjowskim, jako o mistrzu słyszał, ale go 

" Jeszc~e przy robocie nie widział, teraz, lubo 
kule Jeszcze pluskały, tuż przy brzegu '"ziął 
w ramiona małego rycerza. 

- Oczom nie wierzyłem - zakrzyknął 
cuda to są prawdziwe: Mało jeszcze o waści 
mówiono, dla Boga I mało I 

A pan Wołodyjowski, który rzeczywiście 
tego. d~ia, jako i zawsze, śmierć między nie· 
przyJa.cielem szerzył zawzięcie, odrzekł: 

- Przyrodzona to sposobność jeno i 
wprawa, ot cała rzecz I Ile to się wojen od
bylo ! Mężna to piechota i idzie na d-ym, jak 

1 
odyniec, ale przez pół tyle nie umie, ile 
szwedzka. 

- Daliśmy im pamiątkę - rzekł pan 
Lanckoroński. Bóg łaskaw, że od tak zna· 
cznego zwycięstwa wojnę zaczJnamy. 

Lecz doświadczony pan Wołodyjowski 
innego był zda~ia. 

- Małe to jest zwycięstwo, nieznaczne -
odrzekł. - Dobre i to dla podnieaienia ducha 
w ludziach nieobJtych z wojną i ·mieszkańcach, 

- Zali waszmość myślisz, że w poganach 
fantazya nie skruszeje? 

- "'vV poganach f <intazya nie skruszeje -
rzekł W ołGdyj owski. 

rral{ rozrnawi~jąc, dojechali do miasta. 
gd~ie łyc~kowie oddali im dwóch żywce~ 
wz1e..tych Janczarów, których też nie1awem 
wzięto na spytki. 

Turczyni ~e~nali, że ~ułtan jest włesną 
OSOb~, W Q~~Clill~U, że !1~ZaJUtrz ma się prze
p:aWlC czę~c WOJSka z mzynierami dla kopa 
ma zasłon i nasypów pod armaty a najdalej 
w. ~wóch dni?ch sułtan z całą potęgą pod Ka 
m1encem stame. 

Nie były to wszystko wiadomości nowe 
więc też wrażenia nie zrobiły żadnego. ' 

Pan Lanckoroliski nawet, zachęcony po· 
wodzeniem, rzekł: 

- Tak mi dobrze pod Żwańcem poszło 
że radbym się w za.meczku zamknąć, byle~ 
miał pewność, że mi waszmość od czasu do 
czasu na pon:ioc z Kamieńca wyskoczysz. 

- Mają dwieście armat - odrzekł Wo· 
łodyjows~i, - a gdy dwie ciężki& arma ty 
przeprawu~, zamek 6w dnia. jednego nie wy· 
trzyma. Sam chciałem się w nim zawrzeć 
ale teraz, gdym go obejrzał widze że t~ . ' ,, 
na me. 

Pan Lanckorc ń~ki poczi\ł się namyślac 
ale zamysły jego przerwał pan Wasilkowski' 
który, wróciwszy z pola, wpadł spiesznie d~ 
zamku. 

- Mości panowie - rzekł - rzeki nie 
widać, bo cały Dniestr pod tratwami. 

- Przeprawiają się? - pytali wszyscy 
razem. 

- Jako żywo! Turcy na tratwach, a 
czambuły wprost za ogonami. 

Pan Lanckoroński nie wahał się dłużej, 
jeno natychmiast kazał topić stare haubice 
zamkowe ; rzeczy zaś, co się dało, kryć lub 
wywozić do Kamieńca. Wołodyjowski zaś 
skoczył na koń i ruszył na czele swych ludzi 
patrzeć z dalekiej wyniosłcści na przeprawę. 

Wojska nieprzyjacielskie przeprawiały się · 
rzeczywiście. Jak okiem sięgnąć, widać było 
promy i tratwy, których wiosła tłukły miaro· 
wym ruchem jasną wodę. Jechali janczarowie 
i spahisy od razu w wielkiej liczbie, bo statki 
przewozowe przygotowywano już oddawna w 
Chocimiu. Prócz tego stały nad brzegiem o
podal wielkie m~sy wojsk. Tymczasem nad
jechał pan Lanckorońs1i że swymi ludźmi i 
obaj z małym rycerzem mszyli -do Kamieńca. 

W mieśc~e oczekiwał ich pan Potocki. 

rów, a przed kwaterą stały tłumy ludności nie· 
spokojne, stroskane, ciekawe. ' 

. . Nieprzyjaciel przeprawia się i Żwaniec 
zaJIDUJe ! - rzekł mały rycerz. 

- Roboty ukończone i czekamy! - od
rzekł pan Potocki. 

VIII. 
Nazajutr.z~ .skoro ~wH, pojechał mały ry· 

cerz pod Kmahm, gdzie ze spahisami się po~ 
tykał. D~i.eń cały zeszedł .mu w pracy, w 
polu; częsc nocy na naradzie u pana Poto. 
ckiego i .dopiero o pierwszych kurach strudzoną 
głowę meco do snu przyłożył. Ledwie jednak 
us~ął smacznie a. ~łęboko, gdy zbudził go huk 
dział. ~ednc ~zesme czel~dnik Piętka, wierny 
Wołod~1Jow.skiego sługa i prawie przyjaciel, 
wszedł do izby. 

---: Jegomość! - zawołał - nieprzyjaciel 
pod m1aste n! 

Zerwa~ si.ę na. równe nogi mały rycerz. 
- A Jakie działa słychac ? 

. Nas,i poganów płoszą. Jest znaczny 
podJazd, ktory bydło z pola zabiera. 

Janczary li, czy jazda? 
- J~zda.' panie .. Sam~ cz.arni, jak djabli. 
- DJabh, czy me dJabli, a trzeba nam 

ku. nim - od~ze~ł mał~ .rycerz. - Ty pój
dz~e~z do pam 1 oznaJmisz, żem w polu. 
Jes~1by do zamku chciała przyjść patrzyć, to 
moze, byle z panem Zagłobą, gdyż na jego 
przezorność najbardziej liczę. 

! w ~6ł godziny potem wpadł pan W o
łodyJowsk1 w pole na czele dragonów i ocho
tników, którzy liczyli, że na harcach będzie się 
można popisać. Ze starego zamku widać było 
doskonale kawaleryę w liczbie około dwóch 
tysięcy, złożoną w części ze spahisów, prze~ 
wa2nie zaś z egipskiej gwardyi sułtańskiej„ 
~ tej ostatniej służyli możni Egipcyanie z nad 
:Nilu. Błyszczące ich karaceny, jaskrawe, zło· 
tern tkane k.efije na głowach, białe burnusy i 
broń sadzona klejnotami, czyniły z nich . naj. 
świetniejszą jazdę w świecie. Zbrojni byli w 
dziryty, osadzone na kolankowatych trzcinach, 
w bardzo krzywe bułaty i noże. Siedząc na 
koniach, jak wiatr ścigłych, przelatywali na
kształt tęczowego obłoku pole, wyjąc i kręcąc 
między palcami zabójcze włócznie. Widokiem 
ich .nie mogli się z zamku nasycić. 

Lecz pan Wołodyjowski sunął ku nim z 
jazdą, nie mogąc jednak uderzyć dla znacznie 
~ię~s~ej liczby n~~pr~yjaciela. Czas jakiś 
Jedm i drudzy kręcili sH~ zdaleka, wytrząsając 
na s1ę bronią i krzyczĄC. 

(Cilłg dalszy n11si.ąpi). 

W kwaterze Jego pełno było wyższych ofice · 
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ale innego skutku mieć nie będzie. 

·) ~ Zaproszenia weselne ;ii: I 
wykonywa prędko, gust o w n ie i ta n i o 

Drukarnia „Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

Przy zamówieniu należy napisać, którego dnia, o której go
dzinie, gdzie i w którym kościele odbędzie się ślub, oraz u kogo 
i przy jakiej ulicy (numer domu takte podać) uroczystość 
weselna się odbędzie. Podać należy także imię i nazwisko 
młodej panny i młodego pana. Po odebraniu zamówienia zostanj\ I 
karty w jak najkrótszym czasie wysłane. 

l~~~~~tl:;..1!'/k ~t~/l:;..ł/~ ~lb~t~~~ ~1~-.ł/k ~!~-~~.'-~-~!~ ~~ .ł.~~tt. ~lb 
,.~ ~·"- ~.~ ~n.~~~- '11•~ ~~ '1/•~ '1/.~ '1/ł~ '11•~~~ '1/ł~ ~~~-~<lf~":11{~~~~'1/,~ ~~ 

Glos Synogarli<ty 
P 1.1 fJ UEity ni fi wiata tego jęcztłcej, to jest: duszy ch rze~d-

'1lskiej rozmyślania, do Pana Boga, wiecznego oblubirńci 
1$11zdycbania, w chrzeaciańskiej doskonałości ć"Wic9.lenia , 

Cena 1 markę, z przesyłk'ł 1 mr. 10 fen. 
A<lres: „Wiarus Polski", Bochum 

Skład l1 rzędu obrań dla· mężczyzn i chłopców, 

T!o~t!~~;7. Jaco.b i spółka U1. !~~n::fstr. 
I.- Niezwykle tanio! 

Największy wybór bardzo 

eleg. ubrań dla mężczyzn. 
Najw. wybór bardzo eleg. 

ubrań dla chłopaków. 

Największy wybór 

ubrań dla chłopców. 
Największy wybór 

spodni dla mężczyzn, 
rnane piękne 'vzory i ełeg. krój. 

Spodni~ dla żołnierzy, dokładnie podług przepisu 
w mez:wyldym wyborze po 7, 8, 9. 19, 12 mr. i wyżej. 

Dodatki I 
znany sposób. I 

Po Iska usługa! 
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Cennik książek różnej treści, 
które nabyć można 

księgami „ Wiarusa Polskiego" . w Bochum, Maltheserstr. 17. 

Książki do nabożeństwa. 
Boże IU\d.Ź miłościw. 1) W skórkę, brzeg, 

~~~':r.~k~ci~m s~ó~~~e~~~~~mz~oc~:;~ ~~~O X:~:, 7~ ~~:::. 
2,00 mr., 3) w skórkę, brzeg marmurowy: Cena 1,30 m. 
przesyłkfli 150 mr. 

Próc.r. tego mamy na składzie książkę „Boże bf\dt 
miłościw" w lepszych oprawach w skórkę. po 4,50 mr., 
7J50 mr. i 9,00 nir. Z przes. 20· fen. więceJ. 

Boże bądż miłościw (wyda.nie wielkim i gru
bem drukiem). Cena 2}50 mr., z przes . 2,80 mr. 

A.nioł §tróż. Oprawa. (6) czerwona skórka, złote 
wyciski, okucie, ~ame.k, brzeg ~łoty. Cena 2,50 mr. -
Oprawa (30) emaha biała, okucie, zamek, krzył ze, sło
niowej kości, grzbiet aksamitny,. brzeg z!oty. Cena 3 m. 
- Oprawa (50) koloro~a e~aha, o.kucie, za~ek, brzeg 
Iloty krzyż ze słonioweJ koś01, grzbiet aksamitny. Cena 
3 m.' - Oprawa w aksamit, okucie, zamek, 3,00 mr. -
Oprawa wykładana z medalikami, okucie, zamek, brzeg 
!łoty, 4,50 mr. - Oprawa w naśl. ma:mu~, zamek, brzeg 
złoty, 3,50 mr., !i przesyłk\ 30 fen. w1ęceJ. 

"ftTyborek. Oprawa (3) w skórkę czarną., z złoco
nymi wyciskami brzeg złoty. Cel'la 1 m. - Oprawa (4c. 
w miękkfli 6kórkę, brzeg złoty, na okładce złote wyciski. 
Format mały. Cena 1,60 m. - Oprawa (6) skórka, oku
cie, zamek, brzeg złoty. Cena 1,80 mr. - Oprawa ( 4) 
ek6rka twarda złote wyciski, brteg złoty. Cena 1,60 mr. 
- Oprawa (50) emalia kolorowa, okucie, zamek, brzeg 
lłoty. Cena 2,00 mr. - Oprawa na.śl. marmur, zamek, 
brzeg złoty. Cena 2,40 mr. - Oprawa (45 sk) wykładana 
1 medalikami, okucie, zamek, brzeg złoty. Cena 3,40 mr., 
- Oprawa w aksamit, okucie, 2iamek. Cena 2,00 mr., 
1 przesyłk~ 20 fen. więcej. 

Perły. Opr. (30) emalia biała, okucie zamek, na 
okładce krzyż i wianek z słoniowej kości, grzbiet aksa
mitny brzeg złoty, cena 3 m. - Oprawa emalia koloro
w~ ił mr. - Oprawa w aksamit, okucie, zamek, 3 mr. 
- Oprawa w skórkę, okucie, zamek, 2,50 mr. - Oprawa 
wykładana z medalikami, okucie, zamek, brieg złoty, 
4 40 mr. - Oprawa w na.śl. marmur, zamek, brzeg złoty 
4::50 mr., z przesyłką 30 fen wi~cej. 

Wianek Maryi. Oprawa (4) skórka twarda 
wyciski, złote, brzeg złoty. Cena 3,00 mr., Oprawa (6) 
1k6rka i okucie, zamek. Cena 3,50 mr. - Oprawa (50) 
em.alia kolorowa, okucie, zamek. Cena 4,00 mr. - Opra
A\a naśl. marmur, zamek, brzeg złoty. Cena 4,50 mr. -
Opr. wykładana, z medalikami, okucie, zamek. Cena 5,00 
mr., z przesyłkfł 30 fen. więcej. 

Katolik w modlitwie. Książka z wielkiemi 
literami i wielkiego formatu. Oprawa 1_ 6) skórka, okucie, 
1amek, brzeg złoty. Cena 3,50 ro., z przes. 3,80. 

Dunin, ksillżka wielkiego formatu, oprawna w 
skórkę, brzeg złoty. Cena 3,00 mr. z przes. 3,30 mr. 

Dunin, książka wielkiego formatu, oprawa w skórkę, 
okucie, brzeg, zamek złoty. Cena 5 mr., z przes. 5,80 mr. 

Zbiór Dlodłitw i pieśni,, książka do nabo
łeństwa w pięknej oprawie ze złotym brzegiem. Cena 1 
mr., z przes. 1,10 mr. 

Róg z tobą, ksifłżka małego formatu. Oprawa: 
skórka miękka., brzeg złoty. Cena 1,40 mr., z przes. l ,50 m. 

Bóg · z tobą. Oprawa: skórka miękka, brzeg 
złoty, zamek. Ceua 1, 70 mr., z przes. 1,80 mr. 

Bó;- z tobą, opra\Va: skórka, okucie, zamek, 
brzeg złoty. Cena 1;40 mr., z przes. 1,50 mr. 

Adres: „Wiarus l"olski", Bochum. 

Książki religijne i pouezająee. 

Oj ców naszych wiara św., czyli prawdy 
zasady świętej wiary i moralności katolickiej jasno wyło
tone i przykładami objaśnione. Cena 1,50 mr., z przes. 
1,70 mr. 

N auld i rady dla matki chrześciańskiej 
jak dzieci po bożemu wychować. Napisał ks. A. J. Cena 
10 fen., z przes. 15 fen. . 

Katechizm rzymsko-katolicki. Cena 35 fenygów, 
z przes. 45 fen. 

Eudocya i Pulcherya. Obrazek historyczny 
z 5 wieku chrześciaństwa. Cena 1,00 m., z przes. 1,10 m. 

Głos kapłana do robotników chrześciańskich. 
Napisał ks. A. J. Stron 96. Jest to bardzo pożyteczna 
ksif\Żeczka, wydana. za pozwoleniem Najprzew. ks. biskupa 
Likowskiego. Każdy robotnik chrześciański znajdzie 
w niej nader cenne wskazówki. Cena tylko 15 fenygów, 
a. z przes. 18 fen. 

Po lak uczą.cy się po niemiecku. Prakty
czny przewodnik który podaje wskazówki, rozmowy i nauki, 
aby w krótkim czasie można czytać, rozumieć i mówić po 
niemiecku. Cena za egz. oprawny 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Słowniczek polsko·niemieełd i niemie
cl~o - polsld. Cena za egzemplarz oprawny 2,50 mr., 
z przes. 2,80 mr. 

Poradnik dla zdrowych i chorych ks. 
Kneippa. Dwie części w jednym tomie z obrazkami. 
Cena 2 ro., z przesyłką 2 m. 20 fen. 

Zielnik czyli ·dokładny opis ziół leczniczych 
zalecanych przez ks. Kneippa. Cena 50 fen, z przesyłk~ 
55 fen. -

Mała pamiątka ślubna. Cena · 10 fenygów, 
z przes. 13 fen. 

Lekarstwo przeciw pijaństwu. Cena 10 
fen., z przea. 13 fen. 

Gorzałka przed sądem. Cena 10 fen., z prze
syłki\ 13 fen. 

Podarek Ślubny czyli rady pfzed ślubem dla 
nowożeńców i rady po ślubie dla małżonków z przykła
dami i modlitwami, oraz kartą, do zapisania dnia i roku 
ślubu. Cena z opraw!\ 80 fen., z przes. 90 fen. 

Piekło, czy jest, czem jest i co czynić, aby si~ 
dCJ nieg~ nie dostać? Ceaa 50 fen., z przes. 60 fen. 

.Książeczka dla cborych, mogj\ca się przy
dać i zdrowym. Cena 30 fen., z przes. 40 fen. 

Przęwodnik dla polskich robotników 
w Niemczech. Z przykładami. Napisał ks. W. M. 
Cena 15 fen., z przes. 20 fen. 

Czytanie postępowe. Zbiór powiastek moral
nych, wschodnich, legend, żywotów, obrazów moralnych i 

• przypowieści polskich. Cena 75 fen., z przesyłkfł 85 fen. 
Rudy starosta. Powieść z cza.sów konfedera

eyi barskiej. Cena 75 fen., z przesyłk!ł 85 fen. 
Zaręczyny z przes~kodami. Cena 40 fen., 

z przes. 45 fen. 
Branka królowa. Cena 40 fen., z przes. 45 f. 
Rotmist1·z \Vłodek. Obrazy historyczne z cza

sów Zygmunta III. Cena 50 fen., z przesyłką 60 fen. 
Zemsta pani starościny. Cena 50 fenygów, 

z przes. 60 fen. 
Adres: "\Viarus Polski", Bochum. 

• N!luka wia:ry i obyczajów Kościoła ka· 
~~hck1~~0, "."'~rłoz~na o?szern~e,, stwie;dzona i obja. 
smo:ia zr:ie1.scam1 z Pisma sw.' ' <?.Jcow Koscioła przykła
dami. z zyc1a, oraz przewodmk zycia dla rodzin chrześc!. 
ańsk1ch, przez ks. dr. Hermana Rolfusa proboszcza i T 
J. Braendlego, rektora i nauczyciela re]lgii. EgzeU:piarz 
oprawny w płótuo angielskie, bogato złocone wyciski 

1 pudełkiem. Cena 16 mr._, z przes. 16,50 mr. 

Bez ustanku się modłcie. Zbiór modlitw 
dla wiernych ze skarbu św. Kościoła rzymsko-katolickiego 
do codziennego użytku. Cena 25 fen. z przes. 30 fen. 

Książeczka. o dobrej śmierci. Napomnie 
nia, rady i modlitwy odpustowe.' Cena 25 fen. z przes. 
30 fen. ' · 

Nah?żcństwo do czternastu ś·więtych 
P:r-zyczynców w pot1·zebie. Książeczka we wszel
kich dolegliwościach pociechę przynosząca. Cena 35 fen. 

P.r~egląd najgł~wniejszych .;bietnie 
Zbawrniela na ko1·zysć czcicieli Jego P1·zen

1 Serca. Cena ł5 fen., z przes. 18 fen. 

GórłA:a Kłemenso,va. Powieść z czasów za
prowadzenia chrześciaństwa na Slązku. Cena 40 fenygów 
z przes. 45 fen. ' 

.Jl'.ociecJ1a dus ... z . w czyścu cie1·piącyeh1 
Nauki ~ :przykład~ o BLame dusz w czyścu zostających 
oraz ks1!\zka modhtewna, zawieraj!lca wszystkie nabożeń· 
stwa, ulgę duszom w czyścu przynoszące. Cena za egz. 
oprawny w płótno z pochewk~ 1,60 m. z przes. 1,80 m, 

. Or;~Ść ~aryi na każdy czas. Ksi~żka po· 
uczaJ~ca i modlitewna dla czcicieli Najśw. Panny Maryl. 
Cena z oprawił 1,50 m , z przesyłk~ 1, 70 m. 

Przewodnik do Najśw. Serca .Jezuso• 
we~o, zaw~erają~:y osobliwsze modlitwy i nabożne ćwi· 
czema na czesć Na1sw. Serca Jezusowego z nabożeństwem 
na cały miesiąc. Cena w oprawie płóciennej 1,20 mr., 
z przes. 1,40 mr. 

\Vyldad niod!itwy Pańskiej. Cena 1 mr.
1 z przes. 1,20 mr. 

O naśladowaniu Jezusa Uhrystusa~ Ce· 
na 1,00 mr., z przes. 1,30 mr . 

O naśladowaniu Jezusa ()hrystusa. 
Wyda12ie większe. Cena 2 mr., z przes. 2,30 mr. 

Zywot Pana Jezu~a. Oprawa w półskórek 
1,60 mr., z przes. 1,90 mr. 

Zywot św. A.loize;o. W pięknej oprawie. 
Cena 5 mr., z przesyłką 5,50 mr. 

Husyci na Górnym §Iązku, Opowiadanie 
z XIV wieku. Cena 40 f., z przes. 50 fen. 

Petronela, pustelnica z góry św. Ann-v. Cena 80 
fen., z przes. 85 fen. ~ 

Odpuść nam. Powieść hfotoryczna. l.Jena 50 f., 
z przes. 60 fen. 

. 8wiat i ltlą.drość Przed wieczna. Opowia-
da.me. Cena 40 f., z przes. 50 fen. · 

Domicyan, Powieść hiatoryczna. Cena 50 fen., 
z przes. 60 fen. 

. Dodli~"."a zwy~ięża. Opowiadanie z czwartego 
wieku chrzesc1aństwa za panowania Juliana. Cena 30 f,

1 z przesyłką 35 fen. 
Książki treśei relirriJ'nei i powieśei. §oteris. Opowiadanie historyczne z czasów pano• 

~ ~ wania Maks;ymina. Cena 40 f., z przes. 45 fen. · 
Katolicli.i 1·0)~ l~ościelny, czyli objaśnienie ~rzy s.lu!>y, czyli Marya nie opuści tych, którzy 

świąt. obrzędów i ceremonij kościelnych. Cena 80 fen., u Nie.i szukaJl\ pomocy w utrapieniu. Cena 35 fenygóvi, 
z przesyłk~ 90 fen. z przes. 45 f Pn. 

1.6 Tajemnic żywego Róiańca. Przy za- l-"ł'ie~Jrnpo!s.lrn i Wielkopolanie pod wzglę• 
mówieniu trzeba podać, czy tajemnice maj!\ być przezna- dem rozmiaru, podzrnłu, zarz~dów i płodów. Cena 50 f,, 
czone dla Róży mężczyzn, mężatek, panien lub młodzień- z przes. 60 fen. 
oów. Cenv. 20 fen. z przes. 23 fen. Ofiary zabobonu. Powieść przez Fr. Kea-W• 

Histo1·ya biblijn;,i dla rodzin chrześciańskich Tuczyńskiego. Cena 50 fen., z pr2es. 60 fen. 
czyli ja.sne a gruntowne objaśnienie dziejów Sta.rego i No- Od li.ołebki do grobu. Czytanie miesięczne 
wego Testamentu. Opraco·\vał ks. proboszcz J. Stagra- dla matek chrześcianskich. Cena 40 f., ż przesyłk~ 45 f. 
ctyński. Przeszło 20" ślicznych rycin i 8 obrazków kolo-

h d b. d · ł któ · kł d d ó h ó Prz.y:;ody Janka sieroty przez niego samego •do...,.a„ya ""'.T a1· :.w. lfi0!.akrament11 w czas1·e ~owyc z o i zie o, re się s a a z w c tom w. d . C 30 f 
ni. ... "' ,, ,,, ~ (S rri t · d N opowie z1ane. ena en, z przes. 35 fen. czterdziestogodzinnego nabożeństwa, przy grobie Pańskim tary .._ eatamen w Je nym tomie, a .1. owy 'restament 

w Wielki Pintek, oraz w czasie uroczystości Bożego w drugim tomie). Cena za każdy tom oprawny w płótno Ksiądz MailkielVi.cz, bojownik za wiarę i wol-
~ angielskie 9 OO mr '7. p1·zes 9 50 mr Ohyd t ność. Cena 25 fen., z przesyłkn 30 fen. Ciała. Cena, za egzemplarz oprawny 60 f., z przes. 70 f. ' ' ., "' · ' · wa omy '11 

oprawne w półsk. w jednfł książkę.~z przes. 17,50 m. Podr?~ po wszechświecie. Popularne rw 
Wykład Ofiary lłl.szy ~hv. ks. Marcina z Ko- \ł"yłd.ad Lełrnyj i Ewan;-ięlij, księdza Goffi- prawy o ks1ęzycu, słońcu, planetach i gwiazdach. Cen• 

chem. Cena za egz. oprawny 1,50 mr., z przes. 1,70 mr. niego, na wszystkie nied.eiele i święta wraz z wynikaj:\Cfł 75 fen., z przes. 85 fen. 
Ratujcie dusze w czyścu, czyli różne mo- ztąd nauką wiary i obyczajów i gruntownem wy.jaśnieniem 'Vieniec . i. korona. Historyczne opowiadane 

dlitwy i sposoby wspierania dusz w czyścu się znajduj!\- roku kościelnego. Wielka księga o 976 stronach, z wielu oparte na prawdziwych zdarzeniach z czasów męczeństw• 
cycb. Cena 10 fen .. z przes. 13 fen. pięknemi 0 brazkami, w mocnej oprawie, polecamy po 5 pierwszych chrześcian za panowania cesarza Neron\ Z 

O czci Matki Boski.ej w Polsce. Napisał marek,.z c..rzes. 5 nir. 50 fen. licznymi ilustracyami. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 
ks. Mrowiński T. J. Cena 20 fen., z przesyłk~ 25 fen. Zy~ ot Bo;arodzicy Najśw~ Panny Ma· §lśazani do kopalń, powieść z dziejó\f 

Przygotowanie na Śmierć czyli rozmyślania ryi i Jej O blnbieńca św. Józefa, z opisem najgłówniej- chrześciaństwa z czasów panowania cesarza Maksymina. 
0 prawdach wiecznych jako wstęp do życia pobożnego szych miejsc cudownych i czcicieli Panny Maryi, ozdo- Cena 40 fen., z przes. 50 fen. 
l szczęśliwej śmierci św. Alfonsa Liguorego. Cena za bione 8 ślicznymi obrazkami kolorowymi i blisko 500 ~łz"lvedzi w Lędzinach, powieść górnośl4• 
egzemplarz oprawny 1,50 mr., z przes. 1, 70 mr. drzeworytami. Egzemplarz oprawny w półskórek z bogato zka z czasów 30-letniej wojny, przez ś. P· Karola Miarko• 

doconymi wyciskami, z futerałem 14,00 mr. z przes. Cena 50 fen., z przesyłki\ 60 fen. Zabawa z Jezusem przez Mszę świętq,. Cena 14,50 mr. · 
3 ~ Mapa Polski. Cena 20 fen., z przez. 25 fen. 

10 fen., z przes. 1 J.en. Zywoty 8więtych Pańskich z 270 illustra- Sądy Boże. Powieśó z życia górników górno• 
Bistorya Kościoła rzymskokatolickiego cyami i 8 kolorowymi obra:i:kami. Format wielki o bej- ślfłskich. Cena 50 fen.j z przes. 55 fen. 

dla ludu polskiego i młodzieży. Opowiedziana w 65-ciu muje stron 1192. Egzemplarz oprawny w płótno an- Pogrzebana żywccin. Cena. 30 fen., z .ioiJd 
tyeiorysacb. Cena 1,50 mr., z przes. 1,75 mr. gielqkie z futerałem. Cena 13,00 mr., z przes. 13,50 mr. 35 fenygów. 

~ Ksią~ki zamawiać można pod adresem: „Wiarus Polski", Bochum. ~ 



Wydziały egzaminacyjne dla czeladników, 
ustanowione przez Izbę rzemieślniczą oraz i ta 
Izba mają przed rejencyl} zdawać opinię o 
kandydatach. 

Młodzieńcy, obowiązani do odbywania 
służby wojskcwej, którzy jeszcze się przygo
tdwujt} do jakiego zawodu przemysłowego lub 
artystycznego i z tego powodu zo~tali tym
czasowo żwoln1eni od służby, ażby uko1\czyli 
naukę, mogą za pozwolenit'm komisyi asente -
tunkowej trzeciej instancyi zgłosić się o u -
pra.wnienie do odbywania jednorocznej służby 
wojskowej. Na inne wyjątki pod tym wzglę
dem może zezwolić minister w niektórych przy
padkach. Kto nie ma środków na to, aby 
sam się utrzymywał przez cały i·ok, może od
bywać służbę wojsko~ą przy wolnem utrzy
maniu jako „królewski jednoroczny" (Konigs
ein i ahriger) Niejeden rzemieślnik będzie mógł 
pokazać dobrze wykomrne prace j uzyskać u
prawnienie do jednorocznej służby wojskowej, 
a w ten sposób zyska więcej czasu do dalszego 
wydoskonalenia się w swoim zawodzie. 

Wyścig lokolllotyw. Dwie koleje 
żelazne, pro'V\adzące z Londynu do Edynburga, 
w dniu 1 11p 0a urzą.dzHy wyścigi. Koleje wy-·· 
słały swe pociągi w drogę jednocześnie o go
dzinie 10 z Londynu i obydwa miały stanąć 
o godzinie 6 minut 15 w Edynburgu. . Tamże 
na dworcach na długo przed godziną 6 za 
częły się zbierać tłumy ciekawych, chcą,cych być 
świadkami zapasów lokomotyw. Najpierwszy 
przy był o godz. 6 min. 2 poci~g Ca st Coast, 
pospieszywszy się o 13 minut od wyznaczo -
nego czasu. P oci1}g W est Con.st przyszedł z 
19-minutowem opóźnieniem. 

· W obwodzie W)' Ższego urzędu górni
czego Bonn jest chrześciański związek górni
ków i robotników pracujących po hutach i fa. 
brykach żelaza i innych metalów. Ma 9565 
członków a miał w przeszłym roku 10 tys. 
875. Złe czasy w przemyśle spowodowały u
bytek członków. Od 5 tygodni strejkuje 340 
robotników (członków) w kamieniołomach, po
nieważ przedsiębiorcy sprowadzili włoskich ro
botników i dawaji} im lepszy zarobek. Zarząd 
skarży się, że pracodawcy _występują przęci~ 
organizacyi w ten spos6~,. ze z ~rac~ ~ydalaJą 
robotników, którzy do meJ nalezą, 1 ze zaka
zują przystępowania do tej chrześciańskiej 
oiganizacyi pod utratfł pracy. V~ alne zgroma
dzenie potępiło takie postępowame. pracodaw
ców a zaż4dało od władzy, aby s-1ę w poro
zumieniu z robotnikami przekonała, czy po -
trze.ba zagranicznych robotników. Takie żt}
danie jest słuszne ! 

Redaktor odpowiedzialny: AntoniJ.Brejski w Bochum. 

Bez.i·o bocie w Pólnoene.J tlme1•yee. 
35,000 robotników zastrejkowało na ro:r, -
kaz zarządu organizacyi w fabrykach stali, 
blachy stalowej i obręczy stalowych. Praco
dawcy nie chcitli się zgodzić na poprawy. 

Strejk robotników po fabrykach stali 
przybrać może większe rozmiary, jak chwilo· 
wo. Jeżeli w przeciągu tygodnia pracodawcy 
nie podwJższ~ zarobków według spisu orga
nhmcyi robotników, natenczas 200 OOO robotni
ków po fabrykach stHli, potrzebnej do płyt, 
zaprzestaną pracy. Wszyscy są cdonkami 
organizacyi. Jeżeli by ten strejk jet:zcze nie 
pouczył pracodawców, wte!lczas wszyscy ro · 
botnicy olbrzymiej spółki Morgana zarnicrzajt& 
zastrejkować. 

120,000 robotników po fabrykach 7.elaza 
sztabowego osięgnęło 5 procent poprawy z!.L
robku i nwjfł obecnie taki zarobek, jak dotąd 
njgdy. 

Robotnicy w Europie mogą sie z tego 
postępowania amerykańskich robotników wiele 
nauczyć \Viadomo, że zamiar) fabrykanta 
Morgaoa i jego wspólników s~• następując~ : 
Nagromadził kilkanaście tysiecy milionów czyli 
miliardów marek kapitału i stworzył olbrzymią 
spółkę hut i fabryk żelaza i stali z własnPrni 
kop. węgla i rudy żelaznej. kol~jami i okrę
tami po jeziorach i na morzu Zamierza teraz 
obniżać zarobki lub zatrzymać je na dotyrh· 
czasowf'j nisko ści, obniżać koszta prouukcyi, 
sprzedawać w Stanach jak najrlrożej, a wy-

. wozić za granicę jak najwię ~ej, choćby tanio. 

Biura wskazywania pracy a że 
bractwo. Kierownik miejskiego biura wska
zywania pracy w Wiirzburgu w Bawaryi wy
kazuje, iż od czasu i::,tnienia owego biura w 
okręgu ~ądu wiirz.burskiego liczba za ~ebra
ninę 8kazanych od roku 1897 -1900 z 4o3 na 
166 spadła. Podobne wyniki stwierdzają w 
Kitzingen i Schweinfurcie, gdy tymczasem w 
Aszafenburgu, gdzie biura wskazywania pracy 
nie ma, liczba skazsnych za żebractwo wcale 
się nie zmnieJszyła. Gdzie z11 ś nie ma biura 
wskazywania pracy, tam wi~Cf j. było osób '': 
gospodach publicznych Gło.wn:c brak dobreJ 
organizacyi przy ws~azywanm .prac_r ~powo
dował iż w Bawary1 był w lene wielki brak ' .. robotników rólnych, a równoczesme w gospo-
dach całe tyeifice dla braku pracy wylegało 
się. Gospody te powinny zamienić się na 
biura wskazywania pracy i tylko przy rzeczy
wistym braku pracy przyjść w pomoc, bo naj
lepszą jałmużn~ jest praca 8ama. 

- Druk i nakład "':'yda.wn. n Wiarusa Polskiefo". 

I - ..._. * J_ 

r~::.-:;~~~~=::~==~::~-.r~-;:~~1 

t Gł g· órni ó i hutni ó . 1~1 " rl ~o o~ o o~ 
'1 Oaobno „Głosu górników i hutni- l "Wiarus Polski", pismo polityczne l lj 
~ ków" abonować nie motna. Kto go dla Polaków na. obczyźnie z 3 do- r. I 
~ chce otrzymywać~ niech sobie za.pi- ;.. B J da.tka.mi, wychodzi 3 razy tygodnio- I 
~ o „ •.• po'1<cia " Wiarusa Polskiego". o ' Szezęśo; ote wo ! ko..taje 1,50 mr. na kwartał. tli 
~ Bezpłatny dod.atgik do „Wiarusa Polslir:iego••. ł1 L - ~I @~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' .-- - - -- .-
Urządzenia ratunkowe w kopalniach. , w małe bańki z tlenem, które muszą mieć przy 

sobie. Bańki te w najnowszym czasie udo
skonalono, tak 2e dobre oddają u8ługi. Przy
dały by się także bańki z tlenem każ_demu gór· 
nikowi, bo mimo doprowadzenia św1eżego po· 
wietrza pracują oni w zepsutem powietrzu. 
Niest€ty wielkie koszta stoją jeszcze w drodze, 
t~ ka bańka do tlenu kosztuje bowiem 135 marek. 

Na wystawie straży pożarnej w Berlinie 
miał dyrektor kopalni „Hibernja'' wykład o 
urządzeniach ratunkowych w kopalniach, przy
czem pokazywał odnośne przyrządy. Kopalnie 
węgla musz~ szczególnie mieć liczne i różno
rakie urztidzenia ratunkowe, bo raz właśnie w 
'kopalniach węgla 8ą njeszczęścia wielkie, 
częste i różnorakie, potem zaś nie ma możnosc1 
ubezpieczenia kopalni w towarzystwach zabez
pieczenia od ogniat gdyż w raEio pożaru ani 
w przybliżeniu nie podobno ocenić wynikłych 
strat. Zresztą górnictwo węglane nie jest z 
najwięk~zemi połączone niebezpieczeństwami, 
bo statystyka wykazuje, iż w browarach i ka
mieniołomach jeszcze częściej nieszczęścia nie
pożądanym bywajt} gościem. 

Już na początku ubiegłego wieku wska
zywano na to, iż tlen jest dobrym czynnikiem 
do ocucenia omdlałych górników. Obecnie 
używa się tlenu w tym celu częściej. Miano
wicie zaś umożliwia on, iż straż ratunkowa 
dalej może w zadymione i płomice ganki się 
posuwać, i chociaż nic daleko jeszcze, to jednak 
na 100 metrów mogą się strażnicy w pełne 
dymu i gazów ganki zagłębiać i nieść pomoc 
omdlałym towarzyszom. 

Nsjwiększe przeszkody w ratowaniu w 
razie pożaru kopalni wynikają z długości gan
ków, które np. w kopalni „Shamrock" wy· 
noszą niemal 20 mil. Prócz tego zawalajlł się 
nieraz ganki i odcinają odwrot i bronią przy
stępu staży ratunkowej. Nareszcie muszt} w 
razie pożaru być kanały doprowadzające świeże 
powietrze zamknięte, aby ognia nie podniecać. 
W tym wypadku nie mogą strażnicy używać 
węzów z tlenem, tyllr;o muszłł być .zaopatrzone 

Lampki są obecnie tak zbudowane, ie u
żywanie ich nie jest z żadnem połłlczone nie
bezpieczeń8twem, a zmiana płomienia ostrzega 
górnika o bytności gazów niebezpiecznych. 
Niestety górnicy obyli z niebezpieczeństwami, 
nie baczą nieraz na nie i pełni lekkomyślności 
otwierają lampki, aby lepiej widzieć itd. Wy
myślono najróżnorodniejsze urządzenia, aby 
samowolne otwieranie Jampki uniemożliwić. 
Lecz lekkomyślność zawsze jeezcze okazała 
się domyślniejszą niż przezorność. Obecnie 
zbudowane lampk. można tylko przy po
mocy silnego magnetu otworzyć a zapalają się 
automatycznie. W zadymionych i prze· 
pełnionych niebezpiecznemi gazami gankach 
trzeba zaprowadzić lampy elektryczne, zasilane 
akumulatorami. 

W kopalni „Shamrock" utworzono z u
czonych strażaków i dobrowolnych pomocni
ków straż pomocniczlł. Dalej stawiono w ko
palni na 20 różnych miejscach szczelnie zam
knięte szaty z przyborami opatrunkowemi i le
karstwami, a u wyjazdu dom rxtunkowy, gdzie 
mogą wszyscy pierwej zasięgn.ł\Ć pomocy przy 
okaleczeniu lub zachorowaniu. Z pewnej 
strony poruszono :myśl utworzenia takich urz,. 
dzeń dla kilku kopalń wspólnie, ale to nie za
lecałoby się, gdyż górnik zna tylko swoją ko
palnię dobrze, w innych zaś zabłąkałby się. 



Spoczynek niedzteiny a wypłata 
zarobku. 

. Robotnik ma prawo do spoczynku nie
dzielnego ze względów religijnych, zdrowotnych 
i społecznych, nie potrzeba więc tego wcale do
wodzić. 

Państwo powinno zatem postarać sie o 
zupełny spoczynek niedzielny, tj e 24-go
dzinną przynajmniej przerwę w pracy w dni 
niedzielne i świąteczne. Vv niektórych wy
padkach należy wszakże poczynić wyjątki, aby 
zwykły ruch fabryki nie ustał, gdyż to · za 
dużo by przedsiębiorstwo kosztowało i tern 
samem szkodziło robotnikom samym. 

Według obecnych praw ustawy przemy
słowej, § 105 a, nie mogą robotnicy przemy
słowi być zmuszeni do pracy w niedziele i 
święta. Również nie wolno w dni świ~teczne 
pracować w kopalniach, kamieniołomach, hu
tach, fabrykach. przy budowlach i w cegiel
niach. Dla. zatrudnionych w handlu ograni-; 
czono pracę niedzieln11 na 5 godzin Spo
czynek musi w niedzielę i święta trwać przy
najmniej 24 godzin, w dwa po sobie następu
jttce święta 36 godzin a na gwiazdkę, wiel-
kanoc i świątki po 48 godzin. Obliczenie 
spoczynku rozpoczyna. się o 12 w nocy a przy 
dwóch po tiobie następujących dniach świą
tecznych, musi trwać do 6 godziny wieczorem 
drugiego dnia świątecznego. W przedsię
biorstwach, w których regularnie dniem i nocą 
zwykli pracować, nie ·może się spoczynek 
przed 6 godziną wieczorem dnia przed-nie
dzielnego, ani później niż o 6 rano w dniu świłł
tecznym rozpoczynać. Rozporządzeniem rajy 
zwi~zkowej może spoczynek niedzielny na inne 
jeszcze gałezie przemysłu być rozciqgnięty. 

Co się tyczy przestrzegania przepioów o 
spoczynku niedzielnym, to trzeba niestety po
wiedzieć, że jeszcze zbyt częMo różni przed
si~ biorcy nie troszczą się wcale o usta we i jej 
paragrafy. Powoli jednak przyzwycrnjają tSię 
do przepisów o niedzielnym spocz)nku W8Z)7SCY 

a niektórzy przemysłowcy nie dają w niedzielę 
nawet tych prac wykonywać, na które ustawa 
pozwala. Przyczynia się do tego poczęści i to, 
iż tam, gdzie nie płacą zarobku za tygodnie 
lub miesi~ce, lecz za pt>szczególne dni, ro -
botnicy uzyskaliby w niedziele zwiększony za
robek Wobec zaś podwyższonego zarobku 
nie opłacała się praca niedzielna dla przed
siębiorstwa. 

Przeprowadzenie' spoczynku niedzielnego 
nie przyczyniło się, wogóle wziąwszy, do zni
żenia zarobku robotników, za to korzyści pod 
względem zdrowotnym i moralnym uwydatniają 
~ie coraz więcej. Robotnicy umieją też coraz 

lepiej doniosłość spoczynku niedzielnego oce• 
~iać, przedsiębiorcy pozbyli się z czasem obawy, 
~ż spoczynek w niedzielę o wielkie przyprawi 
ich straty lub zupełnie uniemożliwi dalszP u-
1rzymanie przedsiębiorstwa . Były to p1·óżne 
obawy. 

Także na . polu wypłaty zarobku potrze
buje l'Obotnik ochrony. Nie jest to wszakże 
zadaniem ustawy ustanowienie pewnego za
robk~, lecz ma -0no się postarać o to, aby ro
botmk otrzymywał zarobek w gotówce nie . ' zas w towar~ch. Nie należy też pozwalać 
aby in;t ?yło wolno dawać towary na kreds~ 
przedsiębiorcy, bo to prowadzi zbyt łatwo do 
wyzysku robotnika. Ustawa powinna też 
usta?ow~ć czas i miejsce dla wypłaty, oraz 
zawierac dokładne przepisy o zatrzymaniu 
zarobku. 

Przepisy dotychczasowe okazały sie bar 
dzo pożytecznemi~ lecz trzeba }O jeszcze udo
skonalić. Co się tyczy wypłaty zarobku nie 
g?tówk.~, to właśnie w Badenii zachodziły 
meraz Jeszcze wy kroczenia, mianowicie wyda
wanie znaczków celem brania towaru na kre
dyt od pracodawców. Wypłacano też częs1o 
zarobek w karczmach,_ co jest niedozwolone. 
Zarobku nie powinno słę też zbyt póż'no w.ie~~ 
czo rem wy pła.cać i w miejscach oddalons eh 
zbytnie od miejsca pracy, bo robotnicy tracą 
wskutek tego dużo czasu. Dla fabryk z pn,y
najmniej 2U robotnikami istniejące przepisy o 
zarobku, jego wypłacie, o karach i prze
padnięciu ~.arobku przy niedozwolonem a sa
mowolnem opuszczeniu pracy okazały się ko
rzystnemi. Nie rzadko uważa przedsiębiorca 
zarobek przepa<lły wskutek samowolnego ed
dalenia sie z pracy jako karę, tak że zarobek 
ten nie idzie do kasy przedsiębiorcy, lect; do 
kasy wsparcia robotników, wielu zaś przedsię
biorców nie zatrzymuje wcale zarobku. Za to 
doSJĆ wielu zatrzymuje część zarobku jako 
kaucyę, co wolno według § 119 a ustawy 
przemysłowej. Nieraz wszakże, mianowicie 
przy zapłacie ze spłaty służy zatrzymanie za -
robku tylko dla łatwiejszego obliczenia. 

Przepisy o spoczynku niedzielnym i wy-
płacie zarobku s~ dobre, ale w niektórych 
p~nktac~1. po.trzebują on~ P.oprawy, a należy 
m1anow1c1e Je coraz w1ęCeJ rozpowszechniać 
na resz_t~ przedsiębiorstw. 

Praca kobiet w fabryce. 
Ważn!ł sprawą pracy fabrycznej zamęż

nJ eh kob.et i możliwością ograniczenia tejże 
zajmuje się bardzo obszernie najnowszy zeszyt 
„Arbeiterwohl", na podstawie o~łoszonych nie-

dawno rezultat6w odnośnych badań ze strony 
inspektorów fabrycznych, o kt6rsch pisaliśmy 
we właściwym czasie. Inspektorowie fabryczni 
oświadczyli się przeciwko temu, by wykluczyć 
całkiem pracę kobiet we fdbrykach, ż~dają na„ 
tomiast, aby rozprzestrzenić przepisy ochronne. 

Autor rozprawy w "Arbeiterwohl" godzi 
się na propozycye inspektorów fabryczn. i u
waża ich przeprowadzenie za cel najbliższej 
pracy parlamentu. Nie dzieli on jednakże za
patrywania radców procederowych co do usu
nięcia pracy kobiet z fabryk, lecz owszem 
uważa całkowity zakaz zatrudniania kobiet, 
mających gospodarstwo domowe, za cel, któ
rego nie należy spuszczać z oczu. Jeżeli · się 
do tego celu będzie zdqżać stopniowo i oglę
dnie: przy. po~ocy p~zepisów przejściowy~h 
to me ostoJą się przeciwne argumenta inspek
torów fabrycznych. Naturalnie rzeczą głównfł 
przy przeprowadzeniu zakazu pracy kobiet we 
fabrykach byłby wybór czasu na wydanie tego 
przepisu. Najodpowiedniejszym ku temu 
punktem czasu byłby zastój w interesach fa
brycznych, gdy znajduje się sił roboczych 
podostatkiem. Tej okoliczności nie uwzględnili 
zdaniem "Arbeiterwobl", dostatecznie inspek~ 
torzy fabryczni. 

. Co . do ekonomicznej szkody, jakąby po· 
mo ;ły rodziny ro botnicze1 to radcy procede
rowi sami zwrócili uwagę na to, że chwilowy, 
ubyte~, wskutek ograniczenia pracy koqiet, 
pokryJe zwolna podmesienie się zarobku. Im 
wi~ksza liczba kobi~t, biorących w jakiejś ga
łęz~ przemysłu n~ział w pracy fabrycznej 
mt;zczyzn. tern większe są też widoki iż po 
wykluczeniu zamężnych kobiet podniesie się 
myto mężczyzn. Do tego dochodzi jeszcze co 
za~nacza „Arbeite.rwohl" osobno, że moty~owi 
„bieda", powodującemu kobiety zamężne do 
pracy w. fab~ykach, nad~je się częstokroć zbyt 
daleko s1ęgaJ,ące znaczenie. W bardzo wielu 
razach, zdaniem autora, siła przyzwyczajenia 
zwłaszcza przy braku znajomości gospodarstwa 
dom~wego, prowadzi zamężną kobietę do fa
bryki, - albe też uprawniona sama w sobie 
dfłżność po mn ~ żenia d och od ów domowych 
przez pob.oczny zarobek skłania jt} do pracy 
fabrj cme~ bez względu na to, że z drugiej 
strony medomagaDie w gospodarstwie domo
wem także przynosi szkodę. 

W sprawie uregulowania pracy kobiet we 
fabrykach liczy "Arbeiterwohl" wiele na wsnół
pracownictwo organizacyj robotniczych które 
oho~ zadań materyalnych postawiły' sobie 
takze za cel moralne podniesienie stanu i·o
botniczego. "Dla tego - zauważa wzmianko
wan~ pismo - dla szanujących swój stan ro
botmków, którzy dbają cokolwiek O· nporząJd-

kowane życie rodzinn~, pierwszem tądanłerii 
musi być to, aby kobieta jako matka pozostała 
utrzymaną dla rodziny. Moglibyśmy wskazać 
na pojedyńcze obwody z licznem zatrudnianiem 
robotnic, w których istotnie stósunkowo drobna 
stopa procentowa robotnic składa się z kobiet 
zamężnych; tam bowiem właśnie wśród ro -
botników zakorzenia się coraz bardziej prze
konani1·, że praca zamężnych kobiet we fabry
kach oddziałuje ujemnie nie tylko pod wzglę..:. 
dem moralnym, ale i ekonomic~nym, że spo· 
dziewane od fabrycznej pracy kobiet korzyści 
są tylko pozorne i równoważy je dzielna praca 
w domowem gospedarotwie. W tym kierunku, 

· jako też co do szkodliwości pracy fabrycznej 
kobiet muszą ~rganizacye działać oświecajl;łco, 
a z drugiej strony starać się o gospodarek e 
wy kształcenia małoletnich robotnic·. 

Rozm.aitości. 
Wysokość zarobku górników w 

pierwszym kwartale r. 1901. W ?Ja -

gł~biu rzeki Ruhry zarabiali gbrnicy właściwie 
w kopalniach na północ położonych przeciętnie 
dziennie 5,17 marek, 13 fen: gów mniej niż 
przed rokiem, reszta robotników pod ziemią 
pracujących 3,38 ( 4 fenygi mniej), ponad zie -
mią zatrudnieni 3~35 (1 fenyg mniej), młodo
dani robotnicy niżej 16 lat po 1,29 marek. 
·w kopalniach na południe położonych wy
nosił zarobek u bajerów 4.86, (17 fenygów 
:mn'ej), u reszty podziemnych robotników 3 31, 
marek, (3 fenygi mniej), u prncujących ponad 
:ziemią 3. 33 m , (3 fenygi mniej), u młodocia ... 
mych robotników 1.24 m., (1 foo.yg mniej). 
'W ~nika z tego, że najwięcej obniżył sję za
Tobek właściwych . górników, bo o 13 odn. 
17 fenygów za dzień i szychtę, jest to wielki 
iubytek dla robotników, mianowicie, że wła · 
ściwi górnicy przeszło połowę z pracujących 
na kopalniach wynoszą. Kopalnie, mimo 
wielkich dywidend zr •iżaj4 ciągle zarobki: To 

I
, nie .słusznie 1 

.Jednoroczna służba wojskowa dla 
.:rzemieilników. Na mocy nowej ustawy 
:rrzemieślniczej zdolni młodzieńcy ~e stanu rze-
mieślniczego, którzy w swoim zawodzie dosko
:uałemi sie odznaczają pracami, mogą być 
]przypuszczeni do egzaminu, którego dobry re
:Zultat uprawńia do odbywania jednorocznej 
służby wojskowej. W tym egzaminie nie po
trzebują wykazać wyższych wiadomości nauko ~ 

' wych, lecz tylko dostateczne wiadomośei ze 
iszkoły · ludowej, natomiast winni przedłożyć 
pa-acę rękodzielniczłł, świadcząc4 o ich uzdol-

1

'·· meniu praktycznem w zawodzie, aby komisya 
l ieg.zaminacyjna mogła uznać, że umieją pod 
1· tyll\1 względem się odznaczyć. 



Wychodzi nłł. wtcrek1 c:ewarte:lt f sobotę z dodatkiem 
religijnym p. t. : i„Na.uka Katolicka", z dwutygodn1-
~em spółeoznyro p. t. „Głoe gómlków i hutników", 
oraz phicmldem lit'=lrackle.::a p. t.: „Zwierdt><lło". Przed
płata kw:irt~!nn na poczcie i n listowych wynosi 1 mr. 
60 fen., a z odnoszeniem clo tfomu 1mr.74 fon. „Wia
flJS Pols.>ki" r..i:.piss.ny jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na atronie -108. 

MÓDL SIĘ I PRUUJ! 

Z!l łnt1craty płaci 1:1ię Z& mkjsce rzqdka dro b.nego d1uk11 
16 fe!l., a za ogfoszenla zAmleszcwne pried insera'"aml 
iO fen. Kto czcsto ogłaaz~., otrzyma. odpowiedni opu~f 
ciryli rabat. Za tłómaez•:mla z obcych j~~,yków ns. pol
><ki nic ai~ illc płaci. Listy do Retl:.i.kcyi, Drukarni 
t K~i~ga.mi i.:Ale!y opłaoi(\ i pc.,,foc.' w nich dokładny 
~W.·ei:; (J!ei11cego. R~kopi.'!ÓW si~ c.ie zwraca. Nazwiak 
~<i3.'•,q>onoent;{>w łlelli ich upcr:.-n\!uienla. ni~ wyka!li12je si~. 

Nr. 100. Boehuin, Vlltorek, 20 sierpnia 1901.„ Rok 11. 
..- Redakt~ya , Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres : Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
iest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli! 

Na ~rzesien 
zapisać można już tei·az 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumerata wynobi 

I.- tylko 50 feu.o ~ 
a.. z odnoazeniem do domu 8 fon. więcej. 

Rodaków prosimy, aby swych znajomych 
zachęcali do zapisania sobie na wrzseień „Wia
rusa Polakiego" z trzema hezpłatnymi doda
tkami. „ 

Polacy na obczyźnie. 
Polacy, a niemieccy katolicy. 

Pod tym tytułem zamieściła „Germania" 
dłuższy artykuł i to znowu niefortunny. Za 
pierwszą część artykułu gniewają się na „Ger
manię" hakatyści, druga część artykułu nas za· 
dowolić nie może. 

W pierwszej części artykułu przyznaje 
,,Germania' ~, że stosunki pomiędzy polskimi -a 
niemieckimi katolikami zepsuły się bardzo. Przy· 
czyną główną jest, że napaści hakatystów i 
coraz ostrzejsze rządowe rozporządzenia po· 
~raź~iły Polaków niezmiernie. Nietylko klasy 
mteligentue, lecz także lud zrozumiał, że chodzi 
tu o walkę na śmierć i życie, o b)- t lub nie 
byt. 

Dalej przyznaje „Germania," że komisya 
kolonizacyjna niemczy i protestantyzuje równo· 
cześnie i że można dokładnie obliczyć, po ilu 
latach konsekwentnej działalności komisyi ko
lonizacyjnej staną się przeważnie polskie i ka· 
tolickie W. Księstwo Poznańskie i Prusy Za· 
chodnie niemieckiemi i protestanckiemi. 
. Ze naród polski przeciwko temu się opiera, 
Jest bardzo naturalnem. Chcielibyśmy wid.zieć 
niemiecki szczep w równem położeniu! Jakżeby 
to wszyscy patryoci pienili się z słusznego o· 
burzenia, jak natężanoby wszystkie siły, aby 
odeprzeć nieszczęsny los, jak jednomyślnie 
stanąłby cały naród do walki przeciw wrogowi 
zagrażającemu jego bytowi ! To, czego my 
Niemcy słusznie dla siebie ź1'damy i jako czyn 
?ohaterski uważamy, nie możemy też odmówić 
mnemu narodowi, jeżeli mamy być sprawiedli· 
wymi. Cześć Polakom, którzy postanowili do 
ostateczności trzymać się języka i wiary bez 
względu na wielkość ofiar.'" 

'ro, co „Germania" napisała jest godnem 
uczciwego, katolickiego pisma. I za ten właśnie 
ustęp napadają hakatyści na „Germanię". Na
paści te pismu temu zaszczyt przynoszą. 

Lecz po przeczytaniu drugiej części arty
~ułu „Germanii" odnosi się prawie wrażenie, 
ze pierwszy ustęp napisany jest tylko na to, 
aby osłodzić gorzką pigułkę mieszczącą się w 
drugiej części artykułu. ,,Germania" pisze: I 

Bynajmniej jednak pochwalać nie można 
pewnych wybr~ków, które się w tej walce ob· 

I 
jawiły po stronie polskiej. Do tych wybryków Na to odpowiadamy „Germanii", że nikt 
zaliczamy: fałszywie nie oskarża niemieckich katolików, 

I 
1) Wykroczenia prasy i wykroczenia prze- biskupów i centrum, i gdyby dzisiejsza „Ger• 

ciwko rządowi i władzom w występach publi· mania" była „Germanią", jak za czasów Windt· 
! cznych." horsta, nie byłaby tego zdania wcale. zamieściła. 

Na to odpowiemy „Germanii", że logika Zdarzyć się może, że pomiędzy Polakami i 
jej jest niezmiernie słabą. Przecież „Germania" Niemca.mi kii.tohka. ni z::ij ią wa3nie i spory 
co dopiero na wstępie przyznała, że Polacy są - zazwyczaj są to spt awy jednak drobne. 
do najwyższc:go stopnia podraźnieni przez. ha- Lecz „Germania", jak pr.t:edtem zgrzeszyła lo
katystów i rozporządzenia rządowe. Jeżeli więc giką, tak tu znowu grzeszy krótką pami~cią. 
zachodzą wybryki w prasie, źródłem ich są Ktc, p~tamy się, kazał oskarżać tutejszym nie· 
napaści hakatystów i rozmaite rozporządzenia mieckim katolikom n:lszego Zwierzchnika Ko· 
najwyraźniej dążące do wypierania polskości. ścielnego w takich pismach jak "Pos. Zeitung" 
Przypom;namy tu tylko usunięcie wykładu poi- lub "Posener Tageblatt?" Jakież zaufanie mo• 
kiego z nauki religii. Co centrum zrobiło, aby że mieć Polak·katolik do Niemcó~ k·atolików 
zapobiedz rozporządzeniu, mogącemu się przy· I tu' ących się pod skrzydła takich arcyantypol
czynić do osłabienia wiary u dzieci polskich i , skich i arcyantykatolickich pism, jak „Pos. 
katolickich? I Ztg." i "Pos. 'I1aglblatt?~ 

Nic, zgoła nic centrum nie zrobiło. Cen· Kto tu fałszywie oskarża? Czy Niemcy· 
trum jest dość silne i miało tyle atutów w ręku katolicy, zaczepiający częato ks. arcypasterzą 
przeciw rządowi, że wygranie jednego byłoby dr. Stablewskiego, zawsze spełniającego uzasa„ 
zniewoliło pana Studta do zwinięcia antypol· dnione życzenia Niemców·katolików, czy ci 
skiej i pośrednio antykatolickiej partyi. Cen- którz.y takich katolików podejrzywają o "auch~ 
trum d2..1siejsze, to nie centrum Windthorsta, katolicyzm'·, o dążności antypolskie? 
Schodemera i tylu. i~~ych dzielnych .katolików. A biskupów? Których to biskupów się 0 • 

- L~cz o tern P?zmeJ .. - Wybryki ~a~ze ~ą skarża? Przecież tylko tych, którzy tysiącom 
tak meznac~ne, . z~ o mch nawet mow1ć n~e I polskich katolików odmawiają potrzeb religij. 
~arto. K~z.dy sm1elsz~ .głos .lub krok staraJą nych, przecież tylko tych, którzy czynią tru· 
s1~ haka~ysc~ pr~ed~taw1c w Ja.s.kr~wych bar· dności duszpasterzom Polakom idącym na ob· 
wach, s . ar~1ą s1~ Je przed~taw1c, Jako zdrad.ę czyznę, aby nieść tam łaknącym i spragnionym 
sta~u, ~ mimo teJ tenden~y1 zdrady stanu m· pociechy religijne, przecież tylko tych, co Po· 
gdzie me zdołano wykazac. laków nazywają „ verkommenes Volk." A czy 

My znosimy wszystko ze śmieszną po pro· prawda jest oskarżeniem? 
stu cierpliwością - a 'kto wie, czy nie było by Właśnie w tej chwili otrzymujemy z ust 
lepiej, gdybyśmy umieli pokazać zęby tym, kapłańskich a więc wiarogodnych, wiadomość, 
którzy operują na naezym bycie narodowym. że wielu księżom z naszych dzielnic odmawia· 
Przyzwyczailiśmy się do bezprzykładnego po· no na obczyźnie aprobaty do słuchania spo· 
słuszeństwa, że na wszystko się god:limy, aby wiedzi polskich robotników. Czy tych kapłanów 
się tylko nie narazić. uważano za „minderwerthige Katholiken ?" 

Całe nasze wy bryki oto, to tu i owdzie Lecz służymy nazwiskami oto od ks. pro· 
śmielsze słowo w prasie - a i pod tym wzglę· fesora Zdralka, profesora przy akademii w Mo
dem jesteśmy niewiniątkami w porównaniu z nasterze, który mówiąc bardzo dobrze po poi· 
pismami niemieckimi różnych odcieni, począwszy sku, chciał słuchać spowiedzi, żąd no złożenia 
od konserwatywnych, iŻ do skrajnie socyali· osobnego egzaminu pro approbatione. 
stycznych. Ks. Zdralek, jako profesor uniwersytetu, 

Niechaj tylko król pruski się odezwie nie żądaniu temu odmówił. 
w myśl panów konserwatystów, jaką to oni Niech „Germania'~ to wytłómaczy. Wre· 
wtedy butną przybierają postawę, jakie to kry· szcie: fałszywie oskarżamy centrum? Czyż fał· 
tyki jawne i ukryte sypią się z pism jawnie szywem jest, że obecny marszałek parlamentu, 
lub skrycie służącym konserwatystom, agraryu· członek centrum, hr. Ballestrem, zalecił bić po 
szom i junkrom. pysku Polaków, słusznych, dopominających się 

Niechaj tylko rzł\d nie postąpi w myśl praw. . 
junkrów i agraryuszów, jakie to wygrażanie, Czy fałszem jest, że wielu księży górno· 
jakie potrząsanie pięścią, jakie ostre nakazy po ślązkich, członków centrum, za których głosem 
prostu pojawiają się pod adresem rządu. - lud górnoślązki wiernie idzie, germanizuje ten 
A przecież to filary pań~twa i rzĄdu, to naj. lud? 
bliżsi królowi, to ci, których grzeje słońce łask Czy fałszem jest, że centrum stawieniem 
rządowych i królewskich! właE>nych kandydatów przy wyborach, gdzie 

Wobec tych wybryków jesteśmy po prostu nie było widoków powodzenia, cdłąc~ało si~ 
łagodnymi barankami. Takie są te nasze wy- od Polaków-katolików ? Czy fałszem Jest, że 
bryki. partya centrowa, - nie mówimy tu o poje· 

Taka „Germania", zajmuj~ca się tak czę- dynczych członkach tej partyi, lecz o centrum 
sto sprawami polskiemi, nieatety w ostatnim jako całości - nic nie zrobiła, aby uchylić 
czasie nader niefortunnie, powinna znać sto · i·eskrypt Studta, aby powstrzym2ć zapędy ger· 
sunki nasze, a nie słuchać tego, co jej podsze· manizatordkie dzisiejszej poczty? 
pnie lada zakapturzony hakatysta - a jeżeli Takich pytan możnaby zadać jeszcze dłu. 
nie zna stosunków u nas - to źle - to bar· gi szereg - a każde z tych pytań jest i od
dzo źle, bo sądy oparte na nieznajomości rze- parciem oskarżenia i oskarżeniem. 
czy, nigdy jeszcze nie naprawiły spaczonych Niech ,,Germania" odeprze te zarzuty. 
stosunków, lecz przeciwnie je pogorszyły. ' To wszystko właśnie sprawiło, że s~osunek 

Tyle my. ( nasz do Niemców katolików tak się zepsuł, że 
Dalej pisze „Germania". 2) Do wybryków bod~j, czy si~ da napra.wić kiedykolwiek. 

tych zaliczamy fałszywe oskarżania niemieckich I Niechaj się centrum nie dziwi nad groźbą 
katolików i ich reprezentantów na politycznem I oderwania od niego okręgów górnoślązkich ! 
i religijnem polu, biskupów i centrum. . Zaufanie straciliśmy do naszych CEA1wwych 



sojuszników, którzy wpłynąwszy na morze 
wielkoświatowej polityki, zapomnieli o haśle: 
za prawdę, wolność i prawo! Niech centrum 
się nie skarży. Popieraliśmy je i szliśmy z niem 
ra14em przez długi szereg lat, lecz wdzięczności 
nie mieliśmy zbyt wiele. 

Głosy się teraz podnoszą: idźmy sami. 
Jeszcześmy się nie rozpatrzyli w naszych 

siłach, które nie są znowu tak poślednie, je· 
szcześmy się nie zorganizowali, ale to nastąpić 
może. 

Tyle w odpowiedzi na główne zarzuty 
„ Germanii". 

W dalszym ciągu artykułu przytacza „Ger
mania'' rozmowę ks. dr. Lissa z ówczesnym 
ks. biskupem paderbornskim Simarem i w nie
zwykle ostry sposób potępia wystąpienie ks. 
dr. Lissa. I tu znowu niesłusznie, oburzeniem 
nie zakryje się prawdy, gniewem nikogo się 
nie ułagodzi. („ Wielkopolanin.") 

Zieznie polskie. 
0 Z Prus Zach.ł Warmii i lłlm.zur. 

Waplewo. W skutek iskier wyrzuconych 
przez lokomotywę, spaliła się wyka na polu 
p. Rotteken w Starymtargu. Rozszerzeniu 
ognia przeszkodzono przez skoszenie obszaru. 
Szkoda wynosi 1500 do 2000 marek. 

Oliwa. Ogród poklasztorny kupił za 
127 ,OOO marek kupiec p. Rychard Grlinh 'liz 
z Sopotu. Prócz niego nikt inny nie licytował 
na terminie, który się odbył 14 bm. pod prze
wodnictwem notaryusza pana Nawrockiego z 
Sopotu. 

Skarszewy. BudowQ kolei żelaznej ztąd 
na Starogard do Czerwińska chcą teraz przy
spieszyć. Roboty mają równocześnie na całej 
przestrzeni być rozpoczęte. 

Olsztyn. Ks. kapelan Jan Trebbau z 
Kiwit przeniesiony jako kuratus- do Rosengarth. 

· - W Pangritz • Kolonie pod Elblągiem już 
stoją mury nowego kościoła. 

Purda. Nauczyciel pan Nadolny ztąd 
· przeniesiony został na posadę drugiego nau

czyciela do Peterswalde. Na jego miejsce 
przy będzie tu nauczycielka panna Ott z Derca. 

Grudziądz. Hakatyzm usiłuje wedrzeć 
się do kościołów katolickich w polskich dziel
nicach. Na posiedzeniu rady miejskiej w Gru
dziądzu, które się odbyło we wtorek, prze
wodniczący dowodził, że 600 dzieci szkolnych 
jest zniewolonych do słuchania rano przed 
nauką mszy św., podczas której bywają śpie· 
wane polskie chórały. Mówca stwierdził, jak 

WIARUS POLSKI. 

czytamy w „Geselliger.ze", że z tego powodu 
w mieście panuje oburzenie. Zdaniem mówcy 
władze miejskie nie powinny tego tolerować, 
aby polszczyzna się s i;er~yła w niemieckiem 
mieście Grudziądzu. Jeżeli to się dzieje w 
murach kościelnych, gdzie agitatorów(!) nie 
można pojmać, to należy się zwrócić do władz 
państwowych, aby zarządziły środki w celu 
odwrócenia od miasta niemieckiego tej hańby (1), 
że w ten spcsób bywa polszczone. Mówca 
proponował wysłać petycyę do naczelnego 
prezesa, jako przewodnicza\cego prowincyalnego 
kolegium szkólnego, aby zaradził złemu. Ze· 
brani zgodzili się na to i wy brali komisyę, 
która ma rozważyć nad mającemi się przeds~ ę· 
wziąć w tej sprawie krokami. 

Sądzimy, że biskup chełmiński, ks. dr. 
Rosentreter, pouczy hakatystów, zasiadających 
w grudziądzkiej radzie miejskiej, że wszelka 
władza władz pllństwowych ustaje u bramy 
kościoła ką.tolickiego, i że prawowici repre· 
zentanci tego kościoła majĄ wszelki obowiązek 
do wiernych przemawiać, kazać i całe wyko
nywac duszpasterstwo w tym języku, który 
jest językiem ojczystym tych wiernych. To 
samo odnosi się i do. pieśni kościelnej ! Pol· 
sko-ka,toliccy dyecezyanie biskupstwa cheł· 
mińskiego mają zaufanie do swego biskup-a, 
że nie pozwoli w kościele gru dziądzkiem bur· 
mistrzować protestancko hakatystycznym rajcom 
tego miasta 1 

• Z Wiele KM. Poznałat.Jk!eaiCo 

Poznań. Mury nowego kościoła w Ra· 
wiczu już wykończone i teraz zakładają dach. 
Gmach ten, którego budowa na 120-130 ty· 
sięcy marek obrachowana, będzie się wspaniale 
przedstawiał. Wieża jest 60 metrów wysoka i 
najwyższa w mieście. Kilku obywateli miasta 
zobowiązało się, kościołowi ofiarować wielki 
ołtarz i organy. Onegdaj oglądał budowę Ge· 
neralny wikary ks. biskup Likowski. Nad bu
dową ma dozór ks. prob. Dams, pochodzący 
z Prus Zachodnich. I w Pile chcą katolicy 
mieć drugi kościół, ale niestety brak funduszów. 
Zaczęto już co miesiąc kolektować na ten cel. 

Strzelno. Dobrowolna germanizacya. Re
ktor katolickiej szkoły w Strzelnie, Pieżyk, 
przechrzcił swoje nazwisko z pozwoleniem v;ła· 
dzy na „Reichel." 

Chludowo. Przymusowa germanizacya. 
Robotnik dominialny z Chludowa, Dreyerczak 
otrzymał, jak donosi „Orędownik", przed kilku 
dniami zapozew na termin do komisarza ob · 
wodowego, gdzie mu oświadczono, że odtąd 

• kimi górował. Ttm powalił najpierw dwóch 
DZIELNY ZOŁNIERZ. dragonów, potem kniazia Owsianego, potem 

pana Szelutę i biegł dalej w pole, szukając 

OPOWIADANIE HISTORYCZNE 
z powieści 

Henryka Sienkiewicza 
„PA.N WOŁODYJOWSKI". 

przeciwników. 
Lecz wielu nie starczyło serca, by się 

zmierzyć z potężnym Hamdi-beyem. Wiatr 
podnosił mu biały burnus na plecach i rozwijał 
go, nakształt skrzydeł drapieżnef;O ptaka, po· 
.złocista karacena rz_ucała złowrogi blask na , 

(Ci11ig dalszy). jego twarz, całkiem prawie czarną, o oczach 
Wreszcie pojedyńczy jeźdźcy tureccy po· dzikich i świecących, a krzywa szabla błysz· 

częli się odrywtć orl masy i ku naszym przy-1 czała nad jego głową, właśnie jak błyszczy 
bliżać. Wołodyjowski spojrzał po swoich: sierp księżyca w noc pogodną. 

- Mości panowie 1 zapraszają nas t a kto Pa.n Muszalski dwie już nań strzały wy· 
na harcownika? puścił, lecz obie zadźwięczały tylko jękliwie 

Wnet skoczyło kilkunastu wyborowych po karacenie i zesunęły się bezsilnie na trawę, 
kawalerów, a i dragonów poszła również a Hamdi, dojrzawszy łucznika, wypuścił na 
kupka. I niego swego czarnego źrebca. 

Dzień był jasny, piękny, widać ich było Obaj natarli na się w środku pola. Chciał 
jak na dłoni. Zrazu jechali ku sobie krokiem, pan Muszalski siłą swą wielki\ się popisać i 
nie spiesząc się, potem kłusem i nie w linii, żywcem Hamdiego wziąć, więc podbiwszy mu 
ale w rozproszeniu, jak któremu dogodniej. silnem cięciem od dołu bułat w górę, sczepił 
Nakoniec, przyjechawszy blizko jedni ku dru· się z nim, jedną ręką pochwycił za gardło, 
gim, zatrz) mali konie i poczęli się lżyć wza- drt1gą za ostrze misiurki i ciągnął potężnie ku 
jemnie dla rozbudzenia w sercu gniewu i sobie. ''tern pękł mu popręg u terlicy, więc 
męstwa. niezrównany łucznik przekręcił się z nią razem 

Wielu pomię,dzy polskimi harcownikami i zwalił się na ziemię. U padającego zaś 
rozumiało język. turecki, bo wielu, za przykła- Hamdi uderzył rękojeścią w głowę i ogłuszył 
dem pana Muszalokiego, ciężką odbyło niewolę, 1 na miejscu. 
a że poganie szczególniej hardo Najświętszej I Mały rycerz nie brał dotąd w harcach 
Pannie bluźnili, wnet gniew począł podnosić udziału, bo mu na to nie pozwalała jego puł· 
włosy na głowach sług Maryi i ruszyli końmi, I kownikowska powaga, lecz widząc upadek 
chcąc pomścić zniewagę Jej imienis. pana Muszalskiego i przewilgi Hamdi -beya, 

I rozpoczął się szereg walk pojedyńczych, postanowił pomścić łucznika, a zarazem swoim 
w których to nasi, to poganie brali przewagę, ,, serca dodać. Ożywion tą myślą, wspiął ostro· 
lecz po większej części zwycięstwo było po gami konia i sunął ukosem w pole, tak szybko, 
stronie biegłej w szermierce szlachty. Był , jak sunie krogulec ku stadu siewek, kręcących 
jednak jeden jeździec w tureckich szeregach, l się nad rżyskiem. 
który potęgi\ i zręcznością w boju nad wszyst- J Dostrzegła to Baśka, stojąca na blankach 

będzie się nazywał „Dreyer". Nie rozumiejąc 
doniosłości sprawy, robotnik ów przystał na 
razie na to, ale po porozumieniu się z dor0• 

słym synem zamierza dochodzić praw swych 
do pierwotnego nazwiska. 

Niemczenie odwiecznych nazw polskich 
dokonywa się z energią i konsekwencyą, go. 
dną lepsliliej sprawy. Tern więcej zatem trzeba 
ubolewać, jeśli do niemczenia pomagają Polacy. 
Oto, jak donoszą ,, Wielkopolaninowi", gmin12 
Konarski~. Olędry. pod Książem za~ierzaj1\ 
przechrzcie na „ W1lhelmsberg" lub „Fr;edrichs. 
berg". Na termin prócz miejscowego nauczy. 
ciela protestanckiego i kilku gospodarzy nie· 
mie~ki~h, stawiło się tyl~o ~wóch ~olaków (!!), 
ale i ci, o zgrozo, podp1sah podame o zmianę 
nazwy po~skiej na niemiecką. Jeden z tych g0• 

spodarzy Jest nawet członkiem dozoru kościel· 
nego i znanym jako mą~ rozumny i światły. 
Ponieważ zawezwanie na termin nie odbyło się 
podobno w formie prawnej, powinna cała gmi· 
na teraz uroczyście przeciwko zamierzonej zmia· 
nie zaprotestować. - Z Czempinia zaś donoszll 
„Posenerce", że niemieccy członkowie gminy 
Kawczyn zwołali nadzwyczajne zebranie i 
uchwalili jednogłośnie przechrzcić Ka.wczyn na. · 
„Weidenau". Czyż polscy mieszkańcy Kawczy. 
na przeciwko temu nie zaprotestują ? 

Kas~czor. Znany Prusak ks. proboszcz 
Krzes~ński z Kaszczoru został mianowany, jak . 
donosi _,;Pos. Ztg." proboszczem wojskowym 
dla katgiików U dywizyi w Głogowie. 

Pleszew. t Zbigniew Edmund Brodowski, 
konsul Stanów Zjednoczonych Północnej Arne· 
ryki, umarł nagle w Eberswalde. Sp. Zbigniew 
syn zacnego i powszechnie szanowanego radzcy 
w Pleszewie, uczęszczał do gimnazyum św. 
Maryi Magdaleny w Poznaniu, Ostrowie i Sre· 
mie, gdzie zdał egzamin dojrzałości. Potem 
poświęcił s1ę prawu na uniwersytecie we Wro• 
cławiu. Po niejakimś czasie pojechał do Arne• 
ryki szukać szczęścia. Po różnych kolejach · 
twardego żywota został, przechodząc różne 
urzędy, notaryuszem. 

W życiu dziennikarskiem odegrał tam nie· 
poślednią rolę. Należał bo wiem do założycieli 
"Gazety chicagoskiej", którą przez dłuższy czais 
redagował, poczem objął główną redakcyę 
„Zgody." W przeszłym też roku dzienniki ame· 
rykań~kie podawały dłużrne o nim artykuły po· 
święcone jego 25 letniej pracy dziennikarskiej. 
Jeszcze mamy w świeżej pamięci artykuł śp. 
Zbigniewa w „Czasie" krakowskim drukowany 
a przez „ Tygodnik ilustrowany" powtórzony o 

starego zamku, i krzyknęła zaraz do 
obok pana Zagłoby: 

- Michał leci ! Michał leci! 
- Tu go poznasz! - zawołał stary wo· 

jownik - patrz pilnie, patrz, gdzie naj przód 
uderzy 1 Nie bój się! 2 

- · Dwóch leci na Michała I - krzyknęła 
znów Basia. 

- Nic to! Dwóch będzie mniej 
cie - odrzekł Zagłoba. 

htotnie dwóch rosłych spah6 w 
wało się przeciw małemu rycerzowi, lecz on 
na.wet konia nie powstrzymał, jeno, mij ając 
ich, rozdał między nich dwa uderzenia, niby 
tak lekkie, jak gdyby matka rozdała mimo
chodem dzieciom ·po szturchańcu, a oni padli 
na ziemię i wpiwszy s i ę w nią palcami, po" 
częli drgać. 

Mały rycerz zaś poleciał dalej ku jeźdźcom, 
wichn ącym się po p(:)lu i począł szerzyć klę· 
ski okropne. Poznali poganie mistrza nad mi
strzami i omdlały w nich serca. Ten i ów 
zdarł konia, by ze strasznym mężem się nie 
spotkać; mały rycerz zaś rzucał się za ucie• 
kającymi, nakształt zjadliwego szerszenia i co• 
raz to innego jeźdźca żądłem przeszywał. 

Zołnierze od armaty zamkowej poczęli 
krzyczeć radośnie na ów widok, a Basia miała 
ochotę śmiać się i płakać i w ręce klaskać i 
patrzeć i lecieć za mężem w pole. 

Ow dalej porywał spahów i egipskich 
beyów, aż wreszcie wołania: „Hamdi I Haro· 
di!" rozległy się po calem polu. To Turcy 
przywoływali wielkiemi głosami najtęższego 
ze swych wojowników, aby nareszcie zmierzył 
się ze straszliwym małym jeźdźcem, który 
zdawał się być śmiercią wcieloną. 

(Cl~ dalszy nast\pl). 



obycie · Modrzejewskiej i Henryka Sienkiewi-
~a w Ameryce. . 

Przed mniej wlęcej czterema la.ty zaszczy· 
'ł go rząd amerykański powierzeniem mu· urzę

du konsula we Filrth, a w końcu w Solingen. 
Jak każdego, tak i tego roku jechał odwiedzić 
swego już w podeszłym wieku będącego ojca. 
'W przejeździe odwiedził swego przyjaciela je· 
zcze z czasów szkólnych K. w Eberswalde. 
W kilka minut po serdecznem przywitaniu się 
Ii przyjacielem i jego rodzin(\, dostał śp. Zbi
:gniew krwiotoku . i w krótce ducha wyzionął, 
Jllając lat 48. R. i. p. 

• Ze Slfłzka czyli Starej PobfkL 
Bytom. Korespondent berlińskiego „ Ta

eblattu" wśkazuje z oburzeniem na Choci· 
iSzewskiego "Historyę i geogra.:fię Polski w 
)r6tkim zarysie dla dzieci", popularną na 
lązku, gdzie czytamy mniej więcej jak nastę· 

~uje: pamiętaj, drogie dziecię . że Bóg stworzył 
iCi~ Polakiem. Ozem ojciec i matka są dla 
.dzieci, tern jest ojczyzna polska dla wszystkich 
Polaków i Polek. Nas-,,ą ojczyzną jest polska 
iemia, polski lud, polski język, polski obyczaj 

· narodowo· polska literatura~ I ty, dziecko, 
należysz do narodu polskiego; jesteś więc 
ząstką ojczyzny, jak są ni3t rodzice twoi, 

bracia i siostry. Każdy Polak i Polka są zo
owiązani kochać ojczyznę i to tern więcej, 

~e Polska jest obecnie nieszczęśliwą, znajduje 
tię w niewoli i nie posiada własnego rządu". 
omieniona książka ma być dowodem, że 
wielkopolska agitacya" chce "gwałtem" wcią
nąć Slązk w swą sieć. I autor koresponden· 

eyi przypuszcza, że wnet agitatorzy nie po~ 
:przestając na ludności górnoślązkiej ( was3er· 
polakischen Bevolkerung), poczną swą działal
ność w środkowym Slązku, w Łużycach i 
'elkiej części Saksonii, ba nawet po Norym„ 
ergę będą reklamować w swej słowiańskiej 
arozumiałości (!)" Oburzenie kc.respondenta 

'est srogiem, bo przecież nie ma w Niemczech 
"nieszczęśliwych" Polaków, nie ma „uciśnio· 
ych" itd. itd. Znane oklepane brednie o 
prawiedliwości pruskiej, o dobrodziejstwie 
ządu itd. 

Zabrze. Na zatrucie krwi zmarł w Ku· 
nicy chałupnik Maksymilian Orzeszek. Pr~y
ocowując kłonicę u woza, uderzył się w ko· 
o siekierą. Pomimo wielkiego bólu pracował 

alej i dopiero piątego dnia poszedł do lekarza. 
iestety wszelka pomoc ludzka była już da· 
emną. 

Rydułtowy. Na kopalni w Górnych 
Rydułtowach obrywający się węgiel zabił gór, 
'ka Karola Slusarka z Dolnych Rydułtów. 

Siemianowice. W czasie młócenia 
boża maszyną u właściciela Ga wrona w Bań
owie wkręciła się zapaską w cepy żona 
utnika Szyca. Chcąc zapaskę wyrwać, do· 
stała się ręką w cepy, które jej rękę aż pod 
okieć zmiażdżyły. 

.Zabrzeo Górnicy Kulik, Miś i Kowolik 
tworzyli tamę odgradzającą wygasłe dawniej 

pole. Zabójcze gazy ogłuszyły ich i nieprzy
omnych wywieziono na powierzchnię. Tam 
o pewnym czasie odzyskali przytomność, lecz 
otąd jeszcze leżą ciężko chorzy. 

lłlydowice. Zmarł w Chinach dawniej
zy nauczyciel z Brzenskowic, Jerzy Kusber. 
niej więcej przed rokiem Kusber złożył urząd 
a~czyciela i zaciągnął się w szeregi wojska 
\vyJeżdżającego do Chin. Tam go śmierć 
potkała • . Zmarły jr st synem kupca z Biały. 

· Wlładomośeł ze śwła~;a. 
Berlin • . Pruski minister wojny ogłasza 

. „Reichsanzeigerze" przypomnienie, że pod 

. ficerom i szeregowcom nie wolno należeć do 
adnych zgoła stowarzyszeń ani brać udziału 

zgromadzeniach i uroczystościach urządza· 
Ych przez sto warz) szenia. Również nie wolno 
lll czytać i rozpo~szechniać pism socyalisty· 
~ych w koszarach i lokalach służbowych. 
inister wzywa, aby władzy wojskowej tlono· 

, zono bezzwłocznie o pudoficerach i żołnierzach, 
t6rzy się do rozkazu jego nie zastósują. 

.Berlin. Zjazd cesarzy ńiemieckiego i 
08YJskiego na morzu pod Gdańskiem nie zo· 
tal? jak twierdzą w kołach dyplomatycznych, 
amechany skutkiem zgonu cesarzowej Fryde
kowej. 
. Rzym. Deputacya Słowaków w Waty• 

anie wręc~yła Ojcu -św. adres ludności sło-

W I A R U S P O L S K I. 

wackiej, w którym wytoczono skargi na ucisk 
madziarski. W adresie jest mowa, że w roku 
jubileuszowym nie było wolno Słowakom jako 
delegacyi narodowej przy być do Rzymu, aby 
oddać Ojcu św. hołd przynależny. 

Londyn. Bardzo przykra::niespodzianka 
spotkała Niemców osiadłych w Londynie. 
Król Edward VII kazał im zabrać kaplicę St. 
James Pałace, którą używają do nabożeństw 
od 200 lat. Pastor Frisius odebrał pismo, że 
ma się wynieść z pomieszkania i o wszelkich 
pretensyach do kaplicy zapomnieć najdalej po 
upływie miesiąca. Prośby pastora, aby wi~r· 
nym jego wolno było modlić się w zborze aż 
do wyszukania innego miejsca, król odrzucił, 
a organistę vVebera, który grywał w zborze 
od 57 lat, wypędzono z mieszkania na ulicę 
po dwutygodniowem wypowiedzeniu. Nic nie 
pomogła wzmianka w petycyi, że ~ kaplicy 
modlą się urzędnicy z niemieckiej ambasady. 
Odpowiedź brzmiała, że skoro ambasadorem 
jest obecnie katolik, to luterska kaplica na nic 
mu się nie przyda. Pastor Frisius traci też 
odtąd swą pensyę. Nabóżeństwo duńskie, 
istniejące dopiero od 20 lat, odprawiać się 
będzie w tej samej kaplicy także i nadal. -
Kaplica jest osobie.tą własnością króla i ma 
on przeto zupełne prawo otworzyć lub zamknąć 
ją, jak i kiedy chce. Ale król żywi ku Niem· 
com głęboką Hiechęć i okazał ją teraz przy 
sposobllości czynem. 

Bnłgarya zapłaciła Turcyi haracz w 
kwocie 200,000 funtów tureckich, ale zarazem 
oświadczyła, że to jest ostatnia rata i że wię
cej nic nie zapłaci. Znaczyłoby to, że Bul
garya chce ogłosić zupełną niezależność od 
Turcyi. Zresztą zaprzeczają wiadomości, ja
koby Bułgarya już na przyszłość nie chciała 
płacić haraczu. Może ma ten zamiar, ale ~o · 
stąpiłaby sobie nieroztropnie, gdyby to JUŻ 
teraz zapowiedziała. 

Londyn. W Izbie niższej padamen1.u 
angielskiego Redmond wniósł o skreślenie przy· 
domka „obrońca wiary", ponieważ Papież 
Leon X dał go Henrykowi VIII jako obrońcy 
wiary katolickiej, gdy tenże no.pisał rozprawę 
przeciw Marcinowi Lutrowi; wnioskodawca 
twierdził, że używanie tego tytułu nie może 
być teraz przyjemne ani katolikom, od których 
Henryk VIII się krótko po napisaniu owej 
rozprawy odszczepił, ani Anglikanom. Mini~ 
ster Balfour bronił · tego tytułu z przyczyn 
hi:;;torycznych. Wnios~k Redmonda upadł 188 
głosami przeciw 60. Mniejszość tworzyli 
Irlandczycy i dwóch radykałów. 

Wojna angielsko • transwalska. 
Wódz burów Ludwik Botha gotuje się po 
długiej przerwie do większej bitwy. „Stan· 
dard" pisze, że według doniesień, jakie ode· 
brał z Afryki prezydent Kruger, stoi pod 
bronią 17,000 burów i 10,000 afrykandrów 
z Przyll\dka, zaopatrzonych w dostatek zapa· 
sów wojennych. Wojskom tym zbywa tylko 
na obfit j żywności. 

Z {Jhin. "Times'< donosi, iż na wczo· 
rajszej naradzie posłowie zrobili ustępstwo 
przedatawicielowi W. Brytanii, decydując się 
nie wnosić do protokułu postanowienia o wy· 
znaczeniu komi:!yi międzynarodowej, oraz do· 
dać do protokułu tylko uwag~, iż cła od ceny 
przedmiotów powinny możliwie prędko być 
zastąpione przez cła określone. Po zatem za· 
decydowano uwolnić od cła _wyroby złote 
srebrne, zboże z zagranicy, ryż i mąkę. 

Z różnych stron. 
Bo cli nm. Za kilka tygodni odbędzie się 

w Bochum wiec Polek w sprawie wychowania 
dzieci. Spodziewać się godzi, iż Rodaczki nań 
licznie się zbiorą, bo wychowanie dziatek, to 
dla każdej matki sprawa bardzo ważna, naj . 
ważniejsza nawet z wszystkich jej obowiązków. 
Bliższe szczegóły zostaną później ogłoszone. 

Sprawozdania z wieców w Borbeku i 
Ueckendorfo podamy w. przyazłym numerze. 

Eickel. W kopalni ,,Hannibal" dostał się 
młodociany robotnik Backwinkel pomiędzy wózki, 
które go na miejscu zgniotłj. 

Koblencya. Zapalił się gmach rejen· 
cyjny. Zgorzał cały dach. W oda, przeciekając 
przez sufity, zniszczyła dużo akt. Straż pożarna 
stłumiła jednak ogień w nocy o godzinie 3-ciej. 
Naczelny prezes i prezes rejencyi osobiście po· 
magali w ratunku • 

Liidinghausen. Większa liczba katoli-

ków, którzy wzięli udział w pochodzie prowa· 
dzącym misyonarzy Jezuitów na dworzec, gdy 
policya nie pozwoliła na odprawienie misyi, 
otrzymała mandaty karne w wysokości 15 ma· 
rek odn. 3 dni więzienia. Taką wolność mają 
nawet Niemcy-katolicy w swym pruskim „Va· 
terlandzie". 

W Królewcu załamało się rusztowanie 
na dworcu. Spadło 4 malarzy, z których jeden 
zabił .się na miejscu, dwóch odniosło · ciężkie 
uszkodzenia, a czwarty zawisł u belki i zdoła· 
no go ocalić. 

Rozruchy chłopskie we Włoszech. Dwu· 
stu chłopów w Canegate (Brianza) z kosami 
i widłami wdarło się w nocy do pałacu księcia 
Visconti di Modrone. Tłum nie znalazłszy 
nikogo w pałacu, ograniczył się do zniszczenia 
mebli. Pełnomocnik księcia musiał się ratować 
ucieczką. Dla przywrócenia porządku spro· 
wadzono 200 kawalerzystów. Powodu do 
buntu dostarczyły nieporozumienia z powodu 
płacy. 

Bozmaitości. 
Skutki pomyłki. Wyraz "nie" miał 

smutne następstwa dla pewnej zakochanej pary 
w Paryżu. Narzeczeni staRęli w urzędzie stanu 
cywilnego. Urzędnik zwrócił się do narzeczo„ 
nego z zapytaniem: "Chcesz pan pojąć tę 
pannę za żonę?" Odpowiedź brzmiała: „Chcę". 
Na takie samo pytanie odpowiedziała panna: 
„ N~e". . N arzec~ony osłupiał, a panna, zale· 
waJąC się łzami, zapewniała, że si~ omyliła, 
będąc roztargnioną. Nie pomogły wszelkie 
prośby, aby ur~ędnik pytanie powtórzył, gdyż 
prawo na to me pozwala. Ku wielkiemu źa· 
lowi narzeczonych ślub się nie mógł odbyć. 

P.ra'ft•dziwe Czerwone morze. Trzę· 
sie!1ie ziemi~ j~kie · n~wie~~iło ostatnio . połu: 
dmowe wybrzeze Kahforn11, sprawiło dziwn~ 

, zmianę w wodach Oceańt1 Ebokojnego. Na 
wybrzeżu Los Angelos na prze„strzeni 65 !!!J~' 
szrnar~gdowa dotąd toń wodna zabarwiła się 
zupełme ceglasto. Osobliwa barwa widocznie 
n!e przypadła d? smaku rybom, gdyż usunęły 
su~ w głąb, gdzie wody pozostały bez zmiany. 
W nocy cz~rwona woda lśni silnie fosfory• 
cznym bla.ski.em. . W licznych miejscach woda 
?!ona za_m1~mła . się. na słodką. Przypuszczają, 
iz trzę~1eme ziemi sprawiło pęknięcie dna 
morza i ze szpar powstałych sączy się .woda 
słodka i barwniki. 

W0zystk~c~ druhów z Bruckhausen i Marxloh 
Zllrazem i gosc1 zaprasza się niniejszem na wtorek wie· 
czor o godz. 8 na sa'ę p. Holler Bruchkauaen Wolfstr bo 
na<a odwiedzi druh delegat z Berlina. ' • 

Czołem I Wydział t 
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tit ~ I W dzieli ślubu (20 bm. tiit 
~ na~zego szano":n~go sekretarza i jego dozgon- ~ 

m llSJ P~St~;;1;~a Zwyślonego I 
I i panny Franciszki Zmyślonej ; 
~ s~łe.damy nasz.e serde~zne żyozenis, aby oblu· ~ 
lt.:l b1tńeł' wspólme szczęsliwe chwile do późllf-j ~ 
fi} starosci . przeżyli i się jubileuszów weseiuych I 
~ doczekali. Wszyscy członkowie z pełnej piersi 
~ trzykrotnie wykrzykujemy: „młoda para niech 
~ żyje" aż ~ię echo po calem Westenfeld i Watten- ~ 
~ ach( id rozniesie. ~ 

~· Koło śpiewu ,1Harmonia" ! Wattenscheid. ~ 
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1)1 noszego szanownego zastępcy przewodniczą,cego 

I p. Stanisława Zmyślonego 

fi panny p;~~~i;;kri;iyślonej 
11 składamy 
!{@ serdeezne życzenia. 
11 Tow. św. Józefa w Wattenscheid. 
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Tow. św. Piotra w Ho!st n. Ruhrą 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom zamieszka
łym w Hor~t i okolicy, iż w niedzielę 25 sierpnia obcho
cbi towarzystwo l.6 rocznie~ ist.nienia swego. 

Towarzystwo św. Barbary w Bottropie 
donosi swym cdonkom, iż w niedzielę dnia 25 bm. o 4 
godz. po pr· łudoiu odbędzie się srnbrauie na sali p. Koatra, 
na którem będzie wolne piwo. Uprasza się sza.nownych 

----------------Wiec polski w Habingbor~ 
Bratnie Towarzystwa, które od nas zaproszenie ode

brały i w, które dla braku adresu takowych nie odebrały 
oraz wszyatkich nam życzliwych Rodaków prosimy, ażeby 
nas w naszej uroczystości swem przybyciem zaszczycić 
raczyli. Następuj11ice Towarzystwa Sf\ zs.proszone: Tow. 
św. Piotra z Steele, Koło Śpiewu ,,Dzwon" z Steele, Tow. 
św. Marcina z Kray, Tow. św. Wacława z Linden, Tow. 
iw. Józefa Wattenscheid, Tow. św. Andrzeja z Bochum, 
Tow. św Józefa z EsBen, Tow. „Jedn0Ść'1 z Essen, Tow. 
św. Stanisława K. z Ka.ternberg, Tow. św. W ojciecha z 
Dortmu.id i Towa~zyPtwo św. Tadeusza z Gerresheimu. 
Członkowie bratnich Towsr.zystw płac11i wstępnego 30 
fen., gościa prrnd czasem 50 fen., przy kasie 75 fenygów. 
Karty wstęf)u dla nieczłonków można nabyć u członków 
ze.rz11idu i u gościnnego p. Milllera. Progrem uroczyetości: 

członków o punktualne przybycie. Z ar z' d. 

Baczność! 
Upraszam wsz;ystkich Rodaów, któriy się~przyczynili 

do agitacyi w cza8ie wyborów do pinlamentu i ponieśli 
jaki\ s~ratę, aby zechcieli się zgłosić do prezesa miej sco
wego p . Beszczyńskiego w Bruclrhausen, ul. Albrechtstr 
nr. 8, ale tylk(} z miejscowości Bruckha.usen. 

odbędzie się w niedziele 25 sierpnia. o godzinie 4 po p 
w sali p. W. Kettlinga. O liciny udział Rodak6 
z Habinghorst, Rauxel, Kastrop i całej okolicy upras 
się. Będ11i omawiaue ważne sprawy Polaków na 0 
czyż.a. e dotyczj\ce. „Związek Polaków". 

Ił -------------m~o~~~~~~~~~titt~Hti Roman Pepel, 
sekretarz miejscowego komitetu wyborczegJ. 

Wiec polski w W attenschei 
Od godziny 2 do 3 przyjmowanie Towarzystw na dworcu 
w Steele-Nord o godz. 1/ 2 4 pochód do kościda na pol
skie naocżeńatwo, po nabożeństwie powrót na salę rana 
Milllera. Tamte l) po wjt:lnie przez pn;e wodniczlłoego, 2) 
koncert i deklamscye. Wieczorem będzie teatr ze „Sceny 
Ludowej" u pozwoleniem autora p. J. Ch1ciazewskiego. 
Po teatrze dalsza zabawa z tańeem. Zapraazamy wszyst
kich członków i Rodaków, aby nae SW!\ obecnością, za
szczycić raczyli i naszym zgnuśuałym członkom ducha Jo 
iycia dodali 

Wszystkie listy tycr.ące się Tow. prosimy adresować 
na ręce przewodnicz~c1;go A. Siemieniewskiego w Rorat, 
ulica Wie~enetr. 4, - lub sekretan;a St. Gogulskiego w 
Haferfeld nr. 153 n. p. Steele. ~a1·zą.d. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Bochum. 
W celu oatatecznego załatwienia sprawy „S1}koła." 

będzie zebranie w lokalu p. Sdemanna w Bochum przy 
klasztorzie w pi~tek dnia 23 sierpnia. o godz 81/ 2 wieczo
rem. Roda1.ów uprasza się o liczny ud 1 iał 

lV. Franka. 

By osięgnąć obrót 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki Sfl. starannie obcij\gnięte i na minut~ 
uregulowane. Za każdy zegarek daję 5 lat piśmierm1' gwarancyę. Oba
wy niema ładnej bo to coby sję podobać nie miało przyjmuję z pc
wrotem i zwracam pieni~~dze. Trzeba się koniecznie przekonać, a. ktc 
nfe kupi, toć trudno) ten sa.m sobie szkodzi. Zamówienia i pody;ięko„ 
'wania codziennie nadchodzi\. · 

Otysto złote 

kolczyki 8 ka
ret. (333) stę

pl6w, tylko 9 
marek 

Nr. 900. 131/ 
ka.rat. złota, 1 

złoc. spodem 
bartho trwała 

1,25 mr. 

Secarek niklowy, kh1czykowy cyl. na 6 kami 6,60 mr· 
Ze1arek posrebrzany cyl. na 6 katn. z 2 ztocnoe brzeg. 6,1.0 mr. 
•egarek ten 1am z najlepsr.ym werkiem · I .'J 6 mr 
()zysto srebrny zegarek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 
„en sam zegarek z prima werkiem 

9,00 InJ 

10,00 mr 
ł'zysto srebrny ze1arek cylyndrowy remont. na 6 

kamieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem 10,23 mr. 
„en sam z najlepszym prima werkiem 12,00 m1·. 
Z Matką Boską najpiękniejsze, czysto srebrne 1egarkł z 2 złoco
nymi brzegami i z najlepszymi la prima werkami na 10 kamieni po 10 
12, 14, 18, ;18, 19, 22, 25 marek. Najwspanialszy z Jla:tkq 
Bosk1t zegarek złocone litery, i najozdobniejszymi złosonymi broo
gami, ciężki w srebrze i z na)lepszym na 10 kamieni prima prima wer
kiem tylko 28. m. Zegarka tego z pewnoscifł nikt jess-.:cze nie widział 
Bogate r.enniki blisko 500 ilustracyj na zegarki, ła.ńcusai, biżuterye1 
takie 1krzypce, flety, klarnety i harmilti wysyłam darmo i franko. 

U. Daneekł, Miejska Górka, 
(GUrehen Bez. Posen.) 

• 
Ządajcie 

i czytajcie 

„Biblioteczkę dla Dziatwy 
i Młodzieży Polskiej" 

Wyda.wnictwo ludowe 
imienia. Ada t11a Mickiewicza 

zawierajlłCl!i historyę pohkfł, życiorysy 
naszych wielkich mężów, świętych pol
skich, powiastki moralne, legendy, baś
nie, bajki, wiersze i wierszyki, oraz 
opowiadania dla śmiechu i rozrywki. 

Dot,.d wyszło 6 tomików po 
I.O fen. za pojedyńozy tomik, sprzes, łkfł 13 fen. 

Dalaze tomiki pod pras„. 
Adres: 

„Wiarus Polsl" Bochum , 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności nie 
odpowiada. 

posiadająca ookolwiek mająt~u, 25 
lo.t liczflco., d !a braku z1ajmc ści 
szuka na tf j drodze · 

towarzysza życia. 
Panowie zech ·ą, łaskawie zJtło

azeuia posłać do ekspedycyi „Wia
rusa Pulskieg<>'' ptJd lit J. P. U. 

Ign. Misiak 
szewc pol§ki 

w U eckendorfie, 
przy ul icy Bochumer Str. nr. 13, 

poleca się do wykonywania 

nowego obuwia 
podłu,; miary 

oraz 
wszelkich reparacyj 

prędko, dobrze i tanio. 
RoJaey, popit:rajcie waszycli 

współbraci. 

Stotloła 
wielka murowana, 

Olesina 
około 9 mórg łfłki i 10 mórg roll, 

Płusa 
14 mórg roli. 
Waz~ at ko tuż przy m1esc1e 

Gostyniu nad szo~fł krobskit po• 
łożone, nadajl\ce się pod budowlę 
w całości lub częściowo na par
cele do eprzedania. Bliższych 
wiadomt Ści u !zieli 

Leon Woziwodzld, 
Gostyń, (Prov. Posen) 

Warsztat krawiecki 
doskonale urzf.\dzony, jest natych. 
miast z p:>woclu stosunków fami
lijnych do sprzedania. Zgłoszenia 
przyjmuje Ekspedycya "Wiarusa 
Polskiego" w Bochum. 

Polecam szan. Rodakom 
w Wanne II i okoliey, 

polski skład 
gotowego obuwia. 
.Przedsięwzifłłetn swoich Roda

ków trwałt:m i taniem obuwiem 
obsłużyć. Może~ie Bracia Rodacy · 
dużo pieniędzy zaoszczędzió, je.żeli 
będziecie u swego Rodaka kupo
wa.ó. - Prosz~ tylko do brze u
ważać na mojąi firmę: 

Polski skład aotowe&o 
obuwia, 

naprzeciw rynku targowego 
w Wanne 

przy ulicy Bahnbofstr. nr. 107. 
Z szacunkiem 

Marcin Fabiańczyk, 
Zwracam uwagę szan. Rodakom, 

ił wykonuje także trwałe i dobre 
obuwie podług miary. Replłlracye 
na jye!enie w jak najkrótszym 
zcasie. 

oo 
+ + „ 

odbędzie się w niedzielę dnia 25 sierpnia o godz 
po poiudniu w sali p. RUhl'ic"a pr:zy ul. Bochumer s 
nr. 393, (naprzeciw „Solbad Centrum''). O liczny udzi 
Rodaków z Wattenacheid i okolicy uprasza się, gdyż bed 
watne sprawy omawiane, szcl'-ególnie też sprawa wych 
wania dzieci nZwiązek olakÓw' 

~***~~~~~ttt~tti*~m 

=~rf 
zasyła swym członkom 

rnardowi Podowskiemu I i Bernardowi Dembkowi 
W w dniu godnych Imienin :ZO bm. najserdeczniej
~ sze życzenia idrowia, szczęścia i błc gosła\1\ ień· 
~· Bożego. W końcu wykrzykujemy : nasi 
!;nkowie niech łyj• I Z a rz ~ d. 

Polski Elementarz 
~ dla dzieci uczących się w szkole 
~ tylko po niemiecku. 
~ 
~ 
~ 
+ + • 

J estto n aj l e p s z y elementarz, jaki dotychczas wy
szedł i dla tego powinien znajdować się w ręku każdego 
dziecka polskiego na obczyźnie. 

Elementarz wykonany jest ba.rdzo gustownie, ozdo
biony licznymi obrazkami, a ułożony tak, że dziecko umie
.iitce czyta~ po niemiecku, łatwo nauczy się po polsku . 

Oena 30 fen., z przesyłką 40 fen. 
4' Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 
0000~ ~ 

• 

eeg~~·~~4>••~M~•4)~~~ 
_u_coo~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~___...z 

li.to pragnie posiadać F 
książkę do nabożeństwa w pięknej i mocnej opra · 

niech sobie zapisze 

,,Boże będź miłościw 
Ksif\Żka „Boże b~dż miłościwL' zawiera. bardzo pięlmy zbiór na 

!eństw i pieśni, a kosztuje w nadzwyczaj pięknej i mocnej opra 
3,50 mrk., 6 mrk., 7 mrk., 7,50 mrk. i 9 mrk. Ksidkę tę przesył w 
poprzednim nadesłaniem należytości albo teł za zaliczki\ pocitow'° z 

w Kwit do zapisaµia „Wiarusa Polskiego". sz 

Post bestellungsformular. ~ 
Sl 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser!. Postamt n 
ein Exemplar der Zeitung „Wiarus Polski" mit m 
den Gratisbeilagen „Nauka Katolicka", „Gło g 
górników i hutników" und „Zwierciadło1 : 
aus Bochum fiir den Monat September (Zeitung!' n

1 

Preisliste (Polniscb) 133t S. 408.) und zahle a.a si 
Abonnement 1,00 Mk. (u. 16 Pf. Bestellgeld). Je 

l 

- ... „„„„„„„„ .... „ ...... „„„„„.„„„„„ ... „„„ ... „„„„-„„„ ... „„„„„„„„„„„„„ ...... „,..„„-...... „ ...... „ ... „„ ......... „„„„ ... „ ...... „ ... „ ... „ ... „„ ... „„ ... „„„„.„„,,.,,, 

Obige 1,16 Mk. erhalten zn haben, bescheini 

Eaiaerl. Poat----------········-

I Ba 4ruk, Daklad J redakcy\' odpowiedzialny,: Ant o.ni Brej skJ w Bochum. - Nakładem 1 Clicłollkllmi Wydawnictwa „ Wiaruaa .Polaki ego" w Boobum. 



Wychodzi na wtorek, czwartek i sobotę z dodatkiem 
religijnym p. t.: nNauka Katolicka", z dwutygodnl
ldem sp6łecznym p. t. „Głos górników i hutników", 
oras pisemkiem literackiem p. t. ~ ,1Zwieroładło". Przed
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
GO fen., a. z cdnoczenicm do domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia
rus Pole.ki~t ~mp~esny jeet w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, ria eł.roni e 408 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaci si~ ~a miejsee rza&dka drobnego druku 
16 fen., a za ogłoszenia zamieszczone przed inserlltaml 
40 fen. Kto często ogła!:!za, ot.rzym& odpowiedni opust 
uyli rabat. Z& tłómaczenła. z obcyoh języków na pol
!Jlrl nic się nie płaci. Listy efo Redakcyi> Drukarni 
~ Ksi~garni nalety opłaci~ i pocr. r w nich dokładny 
edr6iii ph!ZflCego. Rękopiaów aię cie zw raca. Nazwisk 
J"{O~e~pondent.ów be~ ich upo";"f:.l.tnlenin nfo wyk11zuje się. 

Bochuin, omvvartek, 22 sierpnia l90la Rok 11. 
:= Redr..kcya., Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli 1 --·"1 li Na ~rzesień 
11pisać można już teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumerata wynosi 

IW tyl~~o 50 :fen. ~ 
a z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 

Rodaków prosimy, aby swych znajómych 
aachęcali do zapisania sobie na wrzseień „ Wia
rusa Polskiego" z trzema hezpłatnymi doda
tkami. „ 

Polacy na obczvini~. 
Wiec polski w Borbeck 

dbył się w przos2.łą niedzielę staraniem „Zwią· 
zku Polaków", więc mu też prezes tegoż, pan 
Funtowicz, przewodniczył. 

Pierwozy przemawiał p. A. Brejski z Bo· 
chum, zagrzewając zebranych do gorliwego 
spełniania obowiązków, jakie mają względem 
ziemi ojczystej, względem wiary i względem 
swej rodziny. Mówca wykazał, że przy odro· 
binie dobrej woli obowiązki te każdy bez trudu 
wykonać może. Staraniem naszem być winno, 

t zachować na obczyźnie dla siebie i potomstwa 
wiarę i mowę Ojców, przez trzeźwość i o· 
szczędność zapewnić sobie byt materyalny, 
unikać apostnłów przewrotu, lecz według 

t wskazówek Ojca św. o polepszenie swej doli 
się starać. 

Pan Wiktor Gimzicki z Gerschede żalił się 
.i na wyzwiska, jakie w ostatnim czasie najroz ·· 

maitsze, szczególnie też katolicko·niemieckie 
gazety centrowe, na Polaków na obczyźnie 

1 miotają. My Polacy oddajemy każdemu, co 
się komu należy, ale też nie myślimy pozwolić 
na to, aby inni nami poniewierali, nie myślimy 
~ię wyrzec naszej narodowości dla tego, że to 
~est gorącem pragnieniem różnych hakatystów 
1 świeckich i duchownych, i katolickich i ma
sońskich. Możemy też zapewnić, że nazwa 
polskiego agitatora, jaką darzą tych Pola
ków, którzy dla dobra swych współbraci pra
cują, nie przynosi im ujmy, lecz raczej chlubę. 
Tak, my wszyscy powinniśmy być polskimi 
agitatorami, wszyscy bowiem powinniśmy agi· 
tować za tern, aby Polacy na obczyźnie zacho
\Vali nietylko wiarę, lecz także mowę ojców i 
poczucie polskie. My Polacy szanujemy każ. 
dego księdza, ale prosimy, aby oni byli nam 
~ec~ywiście ojcami i opiekunami, musielibyśmy 
8lę Jednak oprzeć temu st:l.nowczo, gdyby który 
t kapłanów, którzy się nauczyli po polsku, 

• c~ciał tej znajomości języka naszego nad
lliyć ku temu, aby na3 odwieść od pielęgno
lfania naszej odrębności narodowej. 
p P. Regulski z Duisburga przestrzegał, aby 
?lacy na obczyźnie nie brali sobie za żony 

~1emek, choćby one były katoliczkami, bo Po
k tylko w małżeństwie z Polkł\ · katoliczką 

znaleść może prawdziwe szczęście. Powinni 
też wszyscy Polacy na obczyźnie wstępowAĆ 
do "Związku Polaków", który stara się o nasze 
dobro, który urządza wiece, rozdaje elementa· 
rze i inne książki i pisma ulotne, aby szerzyć 
oświatę itd. Tylko gdy się pomiędzy sobą jak 
najściślej połączymy, zdołamy się oprzeć wy· 
narodowieniu, jakie nam grozi. Dobrą o broną 
przeciw gerrnanizacyi są też gazety polskie, 
te więc każdy czytywać powinien. 

P. Niewiada ganił tych Ro<laków, którym 
t)1 lko to się podoba, co (bee, którzy dzieci po 
polsku nie uczą, choć sami są Polakami, któ 
rzy "blaty" polakożercze w swych dom-ach cier· 
pią, a s tronią od gazet i towarzystw polskich. 
'racy też z dzieci swych pociechy się nie do · 
czekają. My Polacy kochać winniśmy to. co 
nasze, co polt3kie, a wtedy też lepiej wypełniać 
będziemy nasze obowiązki narodowe. 

Po kilku przemówieniach następnych przy· 
jęto znane już rezolucye, uchwalone na osta· 
tnim wiecu w Bochum, poczem odczytano i 
przyjęto następujący protest: 

"Polacy katolicy, zebrani dnia 18 sierpnia 
lDOl r. na wiecu w Borbeck oświadczają co 
ns stępuje: Twierdzenie „Germanii" i innych 
gazet niemieckich. jałrnby Pola"y na obczy·faie 
byli „katolikami mniejwartościowymi - „min· 
derwerthige Katholiken,".- oraz wszystkie po· 
dobne wyrażenia różnych Niemców, uważamy 
za obelgę, rzuconą w twarz ludowi polskiemu 
na obczyźnie i protestujemy przeciw temu jak 
najenergiczniej". 

Wiec w sprawie opieki duchownej 
w Ueckendorfie 

odbył się tamtlr w przeszłą niedzielę przy 
licznym udziale parafian, wzięło w nim bowiem 
udział około 700 osób, dowód to najlepszy, 
jak sprawa ta bardzo wszystkich interesuje. 

Wiec zagaił i przewodniczył mu p. Adam 
Goldyan z Ueckendorfu. Po odśpiewaniu na 
rozpoczęcie wieca jednej zwrotki pi€śni "l{to 
się . w opiekę" udzielił przewodniczący głosu 
p. St. Kunzowi z Ueckendorfu. Tenże wyja 
śniwszy, o co Polacy prosili w petycyi wysła· 
nej do władzy duchownej w Paderbornie, prze· 
czytał w polskiem tłómaczeniu i w niemieckim 
oryginale odpowiedź, jaką Najprzew. ks. Biskup 
dr. Wilhelm Schneider w Paderbornie, za po
średnictwem ks. prob. RJethera z Ueckendorfo 
nadesłał na ręce prezesa komitetu. 

Odpowiedź ta .brzmi w tłómaczeniu jak 
następuje: 

Ueckendorf, 4 sierpnia 1901. 
Najprzewielebniejszy ksiądz biakup pader· 

bornski, dr. Wilhelm Schneider, upoważnił mię 
rozporządzeniem z dnia 25 lipca pod nr. dz. 
8374, jako odpowiedź na petycyę wysłani\ do 
Jego biskupiej mości, oświadczyć Panu, że za· 
prowadzenie w niedziele i święta mszy z pol
skim śpiewem i polskiem kazaniem, jako tet za . 
łatwianie chrztów, ślubów i pogrzebów w ję· 
zyku polskim wydaje się być niemożliwem. 

Ks. Roether, prob. 
Po niemiecku brzmi odpowiedź dosłownie 

tak: 
"Ueckendorf, -4: August 1901. 

Der Hochwurdigs1e Herr Biscbof von Pa
derborn, dr. Wilhelm Schneider hat mich durch 
Verfiigung vom 25 Juli J.-Nr. 837 4 ermachtigt., 
Ihnen als Antwort auf die an Sr. Bischoflichen 
Qp.aden gerichtete B1ttschrift zu erklaren, dass 
die Einrichtung einer ~onn- ;und feiertaglichen 
Messe mit polnischem Gesang, sowie die V or· 

nahme der Taufen, Trauungen und Beerdigun· 
gen in polnis~her Sprache nicht angangig er• 
scheint. Roether, Pfr." 

Przeczytawszy odpowiedź, powiedział p. K. 
mniejwięcej tak: Dnia 4 sierpniu ks. proboszcz 
powiedział na kazaniu, że przez śpiew lepiej 
Boga chwalić możemy, ale gdy my Polacy 
prosimy, aby nam wolno było podc.'1.as Mszy 
św. śpiewać w koścjele po polsku, to na pró
żno pukamy. Gaze;ty niemieckie wyzywają Po· 
laków na· obczyźnie od „katolików JL niejwarto„ 
ściowych", ale że Polakom potrzebni kapłani, 
~ladający językiem polskim, o teru ani słuchać 
nie chcą, bo patrzą, aby nas tylko jak najry· 
chlej zniemczyć, coraz to otwarciej wielka 
część katolików niemieckich wstępuj~ w ślady 
bSł.katyst6w. Wiadomo, że gdy Polki z Watten• 
scheid chowały swą Siostrę Różańcową, zapy· 
tnły ks. prob., czy mogą po polsku śpiewać 
nad grobem. Jak potem ks. proboszcz tłóma„ 
czył, powiedział on: nie mam nic do pozwole
nia. co Polki zrozumiały tak, że śpiewać nie 
mają. 

Tych Polaków, co się starają o opiekę du„ 
chowną z polecenia Rodaków, nazywają burzy· 
cielami, chociaż członkowie komitetu tylko czy· 
nią, ce każdy z Redaków by czynił, gdyby 
był w komitecie. Mówią nam zwykle: starsi 
umieją po niemiecku, dla tych, co nie umieja\ i 
dla niewiast jest ks. Kleinsorge; a dzieci są 
zniemczone. Tak jednak nie jest, a pamiętać 
też trzeba, że mamy obowiązek słuchać kaza· 
nia co niedzielę, więc słu sznie Polacy się do
magają co niedzielę kazania polskiego przed po· 
łudniem. 

Jak na nasze potrzeby religijne nasz ks. 
prob. się zapatruje, każdy pozna, gdy powiem, 
że w czerwcu mówił ks. prob. do kilku Pola
ków, iż Polacy winni iść na stancyę do Niem
ców, aby się po niemiecku nauczyć i kupić sobie 
niemiecką książkę do nabożeństwa pt. "Sursum 
corda", aby mogli w kościele z drugimi śpie· 
wać po niemiecku. 

Teraz poprosił o głos obecny na wiecu 
ks. prob. Roether i powiedział mniejwięcej co 
następuje: "Po polsku nie umiem, dla tego po 
niemiecku przemówię, a epodziewam się, że 
wi~kszość, choć może nie słowo w słowo, to 
jednak treść mego przemówienia zrozumie. 

Wyjechałem dla pokrzepienia sił, lecz 
przerwałem moje wakacye, aby przybyć tu na 
to zebranie. Dowiedziałem się najprzód o ze· 
braniu z gazety "Rhein.-Westf. Ztg.", którą mi 
podano z pruchylnej strony. Z tego, co gazety 
pi s~ą, można wnosić, że pomiędzy katolikami
Polakami a katolikami-Niemcami zaszło niepo· 
rozumienie. Nikt z tego bardziej się nie cieszy, 
jak pisma wrogie Kościołowi. . _ _ __ 

Przeczytawezy zaproszenie na wiec, jakie 
otrzymał od komiteu wiec zwołującego, ksis.dz 
proboszcz Roethe1· mówił dalej: Niemam 
powodu, abym tu bronił siebie, nie po„ 
czuwam się bowiem do żadnej '\\iny w obec 
Polaków. Nie pozwolę sobie jednak robić 
przepisów, w jaki sposób mnm urządzić nabo· 
żeństwo. Jestem przecież kapłanem, więc mam 
też zrozumienie tego, juk daleko sięga potrzeba. 
Otrzymałem z Paderbornu wezwanie, abym 
wypowiedział me zdanie o petycyi wysłanej 
przez Polaków z Ueckendorfu w sprawie 
opieki duchownej. Opisałem szczegółowo pa· 
nujs.ce tu stósunki. Nie wierzQ jednak, aby 
Polacy mieli w Ueckendorfie tworzyć 1/s pa• 
rafian, a w każdym razie nie są dla 1/s parafian 
potrzebne kazania polskie. Zaprowadzenie 



kazań i śpiewu polskiego przed południem w 
niedziela i święta nie jest potrzebne ze względu 
na zbawienie. Przecież i kapłan według wy
raźnego przepisu Kościoła musi odmawiać bre · 
wiarz po łacinie, choćby mu łatwiej było mo
dlić się także w języku swym ojczystym. 
Należy brać wzgląd na istniejące stóounki, nie 
wierzę też, aby Polacy uzyskać mieli to, o co 
prosili władzę duchowną. Z1aje mi się także, 
że choćby ks. Kleinsorge co niedzielę wygł&· 
szał kazanie polskie, że to Polaków by nie 
zadowoliło, bo niezawodnie żądaliby wtedy, 
aby koniecznie Polak im kazania przybył 
prawić. 

Weźmy tę sprawę ze strony praktycznej. 
W niedziele i święta są 4 Msze św. i to o 6, 
7, wpół do 9 i o 10 godzinie. O godzinie 
wpół do 9 przybywa nadzwyczaj dużo męż
czyzn, którzy umieją śpiewać po niemiecku. 
O godz. 10 jest Suma, i pewnie Polacy nie 
będą żądali, aby Suma dla nich była przezna· 
cz oną. 

O godz. 6 i 7 rozdzielana bywa Ko . 
munia św. O godz. 7 jest szczególnie dużo 
kobiet obecnych. Powołujecie się panowie na 
liczby, ale musicie nie zapomjnać, że mamy w 
parafii tak~e tysiące mężczyzn niemieckich, na 
których także brać wzgląd należy. Jestem 
pewny, że Polakom łatwiej się modlić na 
Mszy św. z niemieckim śpiewem, niż Niemcom 
by było na Mszy św. ze śpiewem polskim. W 
petycyi proszono też o chrzty, śluby i po· 
grzeby w języku polskim, ale przez to po· 
dwójna opieka duchowna by się wytworzyła, 
nie istnieje też żadna rzeczywista potrzeba 
tego. 

W ostatnim czasie ps dło wyrażenie, że 
Polacy są „katolikami mniejwartościowymi" 
nie wiem, jaka gazeta to pisała (głos: „Ger· 
mania"). Nie czytuję „GermanH", i ja bym 
nigdy czegoś podobnego nie powiedział. 
Jesteśmy wszyscy złączeni przez wiarę rzymsko· 
katolicką, pod jedną głową, Ojcem św. Ja ta-
kiego wyrażenia nie pochwalam. . 

Dalej pytsm się, co wam mogą pomódz 
ci, którzy przychodzą tu ze wschodu i was 
podburzają, przecież jeżeli stara niewiasta za· 
choruje, to jednak do nas się zwrócić musi, 
.abyśmy udzielili jej pociech religijnych. By
łoby to też niewdzięczn~ścią względem ks. 
Kleinsorgego. 

Ks. Kleinsorge nie chciał przyjść na to 
zebranie. Ja robię, co mi każe ks. Biskup i 
to jest jedynie właściwe postępowanie, bo du· 
chowieńst~o podlega Biskupowi. 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 
„PAN WOŁODYJOWSKI". 

(Cilłg dalszy). 

Hamdi dostrzegł już małego rycerza od
dawna, ale widząc jego czyny, zląkł się po· 
prostu w pierwszej chwili. Strach mu było 
postawić naraz sławę i młode życie przeciw 
takiemu rycerzowj, więc udał umyślnie, że go 
nie widzi i na drugim końcu pola krążyć po· 
czął. Gdy jednak rozpaczliwe wołania: 

WIAR US P OLS KI. 

Dla. lepszego zrozumienia dalszego prze -
mówienia. ks probosv.cza. zaznaczamy, iż do 
Redakcyi naszej przychodzili liczni Rodacy z 
Ueckendorfu, żaląc się na tamtejsze stosunki. 
Redakcya wysłała do ks. proboszcza Roethera 
prośbę, aby zechciał jej udzielić wyjaśnień. 

Ks. prob. Roether mówił dalej: Otrzyma· 
łem od redakcyi „ Wiarusa Polskiego" list, w 
którym czytamy: "W ostatnim czasie przycho 
dzi do nas dużo Polaków z Ueckendorfu i ża· 
lą się, że nauczyciele zakazali w szkole dzie
ciom polskim iść na pol:;kie nabożeństwo (od
nośnie kazanie, naukę katechizmową), w prze
ciwnym razie dostaną w szkole baty. Jak nam 
donoszą, panuje między Polakami w Uecken· 
dorfie zdanie, że ks. proboszcz spowodował 
nauczycieli do wydania takiego zakazu." 

Na to odpowiedzieć muszę (mówił dalej 
ks. prob. Roe!her), że jesteśmy tu w Westfalli, 
nas:ze szkoły są szkoły niemieckie, nauka reli
gii wykładana po niemiecku jeat ta sama. Mu. 
szę zaprotestować przeciw zdaniu, jakie zaaje 
się pomiędzy Polakami panować, jakobyśmy 
my katolicy niemieccy by li „ katolikami mniej · 
wartościowymi", jakobyśmy byli katolikami 
oziębłymi i skłaniającymi się do socyalizmu. 

Jako proboszcz mam prawo udzielać sam 
albo przy pomocy moich księży kapelanów 
dzieciom naukę religii w szkole i kościele. 
Nie chcę, aby inny ksiądz dzieci egzaminował 
z nauki religii po polsku · i jako lokalny in· 
spek.tor szkolny miałem obowiązek nie pozwo· 
lić na to. Nie nakazałem jednak, aby dzieciom 
karami grożono. 

Zachęcić tylko mogę, abyście wszyscy re
gularnie dzieci posyłali do szkoły i kościoła. 
Nadmieniam też, że z Polski nieraz przy bywają 
w te strony dzieci, które już 13 lat skończyły, 
a jeszcze nie były u Komunii św. 

Muszę też odeprzeć z całą stanowczością 
p9dejrzenie, jakobym ja dał powód w jakibądź 
sposób, aby księdzu polskiemu dalszy pobyt 
w U eckendorfie uniemożliwiono. 

Co się tyczy śpiewu na cmentarzu, gdy 
chowaną była śp. Sworowska, to na zapyta.nie 
odpowiedziałem, że nie mam prawa ni pozwa· 
lać ni zakazywać, bo to cmentarz gminny. 
Spiewali też dotąd zawsze Polacy nad grobami, 
gdyby i wówczas śpiewali, nie byłbym słowa 
powiedział. 

Proszę, nie pozwólcie się podburzyć, a 
pamiętajcie też zawsze, że Pan Bóg patrzy na 
serce. Nie zróbcie żadnego błędnego kroku, 
jak zrobili n. p. ci Polacy, którzy powiedzieli, 
ze nie chcą księdza, któryby mieszkał u nie· 

za kark i przyłożywszy mu sztych rapiera do 
pachy, pognał ku swoim. Tam oddał go sro
giemu wachm!strzowi Luśni, a sam zawrócił 
ku polu. 

Lecz w drużynach tureckich ozwały się 
trąby i piszczałki; był to znak dla harcowni· 
ków~ że czas ściągać się z pola do kupy, więc 
poczęli pomykać ku swoim, unosząc wstyd, 
frasunek i wspomnienie straszliwego jeźdźca. 

mieckiege proboszcza. (Możeby ks. probosz 8 
Roether zechciał bliżej wyjaśnić, kto i gdzi Il 

tak powiedział, my bowiem nic a czemś p 

U
dobnkemdnifie słyszeliśm_y, a kPolac~ na w~ecdu " l 

ee en or e zapytam, ta że me powie ziee I 
nie mogli. Red.). Nie jestem bynajmniej wa. 
szym przeciwnikiem, jesteście parafianami " l 
Ueckendorfie, płacicie podatki i macie równe t 
z innemi prawa. Przebaczam też chętnie ty111, I 
którzy mnie posądzili. Modlę się za wszystkich -t 
parafian, a teraz tern goręcej jeszcze za pol. ~ 
skich mych parafian modlić się będę. Ta.kie 
są moje przekonania. 

, Przemówienie to streścił na. życzenie prze . . J 

wodniczącego wieca redaktor „ Wiarusa Pol. 
skiego" po polsku, dołączając następnie kilka 1 

uwag. 
P. St. Rejer z Ueckendorfu wykazal I 

liczbami, że w Polsce garstce Niemców głoszą 
słowo Boże po niemiecku częściej, niż tu ty. 
siącom Polaków po polsku. Dzieci przyszedłszy 
ze szkoły, wyraźnie powiedziały, że batami im 
grożono, gdy pójdą na polskie nabożeństwo, 
Widocznie nauczyciele gr0zili batami z własnej 
woli. My wiernie stać będziemy przy wierze 
św. ale ani centrowcom, ani księżom nie my. 
ślimy się pozwolić zniemczyć , Zaden Polak 

1 

nie powinien też chodzić z książką niemieck~ 1 

"Sursum corda" · do k ościoła, lecz zawsze tylko 
z książką polską. 

P. Bieliński z Bochum wys tąpił przeciw 
nazywaniu Polaków na obczyźnie - mniej. , 
wart·ościowymi katolikami - piętnując, jak na 
to zasługuje, takie rzucanie obelg na lud polski, 
który oburącz trzyma się swej wiary św. 

P. Skraburski z Ueckendorfu zaprotest0c ' 
wał przeciw nazywaniu Polaków, którzy się o l 

opiek~ duchowną starają, burzycielami,· oraz 
przeciw mieszaniu się księży i nauczycieli w to, J 

że rodzice chcą swe dzieci posyłać na polskie 
nabożeństwa. 

P. Julian Grabowski z Ueckendorfo: 
Gdy swego czasu rozmawiałem z ks. prob. o 
polskich nabożeństwach, powiedziałem, aby b 
zał Polakom wyjść z kościoła, a przekonałb 
się, że ani połowa w kościele nie pozostanie, 
bo Polacy chodzą do kościoła, a dużo Niem· 
ców stroni od niego. Gdyśmy by li z piel· "' 
grzymkł\ parafialną w Kevelaer, wpędzono na 
Polaków między Niemców i po polsku śpiewać 
nie mogliś.my, dopiero na Drodze Krzyżowej 
mogliśmy po polsku śpiewać , : ale musieliśmy 
postępować w pewnem oddaleniu od Niemców. 

P. Jan Pospiech z Bulmke zwracał uwag 

ciągnęło się bez końca. Od świtu do nocy 
bez przestanku, wchodzili, przenosili się 
miejsca na miejsce, rozstawiali wojska, kręci' 
się po polach, ustawiali namioty, które tak 
przestrzeń zaległy, że z wież i najw-yższy 
miejsc Kamieńc ,\ wcale nie można było doj 
rzeć wolnego od płócien pola. Ludziom zda 
wało się, że śniegi spadły i całą okolicę p 
kryły. Do wieczora. Kamieniec był tak zam 
knięty, że chyba jedne gołębie mogły się z 
wydostać. Rozstawianie taboru odbywało si 
przy huku strzelb, albowiem zasłaniający 
robotę oddział janczarów nie przestawał k ' 
murom strzelać; z murów zaś odpowiadan 
nieustającym ogniem działowym. Grzmiał 
echo po skałach, dymy unosiły się ku górz 

"Hamdi 1 Hamdi !" odbiły się o jego uszy, po· 
znał, że dłużej kryć s~ę niepodobna i że trzeba 
albo sławę niezmierną uzyskać, albo głowq 
nałożyć. W tej ch\\ili wydał krzyk tak prze·. 
raźliwy, że wszystkie wiszary ozwały mu się I 
echem i wypuścił ku rr ałemu rycerzowi podo· 
bnego do wichru konia. 

Harcownicy polscy pozostali jeszcze chwilę, 
aby okazać, iż cdzierżyli pole, ·potem wydali 
po trzykroć okrzyk zwycięstwa i cofnęli się 
pod osłoną dział, z których pan Potocki na 
nowo bić kazał. Na pobojowisku zostali tylko 
pocięci mieczami Turcy i Polacy. Wyszła z 
zamku czeladź, by zabrać i pogrzebać swoich. 
Potem przyleciały kruki, by się pogrzebem po
gan zająć. 

IX. 

i zakryły błękit niebieski. Ogień u cichł d 
piero, gdy pierwsze gwiazdy błysnęły na 
niebie. 

Przez kilka następnych dni ogień z muró 
Dnia szesnastego sierpnia nadciągnął chan i do murów trwał ciągle z wielką dla oblega 1 

z ordĄ i Doroszenko ze swymi kozaki. Obaj jących szkodą. Turcy przytem, nie . wiedzĄ ' 
zalegli ogromną przestrzeń na polach od Ory- widocznie, że . na o bu zamkach i w same 
nina. Chan wezwał tegoż dnia pana Myśli- mieście są dalekonośne działa, porozbijali zb 
szewskiego na rozmowę i radził, by się miasto blizko namioty. Za radą małego rycerza p 

Wołodyjowski dojrzał go zdała i ścisnął 
również piętami swego gniadego wołoszyna. 
Na zamku Basia, która poprzednio widziała 
wszystkie przewagi groźnego Hamdi-beya, przy· 
bladła nieco, lecz pan Zagłoba był zupełnie 
spokojny. 

Tamci zaś zwarli się w środku pola, 
wśród dwóch zdała patrzących szeregów. 
Serca wszyst~im zamarły na chwilę. Wtem 
błyskawica wężowa mignęła_ w jasnem słońcu 
nad głowami walczących : to krzywy bułat 
wyleciał z rąk Hamdiego, jakby podbita cię· 
ci wą strzała, a on pochylił się w kulbace, 
jakby już ostrzem przeszyty i zamknął oczy, 
lecz pan Wołodyjowski ucapił go lewą ręką 

poddało, bo jeśli to bez zwłoki uczyni, może zwolono im to ucz.ynić i dopiero, gdy z DA ' 
uzsskać warunki tak łaskawe, o jakich w dzie· dejściem chwili spoczynku, żołnierze, chroni 
jach oblężeń nie słyszano. Pan Myśliszewski I się przed upałem, napełnili ich wnętrza, dano ~ 
rozmowę tę swoją przed radą powtórzył, i jako 1 do nich ognia. Powstał popłoch. Kule p ~ 
t~m już od. P.ocz~tku _do ukł~dów skło~n~ść rozrywały płótna i drągi, raziły żołnierzy, ro J 

mektórzy mi~h,. me wierz~c, zeby K~mie?iec rzucały ostre okruchy skał. Janczarowie cofi 
tak ogromneJ sile oprzeć się zdołał, więc i te· się w .zamieszaniu i nieładzie roznosząc za.Olę 
~az. byli tac~, którzy. radzi byli się dowiedzie~, I i trwogę i po dalszych sz~regach. Na .t 
Ja~ie to .. ~1ały byc . owe łaskawe warunki. I pomieszanych wypadł pan \Vołodyjowsk1 
Więks~osc J~dna~ o zadny~h wa:ru~kach. sły- ! jazdą i siekł, póki potężne hufce nie przy , 
szeć. DI~ chciała i posła~o m.eprzyJacielo.w1 o~- ł im w pomoc. Ogniem działowym kieroW · 
powiedz odmow~it:; Dn~_a osmnastego s1erpma t głównie Ketling, a obok niego \\"ójt, Cypr' 
stanął P?d Kam1enc~m i sam sułta?. I największych naczynił między pogany spU 

W OJBka szły J&.ko morze meprzebrane. '\ stoszeń. 
Mrowie to, w różnych zbrojach i ubiorach, (Cfu dalszy nast4'pi). 



aby baczono na t )' iżby dzieci pohkil~h nie 
nie01czono w ochronkach. 

P. Jan Trzeciakowski zachęcał, aby na· 
lł' pisy na nagróbkach kazano wypisywać Opo• 
~ 'prawnie p.o polsku. 
a. · W końcu p. ·St. Kunz nadmieniwszy, że 
~ -gdy był w . Ueckendorfie ksiądz polski, to mu 
ie -tlano ta.ki niewygodny konfesyonał, że musiał 
~ przejść do innego, oznajmił, iż 15 września w 
~h -tej sa~ej .sali odbędz.ie wiec dla Polek w spra
~l· wie op1ek1 duchowneJ. 
~e Wiec polecił komitetowi, aby w sprawie 

opieki duchownej poczynił kroki, jakie uzna 
,ia najlep3ze. 

Wiec, który odbył się w porządku wzo· 
1owym, · zakończono pieśnią. 

Protest uchwalony na wiecu podamy w 
następnym numerze. 

Zieiuie polskie. 
e Z Pr1U1 Za.eh., WarmU i Jlaza.1'. 
Toruń. Proces gimnazyastów . wyzna„ 

-0zony został, jak wiadomo, na 9 v;rześnia 
przed toruńakim sądem ziemiańskim. Prze· 

' wodniczyć będzie dyrektor sądu poseł Grass· 
mann. Rzecz ciekawa, powiada "Gaz. Tor.", 
że w toku śledztwa przeciw gimnazyastom 

0 polskim wymieniono sędziemu śledczemu Tech· 
.nau'owi nazwiska gimnazyastów, którzy nale· 
żeli do ta.inego niemieckiego kółka a wśród 
-wymienionych był także - abituryent Grass· 

. ·mann, syn dyrektora sądu. 
Niemczenie nazw. „Geselliger" do· 

nosi, że folwarki Wymysłowo i Dęby w po · 
wiecie toruń~kim połączono w jednę gminę pod 

0 nazwą "E'chenau". · 
Grudziądz. W "Geselligerze" jakiś 

niemiecki „katolik" napada na „polakich agi
·tatorów", których czyni odpowiedzialnymi za 
to, że w grudządzkim kościele podczas rannego 
nabożeństwa dla uczniów wyższych zakładów 

0 naukowych śpiewane są wyłącznie polskie pieśni, 
podczas gdy wykład nauki religii udzielanym 
bywa już od 30 lat w języku niemieckim. -
Ciekawi to „katolicy", którzy podobne żale 

. 2iawodzą w pismach hakatystycznych, jak „Ge· 
·selligerze", „Pos. Tagebl." i podobnych. 

• Z Włeła Ks„ Poz:saiDkiel'~łJ 
Jlurowaua Goślina. iDobra rycerskie 

Białężyn, . wielkości 3000 mórg, sprzedał do· 
tychczasowy właściciel Fuss lejtnantowi Volł· 

' :ro.arowi z Berlina. · 
Kościan. . W Czaczu opadły kobietę 

osy i pokłóły ją tak strasznie, iż niezdolną 
jest do pracy. Mogło być g'orzej, gdyby jej 

, ludzie nie nadbiegli 'z pomocĄ. - W piątek 
'Spadł z drabki w nowo budującym się domu 
uc.zeń garncarski Jankowski i złamał sobie 
.rękę. 

Krotoszyn. Podczas wtorkowego targu 
a :ruszył paraliż wdowę po zmarłym stolarzu 
° Cybińskim i śmierć' nastąpiła na miejscu. 

Gniezno. Pan mecenas Adam Woliński 
po~j~ł się obrony oskarżonych o · udział w 
ZaJsc~u szkólnem we Wrześni matek i ojców 
J>olsk1ch. Proces toczyć się będzie w Gnieźnie. 

• Ze Slązk& czyU ~tart?j Pois~i, 
. Bytom. Wracającego z Chin, jako żoł -

z n1erza, szlepra Hermanna Schmidta oczekiwał 
na dworcu w Bytomiu policyant i natychmiast 

a ,go aresztował. Schmidt, zanim zaciągnął się w 
szer, gi chińskie, dopuścił się rozmaitych kary
~odnych sp~awek, które, aądził, przez wyjazd 

a Jego do Chm zostan~ umorzone. Omylił się je
dnak w tym względzie, bo izba 1 arna skazała 
.go tymi dniami na rok więzienia. 

. ~ira·wa. W czasie gdy przed kilkunastu 
dnia.nu stan wody w Odrze był niski, gospo· 
darz Liszka z Rostawic, idąc za ridą znajo· 
znych, puścił -się furmanką zaprzężoną w jedne· 

0 g.o ~onia przez rzekę. W środku rzeki dostd 
~u~ Jednak na głębię, gdzie wóz z koniem uto· 
ll~ł. Li~zka ·umiejąc pływać; wyratował się z 
\V1elką biedą. . 
. Bogucice. Z powodu wzrastającej ciągle 
hc~by. chorych lazaret Braci miłosiernych oka· 
guJe się za mały. Z wiosną przyszłego roku 
budowa lazaretu ma być znacznie rozszerzona. 

'Wtadomośeł ze świata. 
Berlin. Zarząd stronnictwa socyalno· de· 

lllokratyczn~o ogłasza przed .zjazdem, jak co· 

WIARUS POLSKI. 

i zamówionych przez cesarza dla kasyna oficer· 
1 

skiego pierwszego przybocznego pułku huzarów 
w Gdań3ku. 

Zauważono, że urzędnicy w kasach pu
bliczny, h najchętniej wypłaca.ją złote mi mone· 
hmi, chociaż publiczność tego sobie nie życzy. 
Minister finansów wydał rozporządzenie, aby 
w kasach państwowych, o ile możności papie„ 
rowemi pieniędzmi wypłacano, a złotem tylko 
na wyraźne żądanie publiczności. 

Pożyteczne wiadomości. 

rocznie, referat o rozwoju swej partyi. Z re~ 
feratu dowiadujemy się między innemi, że z 24: 
ciał ustawodawc~ych wpojedyńczych państwach 
niemieckich siedmnaście już cieszy się posła· 
mi socyalistycznymi. Liczba tych posłów wy· 
nosi 75. Także do reprezentacyj gminnych 
wciska się socyalna demokracya coraz więcej 
i liczy w nich już 580 towarzydzy. Dochody 
kasy stronnictwa wynosiły ąd sierpnia 1900 do 
końca 1901 r. okrągłe 322,500 marek, czyli 
68,000 marek więcej, aniżeli w roku ubiegłym. 
Czysty dochód z wydawnictwa "V orwarts" 
przechodzi 80,000 mr. Pismo to liczyło 65,000 
abonentów, w popnrndnim roku zaś 52,000. Spłew a sprawy publiezne~ Pruska 
Dochody z anonciów wykazują 200,000 marek. ustawa o stowarzyszeniach przepisuje, jak wia· 
Swoim redaktorom płaci „Vorwarts" pensye domo, że o zebraniach, na których majł\ być 
do 50,000 mr. Wydatki stronnictwa doszły do omawiane sprawy publiczne, należy donieść 
291,000 mr. Na ogóln~ agitacyę wydano 72 policyi przynajm11iej 24 godziny przedtem. Na 
tysięcy marek., na agitacyę wyborczą 36,000 podstawie tego przepisu kamergerycht wyrokiem 
mr., na zapomogi 12,000 mr., n „ penaye i ko· z dnia 2 grudnia 1895 r. uznał za karygodnych 
szta administracyjae około 16,000 mr., na po· urządzających prywatne zebrania, o których 
życzki 42,000, na wspomaganie prasy ·67 ,OOO, nie doniesiono policyi, a na których śpiewano 
na koszta parlamentarne około 29,000 mr. pieśni, które wzywały do pewnego czynu poli· 

- ·- tycznego. K9.mergerycht uznał, że odśpiewanie 
W Belgii, jakkolwiek nfo brak usiłowań, takich pieśni jest "traktowaniem spraw publi· 

aby szkoły zostające pod nadzorem władz cznych". Niższe sądy stosując się do tego wy„ 
miejskich wyrwać zupełnie z pod wpływu du· roku, w ostatnim czasie uznały zebrania, na 
chowieństwa, jednakowoż przyznać trzeba, że których śpiewano pieśni ogólnej treści polity
katolicy belgijscy dzielnie stoją na straży praw cznej, za takie, o których donieść należy poli„ 
swoich i interesów Kościoła. - Idąc za gło· cyi. Ta praktyka przekraczała granice odnośne
sem Ojca św. organizują coraz to nowe i go zapatrywania kamergerychtu, który w wy„ 
liczniejsze za.stępy robotników katolickich, two· roku z dnia. 27 czerwca br. objaśnia pod tym 
rzą coraz to silniejsze szeregi, mogące kiedyś względem swoje stanowisko w sprawie karnej 
st<l.nąć do boju z wrogiem Kościoła i pań\twa. przeciwko redaktorowi p. St. Tomaszewskiemu 
W tym roku we wielu miastach Belgii obcho- w Bydgoszczy . . Podnosi bowiem w zgodzie z 
dzono uroczyście 10 letnią rocznicę Encykliki wyrokami najwyższego sądu administracyjnego 
~~erum nov:1'r~m'~ co niemało. Ę>rzycz~niło z dn'. a 17 października r. 1895 i 16 paździer• 
?1ę .. do pod,mes1ema na duchu chwieJnych 1 bo· nika 1900 r. : „ W poj<:ciu ,,traktowania" jest 
Jazhwych. I przypuszczenie, że przez mowy, odczyty, śpie· 

Z Pol'tngalii codziennie świeże smutne wy objaśnia się istotę przedmiotu „traktowa-
·dla. sprawy katolickiej nadchodzą wieści. W 1 nego", słuchaczów się chce przekonać o treści 
L1zbonie skasowano klasztor Franciszkanów, rzeczy omawianej albo w przekonaniu utwier„ 
Jezuitów i dwa żeńskie; w Porto Jezuitów, w dzić. Nie wystarczy, że treść pieśni śpiewanej 
Locujaes Benedyktynów, w Torres Novos żeń· jakąkolwiek ideę polityczną wysławia albo zo„ 
sH klasztor Tereaianek, w Montaviol, San Ber· hydza, że zamierza pielęgnować albo wzma• 
nardino i Varatajo Fran~iszkanów; w San Bar- cniać pewne usposobienie ( aarodowo-polskie 
bare, Barros, Aldeia da · Ponte Jezuitów, w albo socyalistyczne), raczej w pieśni winien 
Singaverga Benedyktynek, w Dorocheos Sióstr być traktowany jakiś bliżej określony .przed„ 
Miłosierdzia. - Oto hojna ofiara, złożona na miot, tegoż istota winna być objaśniona i tó' 
ołtarzu loży masońskiej. We wielu miastach w tym celu, aby słuchacza pobudzić do zgo· 
w.zburzenie tak silnie trwa ciągle, że kapłan za. ?z~~ia się na odnośną. w spęcy~l,lly ep~ęóp Qg;~ 
den w sukni duchownej pokazać się na ulicy Jasmoną .sprawę. Dopiero, gdy jest takie przy· 
nie może. Pewien Jezuita _francmki na wycie· I puszczeme, natenczas można mówić 0 „trakto
czce botanicmej w południowej Portugalii , waniu"t W wyroku J?OWiedziano bard.zQ słu· 
około Przylądli;;i. św. Wincentego, ną niemałe ' sznie: „Inaczej każde towarzystwo śpiewu," 
z teg~ pow.odu ?ył na:ażony .niebezp.ieczeństwo, które ze swego programu nie wyklucza pieśni 
tak, ze zamechac musiał sweJ dalsze,J wyprawy. politycznych albo religijnych, podlegałoby temu 
Oto, co może zadekłość masońska! Wolność pojęciu". 
głosi tylko dla siebie - ale najatraszniejszą · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!'!!!!!!"!'!! 
niewolę dla innych. W państwie rządzonem I Towarzystwo · B b H t 
przez socyalistów lub * * b1·aei wazystko wol· . . sw. ar ar~ W . er en 

b 
_ . * ' . . zapowiada powtórne swą, Il rocznie\' maJ!lCfł eię od-

~o urzycie!om ładu ~połec~negv, me me wolno I być duia 1 wrześaia. za3yfoj!łc szanownym Towarz) stwom 
Jednak lud.ziom spokoJnym 1 porządnym. braterskie pozdrowienie uprnezamy o jak n "liczniejoze 1a

szczycenie na.s SWł\ obecnościf\. 
I Piogr:im: Od godz. 2 do 31/2 przyjmowanie towa.-Z róż~yeh stro11.. i rz;vatw. o godz. 33/4 pochód do kościoła, z powrotem z 

. ł kosci(lła. ro1&pocznie się na. sali dalsza zabawa, poł„-
Borgenireieh. W Aldorpsen zoatały 4: czon~ z dekla~cyamj, śpiewami, a w k?ńcu adegrany 

Polki za.sypane w kopalni merglu. Dwie .ZO• będzie. t~~tr. - t;zanowne Towarzystwa maJ!\ wstęp wolny. 
t ł b't Chorlłzm Jak zwykle. Upras?amy powtórnie o jak: najli-

s a Y za 1 e. czniejsze przybycie z ar z łł d. 
W Dortmundzie pobił robotnik Teichert 

b~ rdzo niebezpiec7'nie wożnicę Kalinowskiego. 
Horsthausen. W kopalni „ Friedrich 

der Grosse" zostali okaleczeni górnicy Józef 
Kandula, Konrad Berg i Antoni Sw. 

Kray. W kopalni „Bonifacius" świętowano 
onegdaj. „ 

Bottrop. W niedzielę odbyła się wy· 
cieczka tutejszego Tow. św. Jacka do pięknego 
ogrodu, gdzie był koncert i różne rozrywki. 
Rodacy z rodzinami bawili się we wzorowym 
porządku. 

Br n eh. · 
Towarzystwo św. Michała donosi swym członkom ił 

w. nie~ziel~ ~nia 25 sierpnia po J,:ołudniu o godz. 4 odbv
drae BH~ m10a1ęezne zebranie, O liczny udział i punktualne 
stawienie slę wszystkich członków prosi z a r i q, d. 

Posiedzenie zarzt}du jak zwykle. 

Uwag a: Z pow )tiu przeprowadzki przewodnicz"
cego, który mieszka te:az przy ulic! ~ar) ańskiej 
nr. 222/l, uprasza się, aby wszystkie listy i korespon
dencye tycz~ce się m.szego t~warzystwa przesyłać na ro
ce przewodniczq,cego, gdyż na takie tylk > się odpowiada. 

Zarzą,d Tow. św. Michała. 

Bac~ność gó1•nicy! w nie:zadługim W1'ec polsk' Ob h 
czasie odbędą się wybory stardzych knapszafto· l W er ausen 
wych w Wanne, Mengede, Liinen, Kastrop, odb~dzie się w niedziel~ dnia l. września o godzinie 
Altenessen.1 E:Jsen, Kupferdreh, Horat, Midde· 1/212 w pdudnie na sali p. Wilemsa przy nowym rynku. 
lich, Hamborn i Schonnebeck. Polacy po· Rodaków z Oberhausen i okolicy uprasza s'~ o liczny 

. . . . , b . udział, bo vcażne sprawy bę:lf\ oma.wiane. Uprasza. sio 
wmni się zastanow1c, czy Y me można w je· Rodaków z Oberhausen i całego powiatu Mii!heim, aby 
dnem lub drugiem miejscu wybrać Polaka wszyscy się stawili, aby zaprotestować przeciw 

Bankructwo niemieckie. Jak do· wyzwiskom ;azet niemieckich na Polaków na 
noszą dzienniki ślązkie, zawiesiła wypłaty obczyźnie, z powodu ostatnich wyborów. 

akcyjna fabryka krzeseł Adolfa Rosego w I „z w i 1'7' e k P 0 1ak6 w". 
By.tomiu. Fabr.yka ta miała też miejsce sprze· i Komitet wycieczek latow. w Bochum 
dazy w Poznaniu. i ·· 

W ojciec ha Kossaka znakomitego na„

1

· W niedzielę ~nia. 26 sierpnia. zaraz po polskie~ na-
s 0 · 1 d · d 'ł '· d bożeństwie odbędzie sio posiedzeme u lP• Sohemanna. pr11 z go ~a arza, o w_ie zi a. ~ ~ro ę para cesar- klasztorze, w celu omówienia w~cieczki jaka sio 8 wrze-
ska w Jego pracowm, podz1w1aJąc cykl obrazów śnia odb~dzie. w 1 dział. 



Tow. św. Piotra w Horst n Ruhrą 
jonosi swym członkom i wssyatkim Rodakom zamjeszka
łym w Hor~t i okolicy, ił w nieditelę 25 sierpnia obcho
dsl towarzystwo UJ rocznic\' istnienia swego. 

Bratnie Towarzystwa, które od nas zaproszenie ode
brały i te, które dla braku adresu takowycli nie odebrały 
oraz wszystkich nam życzliwych Rodaków prosimy, deby 
nas w naszej uroczystości swem przybyciem zMzczycić 
raczyli. Następuj~ce Towarzystwa a~ zaproszone : Tow. 
iw. Piotra z Steele, Koło śpiewu „Dzwon'~ z Steele, Tow. 
łw. Marcina z Kray, Tow. św. Wacława z Linden, Tow. 
iw. Józefa Wattensoheid, Tow. św. Andrzeja z Bochum, 
Tow. św Józefa z Essen, Tow. „Jedność"' z Essen, Tow. 
iw. Stanisława K. z Katernberg, Tow. św. Wojciecha z 
Dortmu1d i Towarzystwo św. Tadeusza z Gerresheimu. 
Członkowie bratnich Towor.zystw płac~ wstępnego 30 
fen., goicie pried czasem 50 fen., przy kasie 7 ó fenygów. 
Karty wstę[>u dla nieczłonków można. nabyć u członków 
zarz~du i u gościnnego p. Mtillera. Program uroczystości: 
Od godziny 2 do 3 przyjmowanie Towarzyatw na dworcu 
w Steele-Nord o godz. 1/24 pochód do kościda na pol* 
akie nabożeństwo, po naboteilstwie powrót na salę ·pana 
Mtillera. Tamże 1) powitanie przez przewodnicz~eego. 2) 
koncert f dekla.macye. Wieczorem będzie teatr ze „Sceny 
Ludowej" 11a pozwoleniem autora p. J. Chociszewskiego. 
Po teatrze dalsza zabawa. z tańcem. Zapraszamy wezyst
Jdcb członków i Rodaków, a.by nas sw~ obecnością, za
szczycić raczyli I naszym zgnuśnałym cdonkom ducha J.o 
łycia dodali 

Wez~· etkie listy tyCZf\Ce się Tow. proi!imy adresować 
na ręce przewodnicz2'cego A. Siemieniewssiego w Ho.rat, 
ulica WieJenstr. 4, - lub sekretarza St. G0gulskiego w 
Haferfeld nr. 163 a, p. Steele. Zarząd. 

Towarzystwo św. Andrz()ja w Bochum. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
donosi swym członkom, iż miesięczne zebranie odbędzie się 
w niedtiielę dnia 25 bm. zaraz p!J naboteństwie to jest o 
wpół do 12, na którem się odbędzie obór sekretarza, bo 
teraźniejszy sekretarz z powodu zmiany pra~y Robling
bau3en opuszcza. - Uprasza sio członków, aby się ze
chcieli o godz. 2 zebrać w lokalu tow., gdyż bierzemy 
udział w rocznicy Tow. św. Józeh w Wanne. O liczny 
udział w 2ebra1iu i w wycieczce do Wanne uprasza 

Z a rz ą, d. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi swym cdonkom i wszystkim Rodakom zamieszka
łym w W anne 1 okolicy, ii w njedzlelę dnia 25 sierpnia 
obchodzi to~arzystwo 3 rocznic~ swego istnienia. 
Bratnie To warzy at wa, które od nas zo proszenie odebrały 
i te, które dla brakn adtesu zaproszenia nie cdebrały, oraz 
wszystkich nam życzliwych Rodaków prosimy, ażeby nas 
swem przybyciem zaszczyc'ć raczyli. Członkowie towa
rzy$tW maj& wstep woloy, goście płacą, przed czasem 50 
fen., przy kagie 75 fen. Karty wstępu moż ;; a nabyć u 
członków zarzą,:lu i u goacinnego p. l\farziny. -- Program 
uroczystoŚJi: Od godz. 3 do 4 przyjmowanie Towarzystw. 
Tamże 1) pt\11litanie przez przew ,) dniczfłce-go, 2) koncert, 
wykona.oy przez p. Roszaka z Wanne, 3 i o ó godz. wy
marsz do kościoła, 4) po nabożeflgtwie będ" śpiewy, de
klamacye i mowy, 5) wieczorem 'Dędzie teatr pod tytułem: 
„ 10-tysięcy mnrek 1

', bardzo ucieszna sztuka. O jak naj-
liczni<>js21y udział n ;>ras.za Z ar z ą, d. 

Pok,.-vito~anie 
ofiar złożonych na upiększenie ko. 

ieioła w Krzywiniu : 
Józef Bielewicz 28,60 mr. Józef Tomaszewski 81 in ' 

Józef Berdychowski 6 mr. Leon Dogórskl S mr. Walen~ 
Banach 3 m. Mikołaj Pijanowski 2 mr. Jan Jakubowica 
1,!50 mr. Franciaz:ek Kulczak 1 mr. Ignacy Drygu 50 t 
Wincenty Micbali.k 1 mr. Michał Misiacm;yk 2 m. Ado~ 
Obst 2 m. Wład. Misiaczyk 3 mr. Stan. Ciesielski 1 Dl1' 
Jan Konopczyński 1 m. Antoni Tuliczkiewlcz 2 mr. Fran~ 
ciszek Cymer !iO fen. Ludwik Idkowiak 50 fen. Michał 
Zybert 8 mr. Tomasz Smit>jczak 1 mr. Stanisław Koeho
wicz 10 mr. Jerzy Ci!lłyileki 3 mr. Franciszek Okon 2 
mr. Paweł Sobieralski 3 m. Wojciech Masztalerz a Ul?. 
Franaiszek Laube 1 mr. Józef Lawnicki 1 mr. Piotr Spy. 
chała 10 mr. Szymon Kurasi:naki 2 nr. Franciszek Kura
sińdki 3 mr, Stanisław Kura.siń~ki 5 m. Jan Sieczkarek i 
mr. Stanisław Lewandowski 10 rnr. Ignacy Dobrowoiskt 
10 mr. Jan Do'nowolski ó mr, Antoni M;.jcbrzak 2 mr. 
Marcia Pijanowski 3 .mr. Marciu Tomkowiak IS mr. Sta
nisław PiAchel 10 mr. Jan Piecbel 10 mr. Jakób Pr1y. 
chodny 1 mr. Jan V1kaszewski 1 mr. Andrzej LaszczyA. 
ski 3 mr. Kasper Po'!rorny 1 mr. Jan Poll 1 mr. hydor 
Kalot.a 60 mr Jan Miller 1 mr. Antoni Czaisth !50 mr. 
Ja.n Brzeskot 50 mr. Marcin Nowak 3 mr. Tomasz Andrze
jewski 1 mr. Andrzej Aniirzejewski ó mr. lgnaey Lieb. 
thsl 2 marki. - Wszystkim ofiar.:idawcom składam serde. 
cz<Je „ Bóg zapłać." Z polecenia 

Piotr tlp.,-ehała. 

-----------------Wiec polski w Habingborst 
odbędzie się w riedziele 25 sierpnia. o godzinie 4 po poL 
w sali p. W. Kettlinga. O liczny udział Rodaków 
z Habinghorat, Raux~l, Kaetrop i całej okolicy upraBZ& 
się . B~d2' omawia•e ważne sprawy Polaków na ob-
c11yźn e dotycz~ce. „Związek Polaków". 

W niedziel~ dnia 2 5 sierpnia o godz. 1 po peł u lniu 
zechc2' si~ członkowie zebr&ć w leka.lu pcsiedzeń t·)\"'\ia
rzystwa, poniewd o godz. 1 minut 45 odje~dżamy y, .f~ or
ca Bochum- Siid na. rocznicę Tow. ś „, Piotra w Horst n 
Ruhr'ł. Wszyscy c.złrnkowie zechcą się stawie. Bilet 
trzeba. wykup· ć do Ste&le-S'(rd. - Walne zebranie od· 
b~dzie się dnia 8 wrze śuia. 

P. W y p y c h , za.st. przew0dniczą,cego. 

'rowarzystwo św. Józefa w Herten 
donosi swym członkom, i! w niedzielę dnia 25 lipca bie
rzemy udział w rocznicy Tow. św. Józefa w Wanne. 
Członkowie powinni się sta wió w czapkach i oznakach w 
lokalu posiedzeń o god1. 2, gdyż ztamtfld b~dziemy wy
je.idiać o godz. wpół do 3. Upraaza się członków, aby 

Tow. św. Wojcieeha w Schonnebeck 
obchodzi w niedzielę dnia 2) sierpnia ii rocznicę swe
go istnienia. Będzie koncert i śpiewy, które wykona 
Koło śpiewu ,1L11tnia \' z Gel;;enkirchen, nagrodz0ne kilka 
razy pierwsz~ mgrod~ na zjazdach śpiewaków polskich. 
Poczlłtek uroczystości o godz. 4 po południu w lokalu p. 
N.ktn:per \Vieezorem odi grany kędzie teatr, który sz:a
nownych R.od11ków z pewnościl\ zadowoli. Wl.'tępne dla 
członków brntnich towarzystw 30 fan., dla. Rodaków n!e 
nalEilłcych do 'l'owar!lyetw polskich, r ued czasem óO fen. 
w d~1eń za.bawy iJrzy kasie 75 fea.. S.za.uowne Towarzy
stwa p >lskie, oraz Rodlików zarr.ieszkliłych w Schonne • 
beck i okolicy, sprzyjajl!icych naszemu towarzystwu, na po-
wyżezl\ r roczystośe uprzejmie zaprasza Z ar z~ d. 

Baczność parafianie i parafianki 
z Wielkiego Strzelca pod Piaskami. 

-------------·---- I *~D~~~*~~~m~ 

jak najlimmiej się stawili. Z a r z ~ d. 

Wiec polski w W attenscheid
1 

odbę1zie się w niedzielę dnia 2li sierpnia o godz 4 
po poludniu w sali p. RUJ1ri;'a przy ul. Bochumer Str. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten. 
W niedzif'lę dnia 25 sierpnia od '>ędzie się zwyczajne 

iebranie o godz. 11/2 po południu. Jak nnjliczniejszy udział 
w zebraniu wielce poż"dany, ! powodu, że jeet oetatnie 
poaiedzenie przed naSZł\ rocznicą,, a osobliwie dla tych, 
którzy ze składkami zalegaj2'. O godzinie 3 wyjeżdbmy 
elektryczo2' kolejfł do Wanne, na ro ~znioę Tow. śvv. Józef~ . 
O jak najlio1aiej3zy udział w wycieczce uprasza 

Donosimy współparafianom i parafiankom z Wielkiego 
Str~elca, że dnia 18 sierpnia mieliśmy posiedzenie w spra
"°ie pami~tki do naszego kościoła, o któnj już donoeiliśmy, 
te ma. być chorągiew sprawiona, która j est zamówiona w 
Poznaniu. Na jedoej stronie będzie Patron kościoła św. 
Marcin, a na drugir>j st.rooie Matka Boska Częstochowska. 
Także donosimy parafianom i parafiankom, że członek ko
mitetu Tomasz C1szewicz w Kastrop umuł, v. i\ c w to 
mie,isce E"l\ obrnnc nutępuj(lce osoby, które będl!i przyjmo
w11ć składki na chorf\gi.ew: Jn.u Roszak i WJ:w. Skrty
pczak w Kastrl>p - WtJ.wrzyn Gorwa i Jan Jaraczewski 
w Rauxel. - Piotr Lukaszewski i T. Naskręt w Alten
essen. - J. Paczyński w BJchum. - W. Rembowski w 
Altenbochum. - Woje Szymań~ki w Marxloh. - Jan 
Ciezewicz w Steele. - Jakób Niedziela w Oberhauaen. 
- 'l'omaaz Grunt w Ltitgendortmund. 

nr. :ma, (uaprzeciw „Solbad Centrum"). O liczny udział a 
Rodaków z W a.ttrnscheid i okolicy uprasza się, gdyś będ' 
wdne spra."Ny omawiane, szc:i.eg6lnie też sprawa wycho-
wania dzieci. ,sZwiązek Polaków' 1 

o~m~o~~*~~~~~u 

W. Aga.clak, przewodniczfłcy. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismark. 
Miesięczne posiedzenie odbędzie się w przyszłfł nie

dzielę dnia 25 bm. po południu o godz. 1/ 24. O liczny 
udział i p~nktualne stawienie s;ę uprasza Z a r z ą, d 

Pr, slmy pienifłdie nad11ył . c do g16wnego kasyera pod 
adr.: Jakób Mikołajski w Bismarck (Westf.) 
przy ul. Hermaunstr. nr. 11 

We wszystkich listach do redakcyi. ekspedyeyi, 
księgarni i drukarni trzeba podać zawsze swój adres. 
chociażby kto S\d.ził, łe adres jego posiadamy, aby odpo• 
wiedź lub przesJ>łka za.mówionych rzeczy dla tego powo• 
du nie opóźniły się. Szukanie adresu w dawniejszych lista® 
lub ksif\Żka.cb zabiera wiele cza.su i dla tego prsesyłl J 
natychmiast uskutecznić nie motna. 

+ 
Baczność Rodacy! 

Tylko w Dortmund mieszka polski fotograf. 
Nin\ejszem donoszę azauoVI ny n Rodakom, iż zakład 

mój fotograficzny prienioslem ir; Reńskiej ulicy, 
do domu 

pi•zy ul. 111.uhlendr. nr. s. 

ł;t I Polecam się do wykon,wania różnych zdjęć, 
jako to towarzyskich, familijnych i piersio• 
wycb po bardzo umiarkowanych cenach. 

· Wykonywam t~kże z stflyrch fotografij nowe, 
zwykłe i powiększone. 

ProBZf\C ezan. Rodaków o łaskawe popnrcie mojego 
interesu pozoataję 

z szacunkiem 

St. Pierszkalski, 
Miihlenstr. 8, Dortmund, Miihlenstr. 8. 

sawierający pieśni, piosnki i wiersze potępiajfłce pijańst~ o 
karciarstwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes. 35 fon. 

Adres: „Wiarus Polsi", Bochum. 

'Tanio! Tanio! 
~:....1~:....1 towazy kolonialne. ~~~~ 

Kawa palona jasna i czarna 
Smalec czysto wieprzowy 
Słonina wod1ona funt 
Chleb (Kaeeeler) po 
Ser szwajcarski funt po 
śer holenderski funt po 

0,80 m. Tuzin iwieżych jaj 0,57 m. 
O,ó3 m. Najlepsze willo „Snmos" Oi75 m 
0,68 m. Mf\ka pszenna OOO 0,13 m 
0;45 m. Najlepsze masło margary· 
O, 77 m. nowe pocz\ws.zy od 45 do 90 f. 
0,67 m Najl. masłu naturalne po 1,16 m 

poleca 

-F. Stachowski w Bismarck, 
przy ul. Bahnl1of•tr. IGO. 

Baczność Rodacy! 
O.iiedliłem się w_ Kastropie 

ja.ko 

mistrz szewski 
i wykonuję wsielk~ pracę szewskit 
po jak najtnńszych cenach. Spo
dziewam się, te ~za.n. Rodacy 
21ecłlc~ me przedsiębi0rstwo po
przeć. Dalej Rodacy swój do 
swego. 

Michał Dobracz, 
polski mistrz szewski 

w Ka.stropie Bisikampstr. 22, III p. 

Wawrz.Panicki 
stolarz polski 

Bochum, Marienstr. 31 
w podwórzu, 

poleca swój 

wielki skład mebli 
cotowych. dobrze wykonanych po 
genach najta.Mzych. 

Meble na zamówienie wy
konywam prędko, gustownie i ta
nio. - Pewnym lud.Ziom daję tak
że na odpłatę. 

Ustawy 
dla towarzystw 

wykonywa 

~ prędko i tanio ~ 
Drukarnia 

„ Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

Zbior pieśni kościelnych 
Il \wierajfłCY najuiywańsze pieśni 
za. cały rok. Cena 30 fen„ 
Adres: „ Wiarus Polski," Bochum. 

Dzieje Polski 
najnowszych czasów~ treściwie opowiedziane prze

ifaryana z nad Dniepru. Wydanie ozdobione 80 obra1· 
~.ami ważniejszych wypadków dziejowych, królów i efo· 
~nych mężó~ polskich. Cena za egz. opi-awny 2,50 ~ 

Adres: "Wiarus Polski", Bochum 

Kwit do zapisania „Wiarusa Polskiego'~. 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserl. Postami 

ein Exemplar der Zeitung „ Wiarus Polski" mit. s 
d~n Gratisbeilagen „Nauka Katolicka", „Głos: 
górników i hutników" und ,.,Zwierciadło" \di 
aus Bochum fiir den Monat September (Zeitung~" 
Preisliste (Polniseb) 133, 8. 408.) und zahle aw I 
Abonnement 1,00 Mk. (u. 16 Pf. Bestellgeld). 

„.„„„„„„„„„.„„„„„„„„.„„ ... „„„.„„„„„„ ... „„ ....... „ ... „„„„„ ... „ ... „„„„ ... „ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ .... „„„„ ... „„„„„„„„ ... „„„„„„„„-... 

_„„„„„„„„„„„„ ________ „ ... „„„„ ... „„„ ... „„„„„ ... „„„„„„ ...... „„„„„„„„„„„„„„ ... „„„„„ ... „„„„„„ ....... „„„„ .... „„„„„„„„„„„„„„„„„.-. 

__________________________ f)_[' _____________________________ • __________________________________________ . 

s 
Obige 1,16 Mk. erhalten zu haben1 bescheinigt„ h. 

k 
----------------------------------------·-' den··--·------·-------·-···--------· l 90}. l 

Eaiaerl„ Po•'t-----------···--·------~ 

Ba druk, nakład 1 redalrnyo odpowiewalny: A n to n i Brej akl w Bochum. - Nakła.dem 1 czclonkaml Wydawnictwa ,,Wiaruaa Polskiego" w Bochum. 

Dodatek: „Nauka Katolicka." .. 



Wychod!!:i na. wwrek, ozwartek i soboto z dodatkiem 
religijnym p. t. : l1Naukll Katolicka", z dwut-ygodnt
.'idem spółecznym p. t. „G-łoD górników i hutników", 
'1Jl't\! pisemkiem hter B.ckiem ~· t.: ,,Zwiex-cf.a.dłou. Przed
płata kwa.rt~hrs ns poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
50 fen., a z odnost.emem rlo domu 1 mr. 74 fen. ,1,Via.
rV'8 Polakit1 ~1),pic.sny jest w cenniku t>O<l.'iltowym pod 

nr. 133. , ~n i'l tronie 408 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty J.Jład. ai~ l!'.a miejootJ rzs,dki• drobnego di12ku 
16 fen., ft. za ogłoszenia .M!.miei:.zczom~ ~m!ied ineera.tami 
.;to fen. Kto często ogłeszs. , otr:r;yma. odpowkdnt opust 
·.:;,eyli i:s.bnt. '.?.la tłóma.czenia z obc:-rnh językihv na pol
dd m~ się nie płaci. L isty do R en!l.kcyi> Drukaz1:d 
~ K!.3i~ga.rn.\ l3.ll.le!y opłae.i~ i :pmuił w 11ioh dokładny 
:•1id.tafl Q>iBZfłC.l'!go. R~kopisów al~~ me l!<Wr::i.ca. Nai.wltlk 
1r.ri.1"".'l ff?Onde:nt.ów h!3~ ioo ~prr; rn§nier1ia. n.ie wykaz 1je się. 

Bochum., so'bota, 24 sierpnia 1901~ Rok 11. 
---::::::-::-------------------------------------------·----„---~~------

__ R t: d.;:.dky u., Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy M.altheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
1mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemezyć się pozwoli I 

I
' i oni są tylko ułomnymi ludźmi, i co złe, to ,

1 
.. skiemu, który słabo tylko włada językiem nie„ 

każdy gani, ale ks. Harhort lepiejby zroliił, · mieckirn. Ciekawem jest też zdanie, że Pola„ 

1 gdyby swym „landsmannozn". z „ Volksvereinu" kom łatwiej się modlić podczas śpiewu nie„ 
I przedstawił owych niemieckich „raubritterów", mieckiego, niż Niemcom by było podczas 
I którzy byli zwykłymi zbójami. Mi~dzy Pola· śpiewu polskiego. ma czego? Chyba ks. prob. 
i kami nigdy tak!ch ludzi nie było. Niech zre· R. się obawia, żeby Niemcy od śpiewu pol„ 

~BtmMd•~iaria~llldllll!!ll'IBBm•• ! sztą spojrzy między Niemców i dziś, a zobaczy, skiego mc· gli ogłuchnąć! Co się tyczy pogrze„ 
~ I że zanin: będzie chciał wskazywać na źdźbło bów, chrztów i ślubów, to także sprawa łatwa, 

j w oczach Polaków, najprzód powinien wyjąć bo przecież w Polsce takie dawają w jednej 
! belkę z oczu swych ziomków. Dosyć przypo· i tej samej' parafii Polakom po polsku śl11b, a 
i mnieć. tylko owe liczne. oszustwa w bankach Niemcom po niemiecku, dla czegpżby tu tak 
I niemieckich. A więc, księże Harborcie, zechciej samo dziać się nie mogło? Zaprotestować 
I wprzód zamieść prze 1 własnymi drzwiami. też musimy przeciwko obeldze, jaką ks. Roether 

1apisać można ju:7: teraz . 

„ Wiarusa Polskiego" 
:na każdej pocz cie. I Zapyta (1 też należałoby, giłzie to ks. Har· rzucił na księży ze wschodu, twierdząc, że 

Prenumerata. wyno!'i I bort nabył tak bogatego doświadczenia o spo · przyjeżdżają tu burzyć. Prosimy o dowody! 
11~ t.~" ł f-i,~ l1t ~O 4-•e'Sll!. ~.- .! sobie życia wielkich polskich właścicieli ziem· Nie kto inny, tylko ks. Roethe.r ludzi wzburzył 
~ .}1 ~· I u ~ ! skich '? Pytanie, czy kiedy którego z nich wi· swem postępowaniem. N~jlepszy „wielkopolski 

a ~ odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 
Rodaków prosimy, aby swych :majomych 

:zachęcali do zapisania sobie na wrzesień ,, \Via
rusa Pohkiego4

' z trzema bezpłatnymi doda
·tkami. ,,.„ ... ~ ... .-11111 ... „. 

Po.lacv 
' 

na obczyźnie. 

' Ks. proboszcz Harbort przeciw Polakom. 
W nr.184 „ Westdeutsche Volkszeitung", ga· 

zety centrowej, wydawanej przez znanego posła 
Fusangla, mieści się sprawozdanie z posiedze· 

- nia niemiecko katolickiego towarzystwa pt. 
„ „ Volksverein fiir <las katholische Deutschland ", 

. jakie się w niedzielę 11 bm. odbyło w parafii 
~ ~ś. Piotra i Pawła w Bochum. Czytamy tam, 

I 
iż ks. prob. Harbort od kościoła śś. Piotra i 

- Pawła w Bochum, mówił o wyniku wy!forów 
w powiatach Mtilheim-Duisburg-Ruhrort, a mię · 
dzy innami znajdujemy tam takie zdanie: 
„Następnie ostro osądził zachowanie się Pola· 
ków przy owych wyborach, napiętnował nie· 
właściwe po stępowanie polskiego duchownego 
~s. Lissa i przedstawił ze swego bogatego do· 
swiadczenia widoczne obrazki o wyuzdanym 
spoe,obie życia większej części polskich wielkich 
właścicieli ziemskich i o prowadzeniu gospo· 
darstwa w ich do brach." 

Po niemiecku brzmi to dosłownie tak: 
„Sodann ging er scharf ins Gericht iiber 

da s Verhalten der Polen bei dieser Wahl, 
brandmarkte das unqualifizierbare· Verhalten 
des polnischen Geistlichen Liss und gab 
aus seiner reichen Erfahrung anschauliche 
Bilder von der ziigellosen Lehensweise der 
meisten polnischen Grossgrundbesitzer und 
der Bdwirtschaftung ihrer Giiter." 

Co się tyczy postępowania Polaków przy 
wyborach w powiatach Miilheim-Duisburg -Ruhr· 
o~t w obec centrum, to było ono takie, na ia· 
~e centrowcy zasłużyli. Powinien też ks. Har· 
ort nie zapominać, że Polacy mają własną, 

t~ bamodzielną i)rganizacyę wyborczą, więc z tem 
ez" arunkowo liczyć się muszĄ. 
. Niemieckie „ blatt~" krzyczą, że Polacy 

~. f~u~ży niemieckich zaczepiają, skoro tylko Po. 
acy upomną się o swe prawa na pol~ religij„ 
nem, ale gdy Niemcy i gazety niemieckie, a 
~wet księża niemieccy, jak np. teraz k.s. prob. 

b 
a~bort zaczepia księdza Polaka, wtedy ma 
yc dobrze. 

~ Dziwnie też brzmi w ustach ks. Harborta 
~acz~pka . wielkich polskich właścicieli ziemskich. 
de. ~le się nieraz działo i dziś jeszcze nieraz 
ZieJe w tychże kołach, nikt nie przeczy, bo 

1 dział! Ciekawość też wielka, w jakim celu ks. agitator" nie byłby w stanie zdziałać tyle. 

I H. 'vpadł na temat, o jakim tak często socya Przecież 'ks. R. pokazał dobitnie~ że inną miarą 
, liści ro7i prawiajĄ. Ks. Harbort zupełnie naspo· mierzy s1ę Polakom, a inną Niemcom, a to 
i sób agitatorów soc~: alistycznych podburzał je· najskuteczniejsza „agitacya wielkopolska". 
I dną warstwę społeczną przeciw drugiej - nie· Nie powinien też ks. Roether sam pod~ 
f mieckich robotników z ,~Volksvereinu," prze kopywać powagi duchowieństwa, rodziców i 

ciw polskim właścicielom. Doprawdy, ciekawy I szkoły, co uczynił, poleciwi!Zy .. nauczyc. ielom, 
to objaw! I iżby zakazali dzieciom polskim iść na polskie 

Pvta:ą::iy, cob,y ks. Hal'hoTt. powiPdzh~ł, na-bo3eflstwo. Ke. prob. R. :ufo illa i...L·e~~te:t 
gdyby ktct zapytał: Na co ks. Harbort .za gru- żAdnego prawa rozporządzać, czy rodzice 
be pienią+lze, które jego biedni parafianie skła- polscy mają dzieci swe brać na polskie nabo· 
dać muszą, pobudował sobie plebanię, która żeństwo, czy nie, to prawo jedynie rodzicom 
wygląda raczej jak pałac książęcy, a nie jako przysługuje, którego też sobie nie pozwolą 
mieszkanie sługi Bożego, który gardzić winien wydrzeć przez nikogo. Następstwem zakazu 
wszystkiem, co serce ludzkie przykuwać może bezprawnego będzie jedynie to, że teraz ro„ 
do świata? Tak samo niedorzecznie brzmi w dzice polscy tem więcej baczyć będą na to, 
ustach ks. Harborta wycieczka przeciw polakim aby dzieci uczęszczały na nl?l bożeństwa polskie, 
właścicielom ziemskim. i tak ~· eż czynić powinni. W S7'~scy rodzice 

Nas jednak ·wystąpienie ks. H. nie dziwi, ( powinni na każde nabożeństwo polskie zabrać 

ł 
boć on juź niejednokrotnie swą nieprzychylność swe dzieci, aby tam razem ze starszymi mogły 
Polakom okazał. Nie kto inny też, jak ksiądz ! śpiewać po polsku. 

I
~ Harbort, śmiał przed 6 laty na wiecu Polaków I Pytarny też, kog.) dzieci mają męcej 

w „Tonhalle" w Bochum, zwołanym w sprawie I słuchać, nauczycit.li czy rodziców? Z pewnością, 
opieki duchownej twierdzić, że gdy Polak że rodzice najpierwsze· mają prawo do dzie· 
umie tyle po niemiecku, że może odpowiedzieć 1 ci. Czy ks. prob. R. nie pomyślał o tern, że 
"ja" i "nein", to już po niemiecku spowiadać wydając swe rozporządzenie, każe nauczy· 
się może Jak ks. prob. twierdził, to on w cielom buntować dzieci przeciw rodzicom? Ks. 
Saksonii setki Polaków w podobny sposób R. jako kapłan nie tylko, żę nie miał obowią„ 
słuchał spowiedzi św. zku wydać takiego nakazu, ale miał on obo~ 

wiązek nie wydawać nakazu takiego, jeżeli je· 
Kilka słów odpowiedzi ks. prob. Roetherowi dnak u niego wziął górę obowiązek lokal· 

w Ueckendorfie. nego inspektora szkólnego, czyli pruskiego u„ 
rzędnika, nad obowiązkiem kapłańskim, to tylko 

Na jakiej podstawie k:;. prob. twierdzi, że ubolewać nad tern można. 
ze względu na zbawienie dusz Polaków nie Polacy na obczyźnie wogóle, a także w 
jest potrzebne co niedzielę kazanie polskie i Ueckendodie proszfl tylko 0 to, co im słusznie 
śpiew podczas Mszy św.? A dla czego dla się należy i od swych życzeń _ odstąpić nigdy 

1 Niemców co niedzi elę przed j po południu · 
I nauki wygłaszane bywają? Dla czego Kościół n~i~e~- ~m~o~g~ą~·~~~~~~~~~~~~~~~ 
I nakazuje, abyśmy słuchali kazania w niedziele s' rodki· germani·zacyJ·ne Prusako" w. 
I i śvvięta ? Przecież dla Polaków żadnego 
wyjątku nie zrobiono! Z tego wynika, że ka · Z nad Wrześnicy piszą „Dz. Kuj." co na-

! zania co niedzielę są Polakom w Uec~e~d.orfi~ I stępuj e: 
! potrzebne, a że Polacy tworzą mmrJwięceJ . Minęły wah.eye żniwne. Mówiono już, że 
I 1/s parafian, ponieważ w Ueckendorfie jest może ustanie po wakacyach niemiecki w~kład 

I 
kapłan, władający językiem polskim, który, religii dla polskich dzieci, że może cesarz wy„ 
jako kapłan gorliwy, chętnieby Polakom co słucha mHościwie prośb rodziców wrzesińskich, 
niedzielę głosił przed południem słowo Boże za co zyskałby niezmierną v, dzięczność. Wsze· 

I po pofoku, byle ks. proboszcz tak chciał, przeto lako nadzieję tę zniweczył od razu jeden z na· 
I do życzenia Polaków możnaby się bez trudu uczycieli, który, wróciwszy z Vi Ód, jeszcze 
przychylić. · przed ukończeniem wak~C)1j oświadczył, że 

Ks. Rcether każe Polakom modlić się i ~ nauka. reli.gii w języku trwać będ.zie ?alej. 
śpiewać po niemiecku, ale powiada, że księżom I Tak się tez stało. ~a.~ nawet po~Jął się. p~ 
b~łoby łatwi~j odma.'Yi~ć brewiarz w ,języku f :v:akacya?h tego .uc1ą~lrwego z~dama. ~z10~1 
OJ czystym, mż po łac1me. Czy ks. R. uie po· I J~dnak me odp?wiada1~, a . r~dz1c~ dopo~n&JI\ 
myślał o tern, że sam się zbija? Przecież I się przJ.wr?cema nauki rel~gn w Jęz_y~~ OJczy· 
łatwiej modlić się księdzu po łac]nie, który w I ~tym dz1ec1 - co z uznam"m podm.es~ wyp~· 
gimnazyum zdać musiał egzamin, iż dostate· da. „ Wsz)i~t~o, J.ak we~) stko - mow1ą sobie 
cznie zna język łaciński, niż robotnikowi pol· aJe rehgu me powmna szkoJa tak lekko 



traktować; żądamy, aby nam szkda oddała 
dzieci przejęte zasads.mi religii św., ztąd nasze 
stanowcze „Nie pozwolimy". Szkoła eh wy ta się 
rozmaitych sposobów: i prośby i groźby i nie
raz wcale niemądrych tłómac2eń. Łapy ustały 
po wakacyach; zapewne przekonano się, że I 
trzciną nie wbije się miłości do j~zyka niemie· j 
ckiego. Natomiast muszą biedne dzieci god.zi· I 
nami całemi nieraz o głodzie przesiadywać w l 
szkole po za godzinami planem przepisasemi. ~ 
Nadto chwycił się in3pektor szkólny p. Winter I 
oryginalnego środka. Do wszystkich rodziców 
rozsyła CJ·rkularz, który dosłownie brzmi jak . 
następuje: ~ 

„ W reschen, den 12 Augus t 1901. ~ 
Wi_e i<ih erfahre, weigert sich Ihre Toch- i 

ter (Ihr Sohn) am Religionsunterrichte in deut- I 
scher Sprache thatigen Anteil zu nehmen. 'I 

Schon jetzt tdle ich Ihnen mit, dass, falls l 
Ihre Tochter .(Ihr Sohn) bei der Widersetzlich· f 
keit gegen die von den Schulbehorden getrof· . 
fenen Anordnungen verharrt, sie (er) nicht an 
dem aur die Vollendung des 14 Lebensjahres 
folgenden Ostertermine entlassen werden kann,. 
sondeni ein weiteres Jahr die Schule besuchen 
muss. 

Der Kreisschulimpektor 
'Winter." 

Czy ta groźba da się zmienić w czyn? Py. 
tanie. Dajmy jednak na to, że uda się, to nie- I 
chaj_ pan inspektor będzie przekonany, że dzie· 
ci i rok dłużf'j pozostaną, by świecić dobrym. 
przykładem dla młodszych. Zniosły już bardzo 
dużo, zniosą i wi~cej. 

Trzeba dobrze zapamiętać slow.a niemie
ckiego męża stanu, który powiedział, . że w 
sprawach publiczny.eh trzeba dążyć tylko do 
przeprowadzenia tego, co się da przeprowadzić 
i co prowadzi do celu~ Tymczasem skuteczny 
wykład religii w niemieckim języku dla pol· 
skich dzieci nie da się przeprowadzić, bo nauka 
ja~ ją dziś udzielają? ~awsze kuleć będzie. - l 
Nie wystarczy przecrez, by rozum zasady wiary i 
przy~w.oił sobie, ale koniecznem jest, by je ! 
przyJęło serce. · . I 

. ~zy. , nauk.a .religii wy~ładana w j'ęzyJm j 
memieck1m dz1ec1om polskim doprowadzi do · 
germanizacyi? Czy ci p~nowie, co nakłonili 
rejencyę do wydania odnośnego rozporządzenia 
myślą że czynem takim dali niezbity dowód 
miłości dla niemczyzny i stanęli w świetle 
praw9.ziwych patryotów ?· 

W rzeczy samej jednak jest inac~ej. 
Staracie się panowie o to, by wytworzyć 

w sercach dziecięcych próżnią, którą niebawem 
zajmą zasady przewrotu - i tak staliście się I 
rozsadnikami niebezpiecznych nauk i wroga· 
mi porządku państwowego . Nie potępiajcie więc, 
ocknąwszy s1 ę z zaślepienia, rodziców miasta 1 

~- I 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 
,,PAN WOŁODYJOWSKI". 

(Cil\g dalszy). 

Lecz i Turcy kopali aprosze, sypali szańce 
i zaciĄgali na nie ciężkie działa. Zanim jednak 
bić z nich poczęli, sułtan raz jeszcze wezwał 
miasto do poddania się. „ Wojsko moje (p i sał) 
może być z liśćmi na drzewie i z piaskiem 
morskim porównane. Spojrzyjcie na niebo i 
gdy ujrzycie gwiazdy nieprzeHczone, tedy 
wzbudźcie strach w sobie i powiedzcie jeden 
drugiemu! Oto jest . potęga Turków f Ale 
iżem jest nad inne króle, król łaskawy, przeto 
poczynam z wami ła~odnie i powiadam wam : 
poddajc:e miasto w;; sze. Chcecie·li ze mną 
uporem iść, wsz,yscy pod mieczem zginiecie, 
a przeciw rnnie żaden głos ludzki wznieść się 
nie ośmieli." 

Namyślano się długo, jaką, dać na owo 
pismo odpowiedź i wreszcie wysłano list, 
który brzmiał jak następuje: „ Cesarza gnie
wać nie chcemy, ale i . słuchać go nie mamy 
obowiązku, bośmy nie jemu, jeno naszemu 
panu prz-ssięgali. Kamieflca nie damy, gdyż 
nas przysięga wiąże twierdzy i kościołów do 
śniierci bronić." Po owej odpowiedzi rozeszli 
się oficerowie na mury, a zostali jeno ci, któ
rzy zawsze radzi byli z Turczynem się ułożyć 

WIARUS POLSKI. 

\iVrześni za to, że domagają się od szkoły za. 
szczepienia w ~ercach dzieci zasad religijnych 
w sposób najodpowiedniejszy i najskuteczniej• 
szy, zasad, które są podstawą porządku pań· 
stwowego. My zaś, nie szczędząc im uznani a, 
wznosimy okrzyk na ich cześć: "Niech żyją!" 

Zierr.a.ie polskie~ 

teraz wszystkie dzieci katolickie i żydowskie 
siedzą bokiem do krzyża i nań patrzeć nie Illo. 
gą. Uczyniono to dla tego, aby „nie drażnić 

I uczuć dzieci żydowskich". 
J Wierzenica„ D1 ia 20 bm. w noc~ 0 
j godzinie 1 i pół spalił się dom dominialp.y na. 
ł leżący do majętu. hr. Cieszkowekiego. Spaliło 1 

1 się 5 ludzi, tj. ~roje dzieci i 2 starsze osoby. I Kto ogień wzniecił, nie wiadomo. 
~ z Prut4 Zaeh„~ WarmU j llazm. 1 Poznań. Srebrny jubileusz kapłański ! święcili dnia 3<9 lipca br. ks. Ka.rol Bobowski j 

lV Szprudowie pod Gniewem przeszedł i dziekan i proboszcz w Ludzisku, Kazimier~ 
w ostatnim czasie już drugi majątek z rąk l Gidaszewski, dziekan i proboszcz w Mroczv 
Niemca w ręce Pt)laka. - Przed 2 laty kupił i Stanisław Kowalewski, proboszcz w Trlągu' 
p. Jan Paszotta piękną posiadłość a teraz na· ! .Jac. Marchwicki, proboszcz w Obrz:ysku, Bro'. 
był na subhaście pan Józef Paszotta z Plemiąt l nisław Piotrowski, proboszcz w Kłecku i Fran. 
za 165 tysięcy marek 732 morgi obejmującą ,. ciszek Podlewski, dziekan i proboszcz w WU. 
posiadłość od spadkobierców pani Zenger. kowyi. 
N owemu nabywcy: Szczęść Boże! • )'' 

Olsztyn. 14 września przybędzie naj~ ·I ra Ze SlązMa ezyłł 8tarej .Pol~ki~ 
przewie!. ks. Biskup Andrzej do Olsztyna, aby I Roździeń. W ubiegły piątek szalała tu. 
bierzmować, konsekrować wielki ołtarz i po· ! taj ogromna nawałnica:. Woda na pół mnra 
święcić kamień węgielny pod budujący się l pozalewała ulice i wpływała do piwnic. Mu::iia. 
kościół . Najśw. Serca Jezusowego~ · 1· no zawezwać straż pożarną. Piorun uderzył w 

Rastemboi:k. Dobra Rudziska sprzedał furmankę handlarza mleka Michalika. Wóz zo. 
dotychczasowy właściciel p. Miiller panu Ro· . s~ał strzaskany, woźni?a silnie ogłuszony i leży 
galli z ~enrietendorfu przy Ostrudzie za cenę I ciężko chory. , 
270 tysięcy marek. ! Król. Huta. Przy zjeżdżaniu górnik&w 

Zabobonny protestant. W Lotzen, ~ do kopalni zdarzyło się, że winda u<lerzyła z 
miasteczku powiatowem w Prusach Wschodnich, I taką siłą o .spód" szybu, iż s tnjących na niej 
czysto protestanckiem, zachorowało dziecko ! 6 górników odniosło ciężkie rany. Miano'wicie 
5 m1esięczne wyrobnikowi. Ojciec twierdził, że · ponieśli połamanie i wywichnięcie nóg. Odwie. 
dziecko zostało oczarowane. · chcąc czary od ziono ich do lazaretu knapszaftowego w N0. 

dziecka oddalić, pożyczył sobie fuzyi i na- wych Heidukach. W sprawie nieszczęścia za. 
biwszy prochem, wystrzelił nad głową dziecka rządzono natychmiast ścisłe śledztwo. 
w ~ym celu, aby "ciot.a", wystraszona strzałem, Zabrze. Podczas młócenia zboża maszyną 
dziecko opuściła. Tymczasem dziecko, prawdo · dostał się ręką w cepy gospodarz Pinol w Chu· 
podobnie z przerażenia od strzału, na drugi dowie. Maszyna urwała mu całą rękę. 
dz1 eń umarło. - Niemcy szydzą zwykle z prze- Tychy„ Zatrudnionego w książęcym bro. 
sądów ludu polskiego. Wątpimy jednak, czy warze robotnika Jana Chroboka. z Piasku za. 
jest gdzie włościanin polski, któryby w ten bił · prąd elektryczny. . · 
sposób dziecko swoje uzdrawiał. · Pszczyna. W Dziedzicach na stronie 
~ skutek długotrwałej suszy WJschło austryackiej, popełniono w tamtejszym kościele 

w . Mąkowarsku jezioro, obejmujące 30 mórg. l kradzież; mianowicie dwa srebrne kielichy pa·, 
W okolicy Koronowa wyschło wiele studni; I dły w świętokradzkie ręce złodziei. 
trzeb~. je głębiej wykopać. i W K1•ólewce pod Zorami wkręciła się 

' Z Wiei„ Kfł~ Poznai.łmld.~(1'0}~ w kółka maszyny 7 -letnia .córeczka gospodarza 
z Książa piszą ,,Wielkopolaninowi": · są - Hanuska. Ciężko okalec2lone dliewczę odwie· 

tu trzy · szkoły: katolicka, protestancka i żydo~ ziono do lekarza ·W Zorach. 
wska. Ponieważ do szkoły żydowskiej uczę· 4 Wełnowiec. Niedawno przybył pewien 
szcz:ii ło tylko 18 dzieci, a 13 rodzin żydow- ojciec pijany do domu. Wyrodne dzieci chciały 
skich nie chciało opłacać szkólnego, żydzi, za go bić, o. gdy wołał o ratunek (feuer), to go 
pozwoleniem władzy, swoją szkołę zamknę'i. dwaj synowie; 20 do 22 lat mający, wodą lali, 
Gdzie teraz ulokować dzieci żydowskie? Do~ młodsza dziatwa się wyśmiewała. Tak go zlali, 
zór · szkoły protestanckiej oparł się stanowczo. ze wyglądał jak topif-lec. Tak daleko dopro· 
Mimo protestu dozoru szkólnego, wcielono dzie· wadzi wychowanie niemieckie ! Swego cz.asu 
ci żydowskie · do szkoły katolickiej. Zaraz na· ten sam ojciec mi mówił, gdy jeszcze dzieci 
st~ pnego dnia usunięto krzyż z miejsca wido- małe były, że jego dzieci muszą być niemie· I ,

1 

cznego i zawieszono go w narożniku, tak że ckimi patryotami ( deutsche Patrioten.) 

i miasta na oblężenie nie wystawiać. Otóż 
oni wysłali drugi · list do sułtana, prosząc go 
o ~aprzestanie walki na cztery tygodnie. Gdy 
wieść o tem rozeszła się między oficerami, po
czął się huk i trzaskanie szablami. „ To my 
tu przy działach gorzejern - powtarzał jeden 
i drt gi - a tam bez naszej wiedzy listy ślą, 
chociaż do rady należyml" I wieczorem ofice · 
rowie udali się gromadnie do ·pana P, t:>ekiego, 
mając na swem czele małego rycerza i pana 
Makowieckiego, obydwóch wielce tern, co się 
stało, strapionych. · 

- Jakże to? zawołał pan Makowiecki 
- żali już o poddaniu mJślicie, żeście nowego 
posła wysłali? Czemu to stało się bez naszej 
wiedzy? 

- Zaiste - dodał mały rycerz - sko
rosmy na radę zostali wezwani, bez nas listów 
słać się nie godzi. O poddaniu też mówić nie 
pozwolimy .. 

Pan penerał podolski i ińni, widząc takie 
o'Lurzenie rycerstwa, zmieszali się wielce i t~Ó · 
maczyć poc?.ęli, że o poddaniu mowy nie było, 
prosili jeno sułtana o zaprzestanie walki na 
cztery tygodnie, żeby przez ten czas pan So
bieski zdążył im przyjść z pomocą. Ale były 
to raC'J e ludzi, którzy na wojnie się nie znali, 
bo i jakżeby nieprzyjac_iel miał zgodzić Eię na 
to, żeby dawać czas oblężonym na doczekanie 
się pomocy? To też żołnierze spoglądali zdzi
wieni po sobie. "Zarty, nie żarty?" - spy· 
tało kilka głosów. Potem umilkli wszyscy. 

- Wasza miłość! - rzekł wreszcie W o-
ł odyjo w ski. - Odbyłem wojny tatarskie, ko· L 

zackie, szwedzkie, a o takich racyach nie sły„_ i 

szałem. Bo nie po to tu sułtan przyszedł, aby 
nam, jeno po to, aby sobie wygodzić. Jakże . 
to on ma pozwol~ ć na czterotygodniowe za· 
przestanie walki, jeśli mu się pisze, że prze~ 
ten czas na , odsiecz sobie wygodnie pocze· 
kamy? 

- Jeśli się nie zgodzi, to nie będzie nic , 
innego, jak jest! - odrzekł pan Potocki. 

Na to Wołodyjowski: 
- Kto o .zawieszenie broni błaga, t(D 

swój strach i swoją niemoc jawnie okazuje, a 
kto na odsiecz liczy, ten widać własnym siłom 
nie da. Duwiedział się teraz o tern z owego! 
listu pies pogański i przez to szkoda stała ;-;ię 
nieobliczona. s 

- Co tedy czynić? - poczęto pytać. -- . i 
Niech będzie nasza wina, ale co czynić, jak 
złe naprawić?. t 

- Jak złe naprawić? - powtórzył pan 
Wołodyjowski. 

I zam)ślił się trocha, poczem podnió~ 
głowę wesoło. · .t 

- A no, można! Mości panowie, proszd 
za sobą1 . P 

I wyszedł, a za nim oficerowie. W kwa· 
8 

drans potem cały Kamieniec zatrząsł się od k 
huku dział. Pan Wołodyjowski zaś wyp~& n 
z ochotnikami za mury i napadłszy na uśp10: i 

nych w aproszach janczarów, siekł ich, póki p 
nie rozpędził i do taboru nie odegnał. 

Poczem wrócił do pana generała, u którego : 
zastał jeszcze kilka innych os"ób. 

Wasza miłość - rzekł wesoło - a o~ lll 
n~ 

rada! t." 



Toż się na swoich niemieckich patryotach 
ładnych rzeczy doczekał - a i on sam pod
niemczony ładnie się spisał - .nie ma co mówić. 

Takich odstępujemy chętnie Niemcom ! 
~iechaj z n1emi będą szczęśliwi! 

·=---
' Wladomośeł ze świata.; 

: ~ Berlin. Coraz uporczywiej .powtarzają 
się pogłoski o nowych wydatkach na wojsko. 
Obecnie pisze w tej sprawie „National-Ztg.", 
~twierdzsjąc, że w r. 1897 rząd uzbroił całą 
artyleryę w nowe działa szybkostrzelne, ale 
-0kazało się poniewczasie, że działa te nic nie 

u, warte. „Hannov. Courier" przyznaje to po· 
0

· średnio i pisze, iż rząd nie wybrał jeszcze 
n. nowych dział, które należy sprawić koniecznie. 
il. W r. 1897 pospieazono się rzeczywiście zby-

tnio. Pjsma wolnomyślne uważają te uwagi 
ia dowód,· że ministerstwo zażąda w naj bli?.· 
szym ·czasie · funduszów na udoskonal•.mie arty· 
lery i, i przepowiadają bardzo burzliwe obrady 
w parlamencie. 

Włochy. Król włoski ma przybyć z 
wizytą na dwór niemiecki po ukończeniu wiel-

0' kich manewrów i urzędowej żałoby po śmierci 
cesarzowej Fryderykowej. 

Jladr)'t. Rząd hiszpański zam1erza przed
sięwziąć przez swego posła przy: ~:Watykanie 
kroki w celu zmiany kontwrdatu. W sprawie 
tej toczą się obecnie układy pomiędzy rządem 
. a prałatami hiszpańskiemi. · 

Wiedeń. Gabinet tutejszy jest zaniepo· 
kojony postawą plemion albańskich, które się 
przygotowują do jawnej wojny z Czarnogórą. 
Z takiego starcia mogą powstać zatargi, które 
!Się nie ograniczą do Bałkanu. Rząd turecki 
nie posiada wobec Albańczyków nawet cienia 

ro. powagi. . 
za. Wojna angielsko • transwalska. 

:Lord Kitchener donosi z Pretoryi: Pułkownik 
]enso n na tarł znienacka dnia 16 bm. na obóz 

~ ' 
. 1 buraki pod Doornpoort. Dwóch burów zginęło, 
ee a. 30 wzięto do niewoli. Wśród wziętych do 
pa„ 11iewoli znajduje się także szwagier Schalk·Bur· 

gbera. 
się Pułkownik Garrat osaczył obóz burski pod 
rza .Honingspruit i wziął 25 burów do niewoli. 

ien Z różnych stron. 
iały W Bruehu otwartą ma zostać nowa 

g? -ipteka przy ulicy Królewskiej. 
a~, Dortmund. Z dekanatu dortmundzkiego 

iah1 z ostały t rzy dekanaty ut\vorzone. Dziekanem 
ro· dekanatu Kastrop został ks. prob. Keveloh 

~~ast~ 0 v. Kas tropu; dziekanem dek. Horde ks. prob. 
n~ci Ziegeweidt, a dziekanem dekanatu Dortmund, 

ie· -do którego należą prócz Dortmundu: Ewing, 
Derne, Llinen i Becklinghausen, został ks. 

r. 

prob. Laumeyer. 
aby Borbeck. W kopalni "Emscher" musieli 
kże górnicy ś więtować. 
za· W Gąbiniu po 4 ·dniowej rozprawie 

rzei skończył się przed najwyższym sądem wojsko
~cze· wym ponowny proces o zastrzelenie podczas 
[ . I ~łużby rotmistrza pułku · drag-0nów v. Krosigka. 
· mel Oskarżonymi byh wachmistrz Marten i jego 

l 
szwagier podoficer Hickel. W pierwszym pro· 
-cesie obu z braku dowodów uwolniono, ale 

ten ~· ckla zatrzymano mimo to w więzieniu. W 
·e, a ncesie obe'cnym występowało przeszło 100 
~iłom " ·~dków, między nimi i pułkownik ·v. Schulen· 
re~o 1 \ I który, podobnie jak ~iczni świa~kowi~, 

-'lę ·::i ~ , że zastrzelony Kros1gk był zmenaw1· 
~ "4 u z powodu złego obchodzenia się z pod~ 
1 ·i ui. \\: czoraj przed południem skoń-

jak Vv 'i 1stęp-Jwanie dowodowe, które jednak 
ti 1 łlf~ło właściwego morderc~, ?bcią~ało 

pan n lt:~rżonych na mocy zezaan niektórych 
P'· · ~ a głównie dragona Skobka. Pro· 

t
nió~ Dl 1 vnióał dla wachmistrza Martena 12 i 

!W :Jomu karnego, 3 . lata utraty praw 
·osi~ ! jes l•tskich i usumęcia z armii; ula Hickla 

P011 ~mu karnego, 2 lata utraty praw oby· 
kwa· stw eh i usunięcia z armii. 'I1rybunał ska-
i~ od będ 1 

tena na śmierć, a jego szwagra, Hickla, 
a& kne Marten założył rewizyę. Y? · . najt 

:ispio, 

póki p01, t*Yteczne wiadomości„ 

6 ego nall' f sprawie zdrowia ust Stan jamy 
· r \lin. 1 ·ma. bardzo wielkie znaczenie .zarówno 

ot inie1 idrowia osobnika, jak i ogółu. Co do pier· 
- a no~e~o wiadomo, że zepsute zęby prowadzą 

t•\ltk1em niedostatecznego ż:ucia do niestrawno-

WIARUS POLSKI. 

ści, a w następstwie do niedostatecznego przy· 
swajania, niedokrwistości, przewlekłego za· 
parcia lub nieżytu jelit. Z każdym kęsem, 
2 każdym wdechem dostają się do ust, a 
ztąd do ustroju zanieczyszczenia mineral
ne i ożywione. Ostatnie odgrywają najwa· 
żniejszą rolę, gdyż prawdopodobnie wszystkie 
choi:oby zakaźne powstają na tej drodze (przez 
usta) - gdyż zarazki wymagają do swego 
rozwoju materyału rozkładającego się, wilgoci~ 
ciepła i braku powietrza. Wszystkie te warun· 
ki istnieją w jamie ustnej zwłaszcza nieoczy· 
szczonej. Z tem łączy się niebezpieczeństwo 
dla zdrowia ogółu, szczególnie skutkiem roz· 
powszecbnionego zwyczaju plucia, a takte wsku · 
tek bardzo łat\łego stykania się z wydechem 
ludz5, zanieczyszczoną jamę ustną mających. 
Szczególnie niebezpiecznym jest zwyczaj dzieci 
c1yszczenia tabliczek oślinionym palcem. Otóż 
ślina u dzieci zawiera b udzo często zarazki 
błonicy ( dyfteryi), odry, krztuśca (kokluszu) 
itd., a nawet gruźlicy, choćby nawet nie było 
wcale objawów chorobliwych. Tym sposobem 
powstają często epidemie,- - zwłaszcza, że 
dzi~ci często zamienia.ją między sobą tabliczki. 
Przy każdej tabliczce powinna wisieć gąbka, , -
którąby tylko wodą, a nie śliną wolno było 
zwilżać. Z pewnością mmniętoby ważne źródła 
e pidemicznego rozszuzania się pewnych chorób 
zakaźnych. Regularne u żyw anie szczoteczek do 
zębów zmniejszy ·bardzo znacznie nit: bezpie· 
czeństwo zakażenia. 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck 
donosi swym członkom, iż przysde zebranie odbędzie· aię 
dnia 25 sierpnia o godz. 1/2i na sali p . Heetermanna w 
Disteln. Członkowie winni się licznie zebrać, ponieważ 
będl\ ważne sprawy omawiane wedle towarzystwa, gdyż 
jak wiadomo ws~ystkie stosunki z tutejazym księdzem Sl\ 
2..erwane Sprawy będlł omawiane na zebraniu. Taksamo 
w ten dzitń da si ę towarzystwo odfotografo~ać i wolne 

· piwo będzie. - Goście mile v. idziani. - O liczny udzi ał 
prosi Z a r z l\ d. 

Wałków. 
My niżej podpisani zapraszamy wszystkich Rodaków 

z para.fi.i wałkowskiej na zebranie do Rau:xel na salę 
p. Ktttliuga, 5 minut od stacyi, które się odbędzie dnia 
1 września o godz. 1 po południtJ, w celu spra.wie . .ia cho
rj\gwi do kościoła. w Wałkowie. Komu leży na sercu 
ojczysta strona, to niech przybędzie na zebranie, a niech 
się nie wymawia, że nie ma czasu, bo do dobrej sprawy 
czas sio zawsze znaleść musi. 

Prosimy wszystkie Towarzystwa o oznajmienie tego 
podania na swolch zebraniach. 
Jan Terak:>wski, Rauxel nr. 118· - Jan Kostuj , Kas trop, 
Miinsterstr. 60. - Walenty Wosielr, Lae r pod Bochum, 

nr. 17. - Wojciech Grzegorski w Altenbocbum. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W niedzielę, dnia 25 bm. o godz. 3 po południu odA 

będzie się zebranie (w lokalu p. Espey) - Donoszę, iż 
na tem zebraniu będzie członkom tajemnica ustaw przed
stawiona, opracowana przez proboszćza z Ha.mborn, więc 
asy temu zapobiedz, proszę członków o liczny udział . 

Za.razem donosi się poprzedniemu i teraźniejszemu 
zarZlłdowi , aby s ię godz. pręd~ej wstawił; by znanlł sprawę 
za.ła tw: ć. Z ar z Ił d. 

Towarz. św. Stanisława B. w Grumme 
donosi swyIIJ członkom i R Jdakom zamieszhałym w Grum
me i okolicy i sąsiednim towarzystwom, kt.óre od nas 
zaprosz~nia. <'debrały i tym, które dla braku adresów za
proszenia nie odebrały aby .nas raczyły SWlł obeenościl\ 
zaszczyci ć biorąc udział w obchodzie 4 rocznicy i~ tnie
nia tow. naszeg0, którn. si~ odbęizie dnia 8 wrzE:Śnia br. 
na sali p Goeke naprzeciw katolickiego kośc i oła Towa~ 
r. ystwa. uprasza się przy b~e z ch<irJłgwiami i wszelkiemi 
oznakami. Program uroczystości jest następuj~cy : od go· 
dziny 2 do 4 będzie przyjmowanie towarzystw, a potem 
pochód do knśchiła na polskie nabożeństwo . P o powrocie 
bvdzie powitanie gości, koncert, Ś;:>iew i dekln.mac.1e, pół 
do 8 teatr a potem taniec. Obok sali jest jeszcze pi\lkny 
ogród do zubawy. Delegacye będlł wysłane na dworzec 
Siid i Nord Bochum i na ul. Bongardstr. Członkowie to
warzystw płacił wstępne 40 fen., goście przed czasem 50 
fen , a przy kasie 75 fen. Niewiasty mają wstęp wolny. 
Karty watępne można nabyć a gościnnego p. Gocke i u 
c ~łonków naszego towar11ystwa. Członkowie, którzy zale
gaj!\ ze składkami dł11żej jak 3 miesi~ce płaci\ tak samo 
jak goście. Jan Stawowy, prze'wodn. 

Koło śpiewu ,,Dzwon" w Essen 
donosi członkom , iż przyszła lekc.ya odbędzie s;ę w nie
dzielę 25 bm. o 2 godz. po poł . na fiali p. Wimmersa Ma
thiassti· . nr. 10 Gertrudenhof. Po lekcyi odbędzie się mie . 
sięr.zne liebranie, goście mile widziani. O liczny udiiał w 
zebraniu upras?a się . Cześć pieśni l Z a. r z I\ d. 

Koło śpiewu „ Kościuszko 14 w Alstaden 
donosi swym ~łonkom oraz .wszystkim Rodakom r.a.mie 4 

szkałym, ii w niedzielę dnia l września odbęilzie się za
bawa z tańcem na sali p. Gr.:itloh przy rzece Ruhrze na 
którlł się zapraf:iza. wszystkich członków Koła śpiewackiego 
oraz członków Towarzystwa. św. Jerzego i wszystkich 
R1daków w ~lstaden. Członkowie To~: św. Jerzego płacj\ 
wstępvego 50 fen., goście 75 fen, niewiasty majl\ wstęp 
wolny. O liczny udział w naszej zabawie uprasza 

Kcło śpiewu „Kościuszko'' w Alst.o.den. 

rTowarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
uwiadamia swych członków, iż sala jest roiebrana. dla 
tego zebranie cdbędzie się 8 września o zwyctajaym cza
sie i tymczasowo zebrania. odbywa6 się będll tylko raz w 
miesil\CU aż nowa sah będzie ukończona. Dla. tego po-
winni się' członkowie jak najliczniej zebraz. Z ar z t\ d. 

Koło śpiewu „Lutnia" Tow. św. 'Wacława. 
w Linden 

donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 25 bm. odbo
dzie się lek~ya śpiewu o 11 rano. Uprzejmie uprasza sio, 
i.by wszyscy członkowie zechcieli przybyć. Goście mil~ 

.widziani. Zarazem uprasza się cdonków, aby zecbcieh 
rozwinlłć jak najwięk3Zt\ agita.cyę miedzy swymi. znaj?
mymi i kolegami by i oni się mogll pokrzepić naszeJ pieant 
tonem. O I polska pieśni, o rodzinna. nuto, Lfłdźże nam 
sp0jną i ze stali kutą, czy to w rodzinle, czy w całem na
rodzie, o polaka pie śni bj\dŹ nam w swobodzie. 

J. Kończa.k. 

Koło śpiewu „ Biały Orzeł" w Duisburgu. 
Przysd~ zebr1mie odbędzie się w przyszł\ niedzielo 

o godz. 8 wieczorem w lokalu p. Holt3cheinder. O liczne 
i punktualne przybycie wszystkich członków oraz gośGi 
prosi uprzejmie 

Józef Sieracki, przewodu. 

łJeckendorf. 
Wszyetkich braci, którzy przyst~pili di) Bractwa. Ró

żańca św., uprasza się, aby swe tajemnice zmienili na 
posiedzeniu Tow. św. Ja.aa. Różaniec będzie pl polakiem 
nabożeństwie. 

Koło śpiewu "Lutnia" w Dortmundzie. 
W niedzielę dnia 25 bm. o godz. 5 po południU od

będzie się zebranie z powodu bardzo wdnyeh spraw w 
lokalu Centralhof, Westwal!. Goście mile widziani. Czeió 
polskiej pieśni! J. N o w a k, sekr . 

Wiec Polek · 
w sprawie opieki duchownej 

w Ueekendorfie 
odbędzie się w niedziele 15 wrze śnia o godz. 4 po poł. 
na sali p. Hoffmanna (Viktoriapa.rk) ul. Siidstr. O ~iozny 
udział Rodaczek uprasza si ę, bo chodzi o to, czy mamy 
mieć w niedziel ę i święta przed południem podczas 
Mszy św. kazan.ia polskie i polaki śpiew. 

Rodaczkj, 11.b:erzcie aie lic~nie na. wiec.: a.by pokazae, 
j~ k bardzo wam sprawa te; na sercu leży. Komitet. 

Stsnownemu Panu 

Ludwikowi Stanisławskiemu 
w Obeih1rnsen. 

Szanowny s ~wagrze I W dniu pr.i~d~uym Twego 
Imienia * Przynoszę' w sercu zel1rane * Najszczersze moje 
życzenia. * P r~epędzaj Twe życie mile * W ~drowiu, 
szcz~ściu be~ zmartwienia, *Niech cl płynlł słodkie chwile* 
Takie •t\ moje .Zyozenia * Tak, co szczęścię, ci przynieió 

I zdoła * Niech będzie Twoim udziałem, * Aby, myśl 
swobodna wesoła * Nie odstą piła Cię w życiu Twojem 
całem. * W iitc przy tem Imieniu me serce cl ż;rczy * Byś 

I przepędzał ży wot Twój 'l1f, .,;łodyczy . * Mił0ść c1ę połlłl.lzy, 
Wiaxa niech cię błogoała wi * A nnd~ieja pokrzepia 1 Nie-
chaj Bóg to sprawi * Więc przepędzaj Twe życie mile * 

I W zdri>wiu, szczęściu bez zmartwienia * Niech ci płyn11 
. słodkie chwile * Takie s~ moje życzen,ia. * Zyczę ci 

I błogosławie~atwa świętego * ~ na jesień dz~ewcz.ęc~a 
cuotliwego l gospodarnego. * W końcu wołam mech ZyJe 
szwagier mój * Ludwik Stanhławeki pochodzący z Ro· 
gożewa pod J utt'Osinem a przebywający w Oberhausen. * 
'I'ego Ci życzy Twój kochany szwst,;ler Tom:isz Sta
szewflki z Ź )nf\ Józefllt, urodzonj\ Stan\sławsklł w qber· 
hausen. 

mm~~m~~~~~~~~m1i~~~ 
~ Tow. św. Józefa w Altenbochum I 
~ v.asyła szanownemu sekretarzrwi panu 

~ , Ludwikowi Szkudlarskiemu ., 
i m oraz rewizorowi kasy --
! ~ Ludwikowi Paszkowiakowi ~ 
~ w dniu godnych Imienin (25 ·go sierpnia) naj- ~ 
~ serdeczniej-:ize Ży{w>enia zdrowia, szczęicła. i bł.o- , ~ 
~ gosławieństwa. św. Wykrzykujemy po trzykroć: I 
~ Niech żyjlł 1 Z a r z Ił d. . , 

m~~m~~~~~~~~~~~~ 
Baezno•e! 

Nadsyłająe kort1spondeneye, oslottseaia.. 
zamówienia ksi4żek i t. d. trzebakM41y r• 
podać swój dokładny adrn. 



Tow. św. Piotra w Horst n„ Ruhra. 
aonosi swym członkom i wsżystkim Rodakom zamieszka
łym w Horst i okolicy, ił w niedzielę 25 sierpnia obcho
Ul towarzystwo 16 rocznic~ istnienia sweco. 

Bratnie Towarzystwa, które od nas zaproszenie ode
brały i te, które dla braku adresu takowych nie odebrały 
oraz wszystkich nam życzliwych Rodaków prosimy, ażeby 
nas w naszej uroczystości swem przy byciem zaszczycić 
raczyli. Nastepuj,ce Towarzystwa s~ zaproszone: Tow. 
łw. Piotra z Steele, Koło śpiewu „Dzwon" z Steele, Tow. 
iw. Marcina z Kray, Tow. św. Wacława z Linden, Tow. 
iw. Józefa Wattenseheid, Tow. św. Andrzeja z Bochum, 
Tow. św. Józefa z Essen, Tow. „Jedność'' z Essen, Tow. 
iw. Stanisława K. z Katernberg. Tow. św. W0jciecba z 
Bortmu:id i TowarzyPtwo św. Tadeusza z Gerresheimu. 
Członkowie bratnich Towarzystw płacił wstępnego 30 
fen., goście pr~ed czasem 50 fen., przy kasie 75 fenygów. 
Karty wstępu dla nieczłonków można nabyć u członków 
urz„du i u gościnnego p. Miillera. Program uroczystości: 
&d godziny 2 do 3 przyjmowanie Towarzystw na dworcu 
w Steele.:Nord o godz. 1/24 pochód do kościoła na pol
skie naboieństwo, po nabo!eństwie powrót na salę }lana 
Miillera. Tamje 1) powitanie przez przewodnicz,cego. 2) 
koncert f deklamacye. Wieczorem będzie teatr ze „Sceny 
Ludowej" Ga pozwoleniem autora p. J. Chociszewskiego. 
Po teatrze dalsza zabawa. z tańcem. Zapraszamy wszyst
kich członków i Rodaków, aby nas swą, obecnością. za
uczycić raczyli i naszym · zgnuśnałym członkom ducha .io 
tycia dodali 

Wszystkie listy tyczą,ce się Tow. pro~imy adreeować 
u ręce przewodniczą,cego A. Siemieniewskiego· w Horst, 
ulica Wieaenstr. 4, - lub sekreto.rza St. G:-gulskiego w 
Haferfeld nr. 153 a. p. Steele. Zarząd. 

Towarzystwo św. Andrz~ja w Bochum. 
W niedzielę dnia 25 sierpnia o godz. 1 po południu 

zechc~ eię cdonkowie zebrać w lokalu posiedzeń tawa
rzystwa poniewd o godz. 1 minut 45 odjezdżamy z dwor
ca Bochum· Sil:i na rocznicę To.w. św. Piotra. w Horst n. 
Ruhrą,. Wszj•e.cy c.złcnkowie zechc4 się stawić. Bilet 
trzeba. wykup· ć do Steele- ~crd. - Walne zebranie od
b~dzie s!ę dnia 8 września. 

P. Wypych. zAst. przew0dnicze.cego. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi swym czknkom i wszystkim Rodakom za.mies.z.ka
łym w Wanne i okolicy, jż w niedzielę dnia 25 sierpnia 
obchodzi towarzystwo 3 rocznic~ swego istnienia. 
Bratnie Towarzyotwa, które od nas zaproszenie odebrały 
i te, które dla brakn adxesu zaproszenia nie odebrały, oraz 
wszystkich nam życzliwych Rodaków prosimy, ażeby nas 
swem przybyciem zaszc2yc:ć raczyli. Członkowie towa
rzystw mają, wstep wolny. goście płaci\ przed c::asem 50 
fen., przy kaaie 75 fen. Karty watępu moż2a nabyć u 
członków zarzą,du i u gościnnego p. Marziny. - Program 
uroczystości: Od godz. 3 do 4 przyjmowanie Tow1.1rzystw. 
Tamże 1) pcwitanie przez przewodniCZfłcego, 2) koncert, 
wykona.ny przez p. Roszaka z Wanne, 3) o 5 godz. wy
marsz do kościoła, 4) po nabożeństwie będf\ śpiewy, de
klamacye i mowy, 5) wieczorem nędzie teatr pod tytułem: 
„10-tysięcy marek", bardzo ucieszna. sztuka. O jak naj-
liczniejszy udział uprasza Z a r z 4 d. 

Towarzystwo „J edność" w Dortmund 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 25 bm. odbę
dzie się walne zcromadzenie po południu o godz. 
4. Każdy cdonek powinien się stawić, bo S!\ ważne spra-
wy do załatwienia. Z a r z Ił d. 

Towarzystwo Joteryjne . ,Szczęście" 
w Horstbausen 

urz11idza l at o w ~ z ab a w ę dnia 25 sierpnia. Poczt\ tek 
za.ba.wy o godz. 4 po południu . Wstep .dla g?~ci .P~zed 
czasem 50 fen., przy kasie 7 j fen. O Jak naJ liczmeJBZY 
udział prosi Z ar z ą, d. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
W niedzielę dnia 2!> sierpnia po wielkiem nabożeń

s\wie o godz. 1hl2 odbędzie się zwyczajne zebra.nie. O 
jak najliczniejszy udział prosi Z a r z Ili d. 

Koło śpiewaków „Sokół" w Ueckendorf'ie 
donos! członkom i Rodakom oraz zapraszonym Kołom, iż 
zapowiedziana zabawa na 2 ~ bm. nie odb~dl.ie si~ 
ponieważ policya nie zezwoliła. Rodacy, którzy kartki 
kupili niech je zastrzymaj11i, ponieważ za.ba.wa odbędzie się 
później. Z a r z ą, d. 

Towarzystwo św. Jana Ewg. w Witten. 
Zwyczajne zebranie odbędzie slę w przyezł11i niedzielę 

dnia 25 sierpnia od godz. 3 do 4. Po zebraniu rozpocznie 
1:1ię zabawa, na kt6r11i szanownych członków jako i Ro
daków w Witten iamieszkałych serdecznie zapraszamy. 

Z ar z Ili d. 

Koło śpiewu "Lira" w Oberhausen 
urż~dza w niedzielę dnia 25 bm. latową. zahawf, na 
kt6r11i wszystkich Rodaków z Oberhausen i okolicy się za
prasza. - Program zabawy: O godzinie 4 po południu 
koncert, poczem mowa powitalna, śpiew ogólny, śpiewy 
Kółek śpiewackich, a przy tem deklamacye w czasie w~l
nym, a w końcu taniee. Muzykę dostawi p. Santura z 
Oberhauaen. Karty wstępne możnc1. nabyć a p. Hackowej, 
u p. Helten. i u członków zarz11idu Koła naszego oraz Koła 
„Mickiewicz" i „Sokoła". Wstępne dla członków przed 
czasem 50 fen., prz;y kasie 75 fen:, a dla nieczłonków 
przed czasem 7 5 fen., przy kasie 1 markę. O liczny u-
dział uprasza Z ar z Ili d. 

Tow. św. Jana Chrzc. w Altenessen. 
W niedzielę dnia 25 bm. jest nabołenstwo polskie po 

południu o 5 godzinie. Po nabożeńatwie jest ·zebranie. -
Szanowny zarzfłd, lecz tylko ci członkowie, którzy do za
rzj\du należ~ i czł<>11ek zaufania, zechcłl się stawió zaraz 
po wielkiem na bcżeństwie na salę posiedzeń. Uprasza się 
wszystkich Rodakó N i Rodaczki o liczny udział w na.bo · 
.teńetwie i w zebraniu. - G.)acie mile widsfani. 

Zauą,d. 

Ogłoszenie! 
Niniejszem donoszę wszys~kim tym, którzy w dniu 

wyborów stali z kartkami przy lokalach wyborczych w 
powiecie Ruhrort i tym. którzy poniesli koszts przy agi· 
ta.cyi wyborczej, ażeby się zgłoaili do swych miejocow~ch 
prezesów w pr.1.ecifłigu tygodnia, ażeby te sprawę w krótce 
uregulować. P. Lackowski, 

przewodniczą,cy powiatowy. 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar p. Rubrort 
donosi swym członkom oraz Rodakom, iż przyszłe zebra
nie odbędzie się w niedzielę dnia 25 sierpnia w lokalu p. 
Pinka, przy kościele kntolica:im, o godzinie 6 wieczorem. 
Upraszamy wszy~tkich człoBków, ażeby wszyscy się sta
wili. ponieważ mamy wałną sprawę do załatwienia Bę· 
dzie też obierans zastępea przewodnicz,cego, zast~poa se• 
kretarza i dwóch ławników. O liczny udzi!lł w zebraniu 
uprasza Mikołllj Kaźmierczak, sekretarz. 

rrowarzystwo św. Walentego w Wanne 
don ,. si swym członkom i Rodll.kom zamieszkałym w Wan
ne i okolicy, lż w niedzielę dnia 8 września. obchodzi to
warzystwo 11 rocznicę swe~o istnienia na sali 
p. Unterschemanna, przy ulicy Banhofstr., naprzeciw ko
ścioła katolickiego. Bratnie Towarzystwa, które zapro
szenia odebrały prosimy, ażeby nas sw~ obecnosci11i za
szczyc.ić raczyły Prosimy 3zan. Tow, &.by przybyły z 
cb()r11igwiailli, ale bez pałaszy.t Członkowie bratnich Tow. 
mają, wstęp wolny, nieczłonkowie płaci\ przed czasem 50 
fen 1 a przy kasle 7 5 fen. Karty wstępu można dostać u 
członków zarzą,du lub u gościnnego p. Untera.}bemanna. 

Program urnczysto.fol t Od godz. 2 do wpół do 4 
przyjmowanie bratnich tow. O godz. 4 wymaraz do ko
na nabo!eństwo. Po nabożeństwie przywita.nie gości przez 
prze wodniczficego, koncert, śpiewy, deklamucye i tei>tr. 

Zarazem prosimy członków, ażeby dnia 2) sierpnia o 
godz wpół do 4 po poł. przybyli na pooiedzeuie w cza,. 
pce i z. oznakiem tow., ponieważ za.raz po posiedzeniu 
bierzemy udzl ał w rocznicy Tow. św. Józefo. i św. Anto
niE'go w ·wanne. P1aceoie mięsięcznych składek odbędzie 
się na małej as.li · u góry na drugiem piętrze. O liczny 
udział członków w posiedzeniu i w rocznicy s,siednich 
Towarzystw prosi Z ar z!\ d~ 

Koło śpiewu „Gwiazda" w Altenessen 
urz1'dza latową zabaw\' w niedzielę I września na 
sali p. Kopersa. J3ęd!} śpiewy deklamacye, tetitr i taniec. 
Wypłatni członkowie płac~ ws1ępne 50 fen., a obcy przed 
czasem 75 fen, a priy kasie 1 11 arkę. Grać będzie mu
zyka polek<l.. W szystkich nam życ;tliwych Rodaków za
praszamy jr.k najuprZfjlLiej. 

Zarazem upra3za się szanownych C2.łonków, aby się 
licza.ie stawili pa lekcyę śpiewu. 

Cześć pierini polskiej ! Z ar z ą, d. 

Baczność parafianie· z Benjc · 
pod Krotoszynem. 

Zapraszamy parafian z Benic, mfes1kaj~cych w West„ 
falli i Nadrenii, aby w niedzielę 25 sierpni& o godz. 2 Pt 
południu raczyli przybyć na dworzec w Oberhausen, aby 
porozumieć się w sprawie pamie,tki dla nasz<'go kościoła 
w Benicach. Szczególnie pro1dmy tych, którv.y to zapro„ 
szenie we „Wiarusie Polskim" wyozytsj4,. aby .powiado„ 
mili tych, którzy może gazety nieczytej14. aby sio na dzień 
przeinaczony jak najlictiniej stawili. 

Michał Juskowiak w Oberhausen, 
s~bloeserstr. nr. 20. 

---~-------------Wiec polski w Habingborst 
odbędzie eię w Diedziele 25 sierpnia o godzinie 4 po poł, 
w sali p. W. Kettlinga. O liczny udział · Rodaków 
z Habinghorat, Rauxel, Kaatrop i całej okolicy uprasza 
się. Będ' omawia•e ważne sprawy Polaków na ob. 
cz:ytn e dotycz,ce. „Zwią:~ek Polal<Ów" • . 
łlłlłł1tłllł" _________ , I 

Wiec 
polsko-katol. w sprawie budowy ko· 

śeioła w Schwerłn-Froblinde I 
odbędzie się w niedzielę dnia. 25 sierpnia br. o godz 4 
po południu w Kot tenbur;u na sali psna Vierhau~'"'· 
O liczny uJziBł µro~i Kom i t et 

~*~~D*~~Q~ 
Wiec polski w W attenscheid :i 

odbędzie się w niedzielę dnia 2ó sierpni.a. o godz 4 ! 
p() poiudnfu w sali p. BUhri4''a przy ul. Bochumer Str. ~ 
nr. 393, (naprzeciw „S.>1bad Ceotrum"). O liczny udział 
Rodaków z Wattenscheid i okolicy uprasza. się. gdyź będ, 
watne sprawy omawiane, szciególnie też sprawa wycbo- 1' 

wania dzieci. „Związek Polaków' 

~D~~~~~~~m~~Q 

........... • •• I 

Wiec polski w Wanne , 
"dbędzie się w niedzielę dnia Ili września o godzini& 

1

, 

1fri. po południu w sali p. Unterschemanna. prz:v katoli· , . 
ckim kościele. Porzitdek obri:.d: 1) Sprawy, g6mic1e, 
2) sprawa. wychowania. d11ieci: 3) sprawy ogóke. Roda· ,, 
daków z Wanne i okolicy uprasza się o jik nailiczniejazy · 
udział, bo chodzi o sprawy, któremi się dziś każdy inte· 
resować koniecznie powinien. 

· · ,,Z w i fł z e k P o I a k ó w". 

-----------------1 M. Kaczmarkiewicz, 
Widumerstr. 27 KASTROP, Widumerstr. 27 

poleca 

Ił:= dobre cygaey- ::I 
Kościos1.ko, Marynka oraz inne rodzaje cygar, to.• 
be.ki do palenia i zażywania, żeki, gilzy, maszynki do ro• 
hienia papiero~ów, wielki wybór fa,jek, cygarniczki port„ 
mor.etki, szczoteczki, ta haki erki, la.ski, łańcu 3zk:i do ze
garków i inne towary galanteryjne, powinszowania, wi4• 
zarki, obra~y, ksią.iki do nabożeństwa, bistory• 
czne, elementarze dla dzieci i t. d 

Tanie ceny. ' Uduca rze.tełna. 

Michał Kaczmarkiewicz, 
Widumerstr. 27 Kastrop, Widurnerstr. 27. 

---------------- ' 

Bank ludowy 
Eing. Gen. mit unb. Raftpfl. 

>Jw Raciborzu - (Batibor O/Schl.) 

Szanownym Roda.kom w Bru
cbu i o1'olicy donoszę, iż po· 
większyłem mój 

interes kolonialny, Książka misyjnai1 

wydana star~niem Ojców_:iRedemptorystów, a zawieraj~ca wszy{(e~ol 
modlitwy i pieśni, w Cij\gu całego roku ' potrzebne, kat„a ;;lę 
najważniejsze nauki misyjne, nadaje się szczególrt , i 
Polaków na obczyźnie i dla tego powinien jlł każ/. ~c .. k "' 
l każda Rodaczka nabyć. Cęna za egzemplarz mocno opraw:..nc, J3 tr 

przyjmuje wszelkie kapitały i oszczędności pocz~wszy od ] marki e 
płaci od nieb 31;2 "/o ta miesięcznem, a 4 °Io za ćwierćrocznem wypo~ 
wiedzeniem od dnia złożenia pieniędzy. - Adres: 

Ba:ak lud.owy E. G. m. n. H. 
w Raciborzu (Ratibor O/Schl.), ul. Panieńska 13, (Jungfernstr-) 

Piosennik Jutrzenki 
uwierający pieśni, piosnki i wiersze potępiaj~ce pijaństwo 
karciarstwo, i socyalizm. Cenv, 30 fen., z przes. 35 for... 

Adres: ,. Wiarus P ołsi'J, Roch um. 

Kap. zakł. 3000000 mr. Kap. zakł. 3000000 mr. 

Bank Ziemski 
w Poznaniu, przy ulicy Wiktoryi nr. 2, 

przyjmuje wkładki i oszczędności od 100 marek pocz"wszy na procent. 

lpłaei - • • d • ... o; za 3·m1es1~cznem wypowie zen1em ._ 0 

za 6-tygodniowem W)'powiedzeniem 3 1/2 6/ 0 

z tego powodu nie mam czasu do 
wyjeżdiania z twarogiem, powidła
mi, kiełbasami, jogfami i innemi 
rzeczami. Z tego powodu sprze
daję mój wóz i konia. Rodacy, 
którzy chcf!i się odważyć na wy
w:yjeżdżauie z tym towarem, pro
szę, aby się zgłosili do mnie . z~
robku aziennie jest 8 marek czy
stego dochodu· Nauc.zę kupują;cego 
ważyć, sprzedawać i kupować. 

Franciszek Mazurek, 
Bruch, przy ul. Marienstr. 222, 

przy kosciele katolickim. 

Oznajmienie!. 
Trzej ro botr.dcy z Hocbdabl p 

Dyseldorfem w:yjt cha.li w niedzielę 
18 bm. na zahawę, I. R, M. F . i 
I , P ., i niewiadomo gdzie się znaJ
dujfł 

I. Heleniak, P. J. 
H o c h d a h 1 pod Dysseldorfem. 

I Zbior pieśni kościelnych Przesyłki pocztowe adresować należy tylko: nawieraj"cy najuiywańsze pieśni 
..... Bank Ziemski - Posen. ~ 1a cały rok. Cena 30 fen .. 

20 m., a z przesyłk~ 2.40 m. Adres: „ Wiarus Polski" w 1:'zył pan n 
pl 

••••••••••••••••11111podni6~ Dl 

• 
ZądaJcie 

„Biblioteczkę dla Dzia ~w 
i Młodzieży Polskiei proszę Jes 

i pol. 
Wydawnictwo ludowe j stw 

imienia Ada'lla MickiewiczaV .kwa· b d 
zawieraj11ic1' historyę pohkf\, żych Sl~ od k ~ 
naszych wielkich mężów, świętychwypadl n~ 
skich, powiastki moralne, legendy, uśpio· naJc 
nie, bajki, wiersze i wierszyki, óki 

I• czy ta.i· c1· e opowiadania dla śmiechu i rozry ~ p p l 
Doui,d wyszło 8 tomików 0 ' 

1.0 fen. za pojedyńczy tomik, SP1t;órego n~n 
syłką, 13 fen. \lin 

Dalsze tomiki pod praSl!i. t mie 
Adres: ' 0 no 

„Wiarus Polski" Boehum, • 

Za clruk, nakład i reda.key~ odpowieaziallly,: A n to n i Brej ski w Bochum. Nakładem I cwionkami Wydawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

2 dodatki: Dodatek nad.zwy~ 
i„Głos górników i l111tnlk:ów" nr. 16, 



• 
Nr. 102. :eochu:rn, sobota, 24 sierpnia 1901. Rok 11. 

== Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. ==: 

Numer dodatkow T. ~~~m1n~H$~~~m~~m~łłH~i~ 
~ Kochanemu ojcu ~ 

li~~H~lł1HłH~i$Hl~mmo~m~ m Ludwikowi Grzeszewskiemu ~ 
'Wf}., ~ ~ najserdeczniejsze życzenia w dzień św. Ludwi- ~ 
~ Kocha.nemu mężowi ~ "f:Slil.. ka. zasyłam. Zyczę wam zdrowia, szczęścia i ~ 
~ Bartłomiejowi Błaszakowi ~~ ~ bł(1gnsławień'ltwa Bożego Niech wam ssc2ęście 7!ffe;. 

~ skł"da. m w dniu gndnych i'mi'eni'n J'"k na.i··er- ~ wieniec splata.; Zyjcie jak najdłuższe la.ta. Więc ~ 
~ „ ... 'f;.:fJd... w urc czy~tość twojego imienia, Niesie ci wdzię- ~ 

I deczniejsze życteni a. Chóry anielskie weeoło ™ ~ czna twoja córka Bar'oara, Niechaj Bóg tobie ~ 
gbsią, Men· U męiowi koron~ niOBI\· Brllni ~ m wszestko w radość zmienia, . Daje pom) ślność i ~ 
1mie twoję w okolicy całej, Za co odbierrnsz ~ ~ spokój i zdrowie, Lecz w kopalni tak si~ dzieje, ~ 

~ piekny wieniec chwały. · Zycze ci zdrowia ~ ~ górnik się nie zestari:eje, brak powietrza. wc flŻ ~ 

I 
szcześcia i błogosławieństwa Bożego, A po 'S&LJ.. ~ go . dusi, górnik wcześnie umrzeć musi. Da.łby ~ 
&mierci króle~twa niebieskiego. Tego ci ż .1 czę ~ ~ Bóg kopalnię rzucić i do stron ojczys ~ych wró-· ~ 

. i po tnykroć wykTz• kuję: Niech żyję I mój ko- ~ ~ cić. Tego wam życzy wasza. kochahca córka ~ 
~ Ghany m~ż, aż ca)y D'·rnap zadrzy. K. B . ~ m Barbara, i po trzyki'oć wykr?Jykuje nasz ko- ~ 

*~~-~~~~*m~~-*~ 
~ Kochanej żonie ~ 
~ ~\~Lu_, ltfl ... „„ce ~·~ I ~ ~I~ w.vv„ ~~ 
~ w dniu goJnych Imienin (25 b m) 
~ · Przy dzisiejszym dniu radosci, * Który I 

Twem Imieniem słynie, * Zyczę niechaj w obfi- ' ' 
~ tości sto lat życia Twego płynie. * Dr<'ga. żono, 
~ kwiaty życia niech ci nigdy nie wiednie1ą, * 
~ Niech do zgonu od powicia rajskim się uśmie
~ cbem śmiej, , W końcu wołam wraz z dziećmi 
~ niech żona. moja Ludwika, a mat'!J'a nasza żyje, 
~ a echo po całem Herne głos rozniesie I 
~ Tego ci życzy szczerze przywiązany mąż 
~ wraz z dziećmi. Jan Mazankiewicz • 

*~m**~ttt~~~~~*~~ ~~~~~~. ~~~~~~~~~-:z:~~ >Mi. chany <•jciec : Niech żyje I aż się echo od ~ 
'f{fS../JfffPIJS.JJJJS..'JJl~'f~'fJ8i'SJ?f%..~J?f%..~~'/!ffS.,7flf5J?(fS..~~ ~ Hofstr. do waszego dorr u odbije. Biili ~li •• Ili!~ 1111 •• ,.11.., ... 11ai\ m B. Orzeszewska. F. M. m ~~~ 

~m~m~~ ~~*~~~m.~tit ~·~~~~m~~lHtH~IH~~m1Hłfl1~ ;; Tow. św Ludwika w Disteln-Scherlebeck Jt''" m Kochanemu mężowi tit -- il~MH • ' zasyła w dzień godnych Imienin szczere życze- ~ 
Ludwikowi Jeżewskiemu ~ M ił t DB •• ił -~il ł-=_=_~ da wszystL ;ł;t: i kom. „~ 

16 Bruchu Jfi 11 Naszemu sv1nownemu prezesowi Tow. sw. I.i ~ 
w dniu 25 sierpnia, składam serdeczne życze- 'S:;t1 lłt41 Wawrzyńca w Elberfeld~ie ::..lł pańu Gbiorczykowi przewodn, ora?J cdcn-
nia Dziś przychodzę do cię w progi, * By w ~ = L d k • b• = ł- Polaszkowi. Pa.zale, Korbińsldemu, ł;; 
dzień twrjego im le iia * Złożyć ci moje życie . ~ ~ p. u wi OWI Dy te io\ifi ~ ZborOW!łkiemu i Gierlińskiemu ~ 
nia, * Zycię ci zdrowia czerstwego, * Zycia ~ I{! w dniu godnych imienin 25 sierpnia, składam id = wszystkiego dobrego, co wam tylko w tym ży- = 
sto lat długiego. * Zyczę ci tu na obczyźnie, "'' ~ -~ serdeczne życzei:iia, życzę zdro vvia, szczęścia , m iiJ_ ciu potrzeba, a po śmter ~i nieba. W końcu ~ł"-' 
Abyś zs.rsbił dość grosza, * I mógł pochov-· ać ~ ~; błcgoflławieństw& Boż · go i wszelkiElj fortuny, a ~ ~~krzykujemy: Szanowni Lndwjkowie niech -

~ do trzo~a. * Potem mógł powróció do ojczyete.i lli I do imierci niebieakiej korony. Wśród różaych zy1a, 1 Jan Stachowiak. . 

I
Wi, ziemi. * I tam się cieszyć z brat!mi swemi, * ~~ życia. kolei, nie doznał nigdy zło?"rogiej burzy, ~ . T1rnit-.~m11u ~ llllTI~~~'V...siiift~~~l~~~L 

Zyczę ci potem życia zgonie, * Abyś osiadł na ~ płyń wcifłł pod żaglem błogiej na<iziei, która ił\."li .„~. ~ .. „.„.._...„ „.......,,„.„~."'"..._.,. ... uwv= 
niebieskim tronie, * I abyś za przyczyn'\ otuchę daję w podróży, a gdy teslrnota pie1ś i).i ~=n~u~z:~~~~~~~~~~~~~~ 
świętego Patrona, * Byłeś policzon do świetego tw~ rozsadzi, Za odpoczynkiem, błogim spoko- ~ ~~'/!ffS.,~'/JIJS.~~'f?.ff5._~lJ(5~"f$1Jr.~'l?(%.'J?&S~'l?!JS.~ 
grona, * Abyś zażywał roskoszy nieba, *Gdzie jem, niech Cię do portu przy.jaźń prowadzi:· i = ~ . .Kocha.nemu o!c.u • I 
nam wszystkim dążsć potrzeba, * Abyś za raczy pociech serdecznym zdrojem. Niech nasz •M ~ L d k S , k 
przyczyn~ świętego Patrona, * Zwróciła nam szan(.wny prezes żyje, aż się echo od Elberfeldu I ~ tl Wł O~I trozy OWI 
si ę stracona korona, * I aby wzleciały ona aż do Srod1 odbije". · m .w :W.1en_ielha~sen • . • m 
orły białe, * Ludowi na pociechę, a. BogtI na. Wierny przyjaciel i członek Towarzystwa ~ skła~am w .dniu 1mie~m n~iserdecznieJsze zy- ~ 
chwałę. * Kochany ml\Ż Ludwik Jeżewski: św. Wawrzyńca. · ~ czema. zdrowia, szczęscia. i błogodawieństwa ~ 
Niech żyję. Tego ci życzy twoja kochajflca żona ~ Bo~ego. Kochany ojciec mój niech żyje l Tego ~ 
Zofia Jeżewska wraz z obuma synkami. ;ROB ifł§ ~ życzy, wdzięczny syn Ludwik. ~ 

~~~tit~tittt!ftt~t~Hiftitm~~m~ Za reklamy i ogłoszenia redakcya nie odpowiada. ?!H$H$H~~~~~~H~~l~IH!~~~?$HI 

Nowo otwarte. 
W naszych przez przebudowanie znacznie powi9kszonych lokala ch, odpowiednio do 

czesnych wymagań uszą.dzonych, otworiyliśmy na nowo 
DOWO• 

Dom towarowy pierwszego rzędu. 
Mamy na składzie następujące 

Towary łokciowe. 
Towary białe, 

artykuły: I 

Konfekoyę dla męźczyzn, 
Konf ekcyę dla niewiast, 
Koofekcyę dla dzieci, 
Konfekcyę do ~oboty. 

Wykonywanie eleganckich ubrań 
podlu.g mia1y„ -

--Zasady interesu! 
l) Bzetelna i skóra. usługa. 

2) Znanej dobre j jakości 

towary po odpowiednio 
tanich cenach. 

3) 'Wielki wybór we 
stkich od.działach„ 

4) Śe:iśle stałe ceny. 

wszy-

• 
Mamy na składzie następujące artykuły: 

Kapelnsze1 

Krawaty, 
Bieliznę, 
Pa-raso le, 
Pościel, 

·Haterye do pościeli, 
Fh•anki, 
Dywany. 

A:t•tyknły d u wyprawy. 

Zwracamy uwagę na wyłożone towary w naszych oknach ~ystawnych. 

Dom towarowy 

~~Edward B:eil i spółka, 
no · 

Kaiserstr.192. . Lan;;endreer·Bahnhof, Kaiserstr.192. 



Tanie i cieka~e książki: 
Godzina śmierci, cę;yli leki na . strachy śmiertelne. Cena z prze

s~łkl\ 60 fen. - Gawędziarz, czyli zbiór ciekawych opowiadań. Cen i 
i przesyłki\ 60 fen. - Dziwne podróże Obieżyświata. Cena 60 fen. 

Zegarek czyścowy, czyli . nabożeństwo codzienne za dusze ~ 
czyścu cierpiące, oraz Godzinki i modlitwy dla dostąpienia szczęśliwej 
bńerci. Cena 30 fen. - O trzech św. Hostyach, 50 fen. - Gł<>we 
iw. Barbary, 50 fen. - Rozmyślania religijne dla pobożnych niewias1 
ehrześciańskich, 75 fen. - Walka o byt i walka o cnotę, 50 fen. -
Księżna Lubomirska, czyli cudowny los sieroty polskieJ w Paryżu, 40 
fe!!. - Klara. czyli zwycięztwo 0 noty, 50 fen. -- Kręte drogi, czyl: 
hlstorya młodzieńca zbłj\kanego, a później nawróconego, 80 fen. -
Płacz Ojców św., 75 fen. - Przeraźliwe Echo, 60 fen. - Genowefa 
40 fen. - Bolesław, 40 fen. - S~d Ostateczny, 40 fen. - Męki pie
kielne, .15 fen. - Nauka o Szka.plerzacb1 20 fen. 

Głos Synogarlicy na pustyni świata tego jęczl\cej, to jest: dusz~· 
ehrześciańskiej rozmyśl~nia, do Pana Boga, wiecznego oblubieńca wzdy
chania, w chrzescianskiej doskonałości ćwiczenia, cena. 1 mr., z przes 
1,10 mr. - Ita z Togenburgu- Powieść wzruszają,ca z wieków średnicł 
ku zbudowaniu i pokrzepieniu w cierpieniach i uciskach tego tycia 
Cena 30 fen., z przes. 35 fen. -- Czemu dziad rza wsze dziadem, cho~ 
mu wszyscy dajfł. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. - Miłowid. Histo
rya o biednym przewoźniku. Ce'na 20 fen., z przes . 25 fen. ~ Powin
śzowania dla dzieci na Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, imie· 
rany i urodziny. Cens, 25 fen. , z przes. 28 fen. 

Nadznryezaj tanio! 
Wielka partya ubrań dla mężczyzn od 5 do 45 marek, 
Wielka partya spodni dla mężczyzn od 2 do 14 marek. 
Wielka partya ubrań dla chłopców od 2 do 15 mareki 
Wielka partya ubrań do roboty nadzwyczaj tanio. 

Dodatki w znany sposó~, bez_ najmniej 
szego pod wyzszen1a cen. 

Magazyn gardero·by dla mężczyzn ~K~ 

Jacob spółka, • 
l 

Bahnhofstr. 26, 
~n.~ 

Wj! t te n, Bahnhof str. 26. 
Polska.. usługa! ~ ~ 

Ministrant, 15 fen. - Pomsta Bob, 25 fen. - Los Sieroty, S@ 
fen. - Listownik, !JO fen. - Legendy, 30 fen. - Lampa Czarodziej
ska, 40 fen. - Koszyk kwiatów, 40 fen. - R.obinson, 80 fen. '._ 
Anto~ z Skalina, 30 fen. - Chata Wuja Tomasza, ao fen. - Cui 
rzadki w świecie, 10 fen. - D olina. A1meryi, 60 fon. - Gadu-gadu 
80 fenygów, - Historya o królewiczu, 30 fen. - Magazyn zabaw, 4C 
fen., - ObrB.zki z życia ludu, 40 fen. - J askinia Beatusa, 1 mr. -
Oracye i pienni weselm, 30 fen. - Powieści i gawędy, 50 fen. -
Przygody z tycia pijakó-w, 30 fen. - Zbieranka, 50 fen. - Obieży
lwiat 50 fen", - Wesoły F iglal'.i , 40 fen. - Kopa opowiadań 30 f'en.

1 

-- Róża z Tannenburga: 60 fon. - Spiewnik polski, 50 fen. - Sześł S d 
oiekawych bajek, 30 fen . - Sioka Wiktorya., 50 fen. - G1,; wędzitm prze a WaCZ0 
!SO fenygów. tę rhy i rzetelni za wysoki\ prowi-

Niepojęte drogi Opatrznor.lci, 50 fen. - Zbiór powinszowań 50 zy11, patrzebni. 
fen. - Zwyczajna ku;:hnia domowa, obejmujł\ca przepisy potraw ku- Jakób Scbaeneseifen, 
charskich, 80 fen. - Przewodnik dla niezuajfteych języka niemieckiego: . dawni?j Aug. Goricke w Bochum 
15 fen. - Sybilla, czyli zbiór proroctw i przepowiedni, 40 fen. - Skład maszyn do robienia pończoch' 

w. Drukarni „ Wiarusa Polskiego" 
w Boehum, Ma.ltheserstr. 17 

.Mała Lutnistka, 50 fen., - Sto wesołych anegdot, 15 fen. - Historys szycia ma.z kołowców. 
jest do nabycia.: 

papier listo~y o Złotoszku i Czerwonoszku, dwóch królewiczach bliźniakach, 30 fen. 
Powiastka o dziewczęciu, porwanem od zbójców, 20 fen. - Piękna 
historya o goł~bku, który przyczynił się do uratowania rycerza o<l 
Śmierci jaka mu ze strony rozbójników zagrażała, 20 fen. - Sniegu
linka, historya bardzo zajmującą, o prześlicznej królewnie i o jej niego
dziwej i srodze ukaranej macosze, 30 fen. - Wianek najciekawszych 
powieści i anegdot, 30 fen. - Dzieci sabaudzkie, 30 fen. - Kopciu
szek. Historya bardzo piękna o sierocie, co wyszła za królewicza a złej 
macosze i dwóch je,j córkach ukaranych, 30 fen. - K2i11;źeczka o do
brych zwyczajach towarzyskich, 80 fen. - Nasze życie, powieść z cza
fdÓW powstania w r. 1863, cena 80 fen. - Grzesznik poprawiony, cena 
40 fen. - Asem i królowa duchów 40 fen. - Powiastka. o Madeju 
rozbójniku, 15 fen. - Krzyżyk drewniany, czyli Bóg nie opuszcza tych) 
którzy w Nim ufność pokł~dają, 20 fen. - Złotnicki. Historya o kupcu 
który si<; wyuczył języka ptaków, 20 fen. - Trzy zajmujące powieści. 
Obraz Matki Boskiej Gołąbek, Krzak róży, 50 fen. - Prawda i fałsz. 
'75 fen. - Półkopy ,wesołych opowiadań, 20 fen. · 

Młody pustelnik. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Królowa 
,Różyczka. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Marzana. Cena 30 fen.: 
SI przes. 35 fen. - Młody pustelnik. Cena 30 fen„ z przes. 35 fen. - , 
Sobotnia góra. Cena 20 fon, z przes. 25 fen. 

Na koszta przesyłki dołączyć trzeba do każdej marki 10 fen. 
Kto zamówi kei~żek powyższych przynaj.T.haiej za 5 marek i prze· 

~a pieniądze naprzód, otrzyma przesyłkę na nasz koszt. Na tyczeni1 · 
wysełamy wszelkie ksi~żki także za pobraniem pocztowem (Postna.eh· 
llahme) · 

, Yvszelkie listy i przesyłki pieni~żnc iodresowaó krótko 
· ,„Wiarue, P olski' '· Boc.hum. 

Polski Elementarz + 
~ 
~ 

dla dzieci uczących się w szkole ~ 
tylko po niemiecku. ~~ 

,Jestto n aj l e p Bzy elementarz, jaki dotychczas wy-
szedł i dla tego powinien znajdować si~ w ręku każdego 
dziecka polskiego na obczyźnie. 

Elementarz wy kona.ny jest bardzo gutitownie} ozdo-. 
biony licznymi obrazka.mi, o. ułożony tak, 3e dziecko umie
j~ce czytać po niemiecku, łatwo nauczy się po polsku. 

Cena 30 fen., z przesyt.ką 40 fen. 

J{to pwgnie posiadać 

• ~~ 
~ • ~ 
4 
ł; 

książkę do nabożeństwa w pięknej i mocnej oprawie 
niech sobie zapisze 

,,Boże bądź mil(~Śeiwr'! 
Ksi~źka. „Boże b\dŻ m iłościw" zawiera bardzo piękny zbiór nab:)· 

teństw i pieani, a kosztuje w nadzwyczaj pięknej i mocnej oprawif 
a,50 mrk.) 6 mrk., 7 nsk., 7 ,50 mrk. i 9 mrk. Książkę tę przesyłam~ 
poprzednim nadesłaniem należytolici . al bo też za zaliczki\ poczto w\. 

-~~~+~+~~~~~·+~·~··~-i Tomasza a Kempis i 
+O naśladowaniu Chrystusa.~ 
~ Cena 1 mr., z przes. 1,20 mr. ~ i Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. : 

e+~+++++++~+++~~++++e 

Józef Twardella 
w Bruckhausan, 

przy ulicy Alb1·ecbtstr. J.2. 

z pięknymi polskimi napisami 
Cena ZB'. jednę teczkę z 6 arkuszami 5 koper ta.m 

10 fen., z przeayłk~ 1.3 fen. Kto zamówi od razu 
30 teczek, otrzyma przesyłkę franko. - Na.lezytotió pro
simy przesła.6 n ap r z ó d w markach pocztowych (w liście) Dawniej je.ko sekretarz w j e· 

dnym z największych biór adwo
kackich na Górnym Sltł?iku czynny, 
p >lecam si~ szan. pu.blicmości w 
Bmc~a.usen i okolicy jako dzi 31- I 
ny p :sarz 4o wylronyV>ania wszel- I--------------------------
kich prac plśmiennych jako to : 
skarg, teklamacyj, próśb i apela.~ 
cyj, oraz wszelkich innych prac w 
z~kres piśmiennictwa wehodz~cych. 

Książki J.1ł(!).żnej treści. 

Wykonywanie każdego czasu. 
Usługa sk<'ra i rzetelna I 

Towarzystwom 
które łyczą, sobie, aby stęple ich 
były wyraźnie odbite, to jest: 
iżby wyrazy nie zalewały się farbą,. 
polecamy bardzo praktycznie urzf\
pzone 

poduszki 
do farb owania stęp li 
w kolorach fioletowym, niebieskim 
czerwonym i zielonym. Pod.u. · 
szki urządzone są tak, że 
1aie potrzeba. icb :fa1·bą n i' 
~·11ły połeurać, ;,;dyż farba 
w tychże poduszkach za
warta nie łatwo wysycha, 
a starczy jej na lat kilka. 
Cena tylko 75 fen„ z przesyłką, 
95 fenygów. Adres : ~ W iams 
Polski", Bochum. 

Róża lesna. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - Toast polskiwiet 
:>zem i prozq,, czyli zbiór mów przy uroczystościach wszelkiego rodzaju. 
Cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. - Dziwne przygody chłopa Urban' 
Długonosa. Cena 25 fen., z przes. 30 fen. - Jak to było pod Wi<'· 
dniem. Powieść na tle dziejów ojczystych. Cena 40 fen., z p1'zes. 46 
fen. - Michno Karaś. Powieść historyczna z czasów Bolesława Chrv0 ·• 

brego. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. - Jaśko Cholewa. Powiastk:4 
historyczna z czasów Bolesława Smiałego. Cena 50 fen., z przes. M 
fen. - Kazimierz i Magdosia. Powieść z dziejów ojczystych z siedem·· 
nastego stulecia. Cena 40 fen., z przea. 45 fen. -- Skrzydlaty wojak. 
Powiastka. historyczna z czasów Jana Sobieskiego. Cena 40 fen., 1li przea. 
!5 fen· - Maciek Grflida, odważny wojak na lflidzie i morzu. PowieM 
'!l czasów Zygmunta III i Władysrowa IV. Cena 40 f., z przes. 45 f, 
- Czasy kościuszkowskie. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. ·_ Marcik 
N o wina. Obrazek historyczny z czasów Bolesława Krzywoustego. Oe· 
na 50 fen., z przes. 60 fen. - O> Czechu wojaku i o polskiej Hance .. 
Opowieść historyczna z czazów pg·trzeby grunwaldzkiej za Władysławn 
Jagiełły. Cena 50 fen., z przes. 80 fen. - Jan Płużek. Powiesc • 
czas6w Bolesława Krzywoustego„ Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - · 
Ma.zepa, hetman Ukrainy. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. - Szymek l 
Uandzia. Obra.zek z czasów nas~ych. Cena 60 fen., z przea io fer„ 

Strachy. Kilka. ciekawych opowiadań ku nauce i rozrywce. Cena 
40 fen·, z przes. 50 fen. - C21arnoksi~Żnik Twardowski. Powieść 1 
podań ludowych. Cena 30 fen.? z przes. 35 fen. - Nagrodia 1.moty. 
Trzy powiastki: Anzelm w ta.tarskiej niewoli, Lekarz cudowny, Miłoi\6 
A.ntosia <lo matki. Cena 60 fen., z przes. 70 f. - Mała historya Pol ~ 
~ka z obrazkami. Cena 30 f ., z przes. 35 fen. 

A.dr.es: , . '11narus Polskii0 Bochum. 

1 Drukarnia " 
iarusa Polskieg~I 

1 
Maltheserstr. 17, w Boehnm, Maltheserstr. 17, 

wykonywa 

gustownie, prędko i tanio _ I 
wszelkie prace drukarskie I 

[rosz~ 
mianowicie I 

~ 

ustawy, programy, kai~ty wstępu, ka1.•ty legitymacY.jne i ikwa· 
karty do kwitow·ania składek miesięcznych, koperty i pa· Ję od 
pie1• z nazwą towarzystwa lub z nazwiskiem osoby pry· lT~~~ 1 

watne.j, zaproszenia weselne, karty itolecające i wizytowe, , tóki 
plakaty, prospekty i t. d., i t. d. 

U w a g a . Przy ws7'elkich zamówieniach prosimy 
dokładny adres, a.by przesyłka nie opóźniła się. 



inst5tucyi zabezpiecżeuia w Poznaniu. Z1rz~d 
tejże instytucyi przyśle wtedy pracodawcy for. 
mularz do wykazu, który on winien wypeiniać 
w ciągu kwartału kalendarzowego i aż do 
15-go !dnia pierwszego miesiąca następnego 
kwartału kalendarzowego (do 15 lipca, 15 
października jtd.) przesłać zarzą.dowi insty
tucyi zabezpieczenia, oraz donieść, jeżeli z 
wypełnio_nego formularza to nie wynika, czy 
zatrudnienie obcokrajowców trwa nadal po 
upływie ubiegłego kwartału. Zarz:td insty
tucyi zabezpieczenia po zbadaniu wykazu do
niesie pracodawcy, jakfl· kwotę on ma zapłacić 
gotówką. 

Pracodawca, który nie zastosuje się oo 
tych przepisów naraża się . na karę pienięłnfł, 
I\lOg~c~ wynosić aż do 30u m uek. 

Ważny dla robotników wyrok. 
Robotnik R za"horował pewnego dnia w :fa 
b,ryce i następnej nocy zmarł na udar sło
necz~y (E{itzschla.g). Spółka zawodowa (Be
rt,1fsgenosse~schr. ft) odrzuciła wniosek o pła
cenie rei;i.ty, wywodząc, ?:e wypadek nie za
s~edl w czą3ie pra.c)7. AtoH sąd polubowny 
skazał sp{>lkę na płacenie renty, wychodz~c z 
założenia, iż w dniu wypadku skutkiem wiel
kiego skwaru na dworze i w fab ryce panowała 
więk;za gorączka a robotnik będ~c na _niłł na
rażo1:y? zachoro\~ał i umarł. Należy więc 
przyJąc, że przyczyna śmierci zdarzyła się pod
cza~ pracy. Przeciw . temu wyrokowi spółka 
założyła rewizyę do najwyższej instancyi, 
jednakowoż bez skutku. Pozostała po ro
botniku rod "Zina otrzyma rentę. 

Nowy wynalazek. Z Moskwy do-· 
noszą o nowym wynalazku dr. Danielewskiego: 
metalizacyi tkanin . Tkaniny pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego, metalizowane jego 
sposobem, posiadają niezmiernie wiele zalet, 
jakich żadna używana dotychczas tkanina. nie 
posiada. Tak n. p. metalizowana skóra lub 
płótno posiadać będzie niezmierną odporność 
na tarcie, nie trac~c pr.zy tem nic na elastycz
ności. Po.des.zwy, pasy transmisyjne, worki> 
o.pony itd. zyskują ni,eznaną dotychczas trwa
łość. M;etalizowane drzewo or;ięga w r7. e.źbiar, 
stw~e, stolarstw.ie i t. d. wpro3t opisać się nie 
d~j~ce efekty. Koszt metalizacyi jest hardzo 
ma~y. Tak n,. p. kos.zt metalizowanej pndei;zwy 
pod.niesie jej cene najwyżej o 20 fenygów na 
parze. Pierwsztł f ab.ry kę tego rodzaju otwiera 
dr. Danielewski w Petersburgu„ Wy,nala1iek 
ten grunto,wnie był · zbadany w instytutach 
technologiczn~ch charkowskim i petersburskim. 
Na. :(azie fabryka wyrabiać będzie tylko 10,000 
par podeszew rocznie i zużywać będzie na ten 

cel 500 pud6w n:i--dzi . Cały fon zapas do • . 
starczanym będzie na potr7.eby wojoka. 

Syberya. W kopalniach złota w po 
łudniowym Ałtaju wybuchły w kwietniu i 
msju tego roku strejki i zaburzenia robotnicze. 
Bardzo nędznie wynagradzani robotnicy~ którzy 
w dodatku przedsiębiorcom płacić muszą nie
słychanie wysokie ceny za środki żywności, 
porzucili pracę. Cz~ść robotników uciekła z 
kopalń, część za3 pozostała , lecz nie pracowała 
pomimo wszelkich namawiań a nawet, jak 
pisze gubernator w Tomsku, stawiła "zbr(ljny 
opór" władzom. Gubernator oznajmia, że 
sprawców i prowodyrów strejku kazał już u
wiezić i czeka ich ~surowa kara"; na przy:
szłoś:! wszyscy robotnicy, biorący udział w 
strejkach i zaburzeniacJ;i, będą zesłani do naj
bardz!ej odfalonych olłolic Syberyi i tam od
dani zoe.taną pod 'dozór policyi 

Taki jest los współbraci robotników na 
Sybirzf'. Gubernator wynalazł na strejki śro
dek, którego mu niejeden europejski praco -
dawca pozazdrości. 

Gliwiceo W fabrykach i hutach górnoi. 
śląskich zanosi się obecnie na wielkie przesi
lenie. Na lepsze wyroby z żelaza jest jeszcze 
zajęcia na 6 do 7 tygodni, w innych oddzia-

- łach zaezyna się jednak taki zastój, że ro-· 
botnicy robią mniejsze szychty, byle nie za· 
przestać pracy. Najmniej zajęcia mają fabryk i: 
wagonów, bo zamówień mało, a fabryk wiele. 
Rz~d każe budować 3900 wozów towarowych,, 
z tego dostanie się jednak 280 fabrykom, 
połączonym w związek, reszta zaś fabryk, o· 
wiele liczniejsza, zadowolić się musi dostawił 
1100 wagonów. .Nielepiej jest i w fabrykach 
kół i ob:;ad do kół. 

Bezrobocie w północnej A meryce lich<Y 
się rozwija. _ Pierwsza trudność jest w tero~ 
że wielka część robotników nie należy <lo or
ganizacyi, więc prawdopo .:iobnie za głosem 
organizacyi i jej zarządu nie będzie postępo
wała, to znaczy: nie będzie strejkowała. 

Druga trudność jef-lt t ·1, że pracodawcy 
postarali się wszelkiemi środkami o „chętnych", 
o takich, którzy by chcieli pracować na 
mif>jscu strejkuj4cych. 

Gd~ie jest brak oświaty i jedności po· 
między wszystkiemi · robotnikami, tam trudno 
przeprowadzać strejk, a mianowicie tak wielki 
strejk, który miał obejmow2ć cały krBJ· 

Baku. W niedzielę 11 sierpnia wybuchł 
na gruncie Towarzystwa naftowego pożar, 
który zni3zcz;ył 52 wież wiertniczych i kilka 
domów - mieszkalnych. D1tąd nie wiadomo, 
czy kto z ludzi nie stracił życia. 

Redaktor odpowiedzialny: Antoni_Brejaki w Bochum. - D.ruk i uakł.ad . Wydo_wn. ~,Wiarusa Polskfo~o'\ 
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Kto mote być majstrem w swoim czym. Dla tego te-* zwracamy wszystkim in-

za wodzie? teresowanym uwagę na to, że do 1 paździer

Wedle nowego prawa rzemieślniczego 
przysługuje od 1 października 1901 r. tytuł 
majstra tylko temu, .który jest samodzielnym 
i w swym zawodzie dzierży uprawnienie do 
utrzymywania terminatorów·, a więc ten, który 
ma lat 24, i który albo trzy lata praktycznie 
się uczył i zdał egzamin na czeladnika, albo 
przez pięć lat samodzielnie w swoim zawodzie 
pracował, albo_ też przez pięć lat. jako werk
mistrz był zatrudniony. W czasie przejście- . 
wym wystarcza - aby uzyskać prawo do 
trzymania terminatorów - dostawienie wy
kazu, że się odby1o dwuletni okres przepisanej 
i ukończonej nauki w miejsce trzyletniego ter
minowania. Ęto więc tym przepisom · zadosyć 
uczynił, może nosić tytuł majstra. Tytuł ten 
jednak nie przysługuje zatrudnionym w fa
bryce przewodnikom albo pomocnikom, którym 
są przekazane pewne oddziały do dozorowania 
w połączeniu z ich rzemiosłem, a więc w fa
bryce mebli zatrudnionemu przewodnikowi 
(werkflihrerowi) nie przysługuje tytuł majstra 
stolarskiego, przewodnikowi w fabryce ślu
sarskiej tytuł majstra ślusarskiego. Nie wolno 
także nieuprawnionemu np. stolarzowi nosić 
tytułu majstra i pisać na swej firmie: 
"Stolarnia majstra N. N." - Kto nieprawnie 
używa tytułu majstra podpada karze aż do 
150 marek a w razie niemożności zapłacenia 
4 tygodni aresztu. Chcąc zostać _ majstrem 
muoi kandydat dostawić poświadczenie, że 
przynajmniej 3 lata w swym zawodzie był 
czynnym. 

Z powyższego więc widocznem, że zu
pełny przewrot nastał w ;ustroju rzemieślni-

nika rb. mają jeszcze wszystkie cechy prawo 
pr?.yjmowDĆ na m11jstrów podług dawniejszych 
ustaw, co jednak po 1 październiku już miejsca 
mieć nie będzie. Niechże się tedy wszyscy 
interesowani z rzeczonym egzaminem do 
1 października rb. załatwią, gdyż po tym 
cza~ie mieliby bardzo dużo korowodów, ko
sztów oraz utrudnienia w złożeniu powyższ13go 
egzaminu. Bardzo to za.tern ważna sprawa, 
którą niech sobie Rodacy nasi dobrze wezmą 
pod rozwagę i z przepisanym egzaminem do 
swego cechu jeszcze przed 1 październikiem 
się zgłoszą. . Tym bowiem rzemieślnikom, 
którzy nie złotyli powyższego egzaminu, nie 
będzie wolno od 1 października rb. trzymać 
uczni. 

A więc · czemprędzej do dzieła, bo czas 
bardzo już krótki 1 

Produkcyjne stowarzyszenia. 
Stowarzyszenia te są rodzajem stowarzy· 

szeń zarobkowych i gospodarczych zawiąza
nych celem produkowania wspólnego i sprze
daży produktu na wspólny rachunek stowa
rzyszonych. Z małych kapitałów, niewystar
czających do prowadzenia samodzielnego przed
siębiorstwa, można prnez stowarzyszenie się 
złożyć większe, zwłaszcza, że i kredyt staje się 
przez to ułatwionym. Wiadomo zreszt14, że 
drobne przedsiębiorstwa nie móglł w naszych 
czasach skutecznie współzawodniczyć z wiel
kiemi; otóż stowarzyszenie się jest środkiem, 
za pomoc~ którego niezamożni mogą o~iągnąć 
niektóre korzyści wielkich przedsiębiorstw, 
mogił mianowicie korzystnif~j zakupować ma-



ieryaly. l orzysta6 z kre-dytu, korzyst~iej sprze
dawać, wprowadzić podział pracy i maszyny. 
Stowarzys.zaj'ł się w te-n_ sposób zwłaszcza 
mali rzemieslnicy i robot.nicy. Uczestnik sto• 
warzys?.enia wnodi do niego swą pracę, a za· 
zwyczaj i kapitał. Zdana się, że członkowie 
wnosztł tylko kapitał, albo że wtedy, gdy się 
już ftowarzyszenie dorobi, ~aczyna pracować 
najemnymi robotnikami, tak jak n. p. spółka 
akcyjna. Ale wtedy stowarzyszenie produk
cyjne mija się z swym celem, który polega 
głównie na tern, aby dać spos9bność ludziom 
pracującym zużytkowywać pracę SWłł na \\ ła~ny 
rachunek, w włnsnem (w~pólnem) przedsię
biorstwie, zamiast ją najmować. :Niegdyś spo· 
dziewano się niezmiernie wiele po stowarzy
szeniach produkcyjnl· eh. tiądzono, że one za
stąpią z czasem c.:.łkiem inne rodzaje przedsię
biorstw~ że za ich pomoc11 wszyscy robotnicy 
stan4 się współuczestnikami przedsiębiorstw, 
zatem z najemników przedsiębiorc<:lmi. Ale 
niestety zbyt często wyradzają si~ te sto\1\ a -
rzyszenia w radzaj spółt: k, z których człon
kowie chc4 ciągnłłĆ zyski z dywidend, a bez 
pracy; a z drugiej strony trudności udarem
niają nieraz powodzenie. Trudności te pole
gają głównie na tern, że brak stowarzyszonym 
umieję_tnego kierownictwa, bo do prowadzenia 
wielkiego przedsi~biorstwa nie wystarcza do
świadczenie rzemieślnika lub robotnika, na 
braku zgody i karności, wreszcie nieraz na 
braku potrzebnego kapitału. Z tem wszystkiem 
tam, gdzie zdołano tych błędów uniknłłć, sto
warzyszenia produkcyjne nadzwyczaj ważne 
przedstawiają korzyści. W rolnictwie stowa
rzyszenia produkcyjne nie odnoszą się zwy· 
czajnie do wspólnego prowadzenia całego go
spodaratwa rolnego, ale do przeróbki prokuktów, 
jako to: stowarzyszenia mlec.zarskie, gorzel
niane, młynarskie i t. p., albo do jakichś innych 
poszczególnych czynnoś ;!i gospodarskich i ga -
łęzi produkcyi, jak stowarzysz-enia hodowlane, 
utrzymujące wspólnego buhaja rasowego i po
średniczące w sprzedaży przychów ku i t. p 

Takie stowarzyszenia, które skupiają sto
warzyszonych tylko tUa wspólnego_ prowadze
nia pewnej części, pewnej g~łęzi produkcyi 
(które zatem nie są w pełnem tego słowa zna
czeniu stowarzyszeniami :produkcyjnemi), udają 
siQ daleko łatwiej od właściwych srowarzy
szeń produkcyjnsch i oddają wielkie uaługi 
także w pr~emyśle, a więc rzemieślnikom, jako 
stowarzyszenia dla wspólnego zakupna ma.te
ryałów, wspólnego używania droższych ·ma
szyn, stowarzyszenia magazynowe albo dla 
wspólnej sprzedaży i t. p. 
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Rosmai tcśct 
O robotnikach polskicłt w Prusach 

pisze między innemi „Kuryer Polski": 
Ogłos7.enie pr0jektu nowrj niemieckiej ta

ryfy ~elnPj wysunęło znowu na porzlłdek 
dzienny sprnwę wychodźtwa robotników na
s~ych na zarobek do Prus, którego ogranicze
nie ma być, według wi domości d~ienników 
niemieckich, Jednym z środków od'''etowych 
na podwyższenie ceł zbożowych. . Prasa ro
syjska oma\\ia gorliwie tę spruwę, zaznaczajłłc, 
że naddze<lł czas unormowania wycbodźtwa i 
zabezpieczenia rob ,,tnikom naszym, poduzas po
bytu ich w gr1,nicach pańt?twa pruskiego, 
oehrony prawrwj, na równi z robotnikami 
miejscowymi. 

Pr"sa ro;.;J:jsl;.a poświęca -tej sprawie 
dłuższe ~.rLylnił~i według niej wina smutnego 
stanu rzef zy lely w znac:tnej mierze w syste
mie paszp11rtowym i ~-upełnym braku jakiej
kolwiek organizaC)'i: reguluj14cej najfm ro• 
botników, skutkiem czego oddani są na pastwę 
osmknńczych ajentów werbo~ników. 

Ażeby j !7dnak usunąć oburzające warunki 
mieszkaniowe, w .iakich . żyją polscy przybysze 
w majątkach pruskich i i żeby ich ochronić 
przed samowc1ą cudzoziemshiego pracodawcy, 
nie wystarczy, rzecz .pros.ta, samo unormowa
n ·e najmu robotników. Należy przedewszy
stkiem postarać się o to, ażeby przynajmniej 
obowię:wjące w ~iemczech prawa o ochronie 
pracy stosowane b,yły również do naszych 
współrodaków. 

-Niezbędnym warunkiem, dajqcym pewność, 
że robotnicy na;::.i w Prusach korzystttć będą 
na równi z miejscowymi z opieki prawnej, jest 
utworzenie ~pecyalnej inspdrnyi, stojfłcej na 
straży praw robotników-emigrantów. Wykona
nia warunku tego domagać s~ę winien w pier
wsz.ej Jinii rząd rosyjski przy odnowieniu_ 
traktatu. 

Co się 1yczy ust.awodawstw:..i. o ubezpie
czeniu rubotników, zadaniem przedstawicieli 
rosyjskich w Niemczech winno być nie tyle 
uwolnienie polsko* rosyjskic:h robotników od 
obowiązku płacenia składek do kas ubezpie
c1,enia, ile troska o to, ażt by ci, którzy ulegli 
nitlszcz~-śliwtmu wypadkowi prL.y pracy, inwa
lidzi, półiawalidzi i choizy korzystali faktycznie 
z przysługujących im praw, nie zaś wysyłani 
byli do kraju rodzi,nnego: oddając większ'ł 
cześć pracy swej chlebodawcy pruskiemu, mają 
prawo domagać się, ażeby Niemcy trochę 
bodc1j zabezpieczały ich na wypadek niezdol -
ności do pracy, tembardziej, że, jall: się słusznie 
wyr<ża raport urz~dowy, płaca 7.a robotę w 

rzadkich tylko . wypadkach "r6wna jest co do 
cep.y wytwórczości". 

Spotrzebo'ft'anie drzewa w kopal
niach w zagłębiu rzeki Ruhry wzrasta co rok 
a z nim koszta wydobywania w~gla. Ceny 
drzewa nie tylko się o 10 do 15 proc. w osta· 
tnich 10 _latach podniosły, ale potrzeba dla coraz 
większego ?Ogłębiania kopalni znacznie większ11 
ilość drzewa. Koszta drzewa w kopalni spo
trzebowanego wynosiły 65-80 ,~enygów na tonę 
wydobytych węgli. Na spotrzebowanie drzewa 
wpływa dalej w znacznej mierze nacisk ziemi, 
bo na wielu kopalniach wystarczają do wspie-

. rani a zwykłe sosnowe lub jodłowe okrąglaki, 
na znacznej liczbie kopalń potrzeba wszakże 
dla ogromnego nacisku powierzchni wsparć dębo
wych. Dębowe drzewo o wiele jest droższem, a do 
tego brak niemal zupełnie drzewa w W est
falii i Nadrenii zmusza kopalnie do 1::1prowa
dzenia go z Polski, Węgrzech, Czech. ba, 
nawet z Szwecyi i Norwegii. Ponieważ zaś 
przewóz drztwa koleją bardzo jest drogi, dla 
tego zaczęto sprowadzać drzewo z Norwegii 
i Szwecyi wod~ i kanałem emsko -dortmundz
kim. O ile taniej taka przewózka wypadnie, 
nie można chwilowo powiedzieć . Lecz chociaż 
ceny drzewa dla tańszego transportu w górę 
nie pójdą, to nie zhiż'ł się one, gdyż drzewo 
na miejscu, gdzie rośnie z otwarci€ m nowych 
rynków zbyt znacznie w górę iść zwykło, bo 
skoro nowe koleje wybudują przy lasach, tam 
się zjawiają hnndlarze i przepłacajłł wszystko. 

Wybuch pyłu węglanego wskutek 
strzałów dynnmitowych spowodował znowu 
dwa nieszczęścia. W kopalni „Shamrock'' po
parzyło się 9 stycznia 4 górników tak niebez
piecznie, że na drugi dzień zmarli. Byli oni 
zatrudnieni przy rozszerzaniu ganka, a ponie
waż wózki z węglami utkwiły w głazach, po -
łoż)ł starszy nabój dynamitowy między głazy i 
zapalił luntem. Mimo poprzedniego zroszenia 
wod~, nastąpił wybuch pyłu węglanego. Drugi 
wypadek zaszedł w lutym w kopalni hrabia 
„ Beust", gdaie mimo poprzedniego zroszenia 
wodą i .aparatu ochronnego jeden łomnik wsku
tek wybuchu pyłu węglanego ciężko się po
parzył. 

W „B~1·gmannsheił" zam)śla knap
szaft zaprowadzić ku::s dla górników, którzyby 
chcieli sie nauczyć niesienia pierwszej pomocy 
okaleczałym towarzyszom. Zarządy kopalń 
zostały wezwane do wymienienia górników, 
którzy by chcieli brać udział w kursie. 

Czytanie podezas:praey. W nowo- -
jorskich fabrykach cygar i papierosów pracują 
robotnicy i robotnice, pochodzłłce prawie bez 
wyj!łtku z Hiszpanii, Myksyku i wyspy _Kuby. 

Wszyscy należfł do osobn"'go związku za,\?ó ..'. 
dowego. · W każdej sali warsztatowej znajduje 
się mężczyzna lub kobieta, którzy czytają 
głośno pracującym. Płaci ich za to zwiłl~ek 
zawodowy. Zajęcie to otrzymują ludzie, któ
rzy mają silne płuca, donnśny głos i wyrażnfł 
wymo~ę. Na środku sali stoi mały stolik z 
dzbankiem wody i paczką cygar. Czytajł}ca 
osoba zasiada przy nim i przez cały cza~ 
t1wania pracy cz)ta powieść jalu~ś lub łatwo 
zrozumiałą rozprawę naukową. Robotnicy, 
zwijają cygara i słuchają równoczefoie zaj-
mującego czytania. · 

Z Hiszpanłł donoszą, iż w więzieniu 
we Vich w Katalonii urzędnicy męczt,;li strej
kujących are::>ztowanycb. robotników w ten 
sposób, jak to w średnich wiekach było w 
zwyczaju. Pewna _gazeta napisała o tem, 
wskutek czego rząd nakazał zbadanie sprawy. 
Wykazało się, że gazeta prawde doniosła. 
Urzędnicy majlł ot.rzymać karę. Robotnicy 
w całym kraju Sił oburzeni i urządzajt} zebra
nia, na których w ostrych słowach 2ądajłł 
wystarczającej kary dla owych urz~dników-
zbrodniarzy. _ 

Zapałki francuzkie. Wyrób i sprze· 
daż zapałek stanowi we Francyi monopol rzą
dowy. Corocznie Francya zużywa zapałek 36 
miliardów, z czego czysty zysk wynosi 32 
milionów franków. Dodać trzeba, że skutkiem 
monopolu zapałki francuzkie są bardzo złe. 

Zabezpieczenie na starość i nte„ 
moc robotników i robotnic obcokrajowych, 
Żatrudnionych w rólnictwio i leśnictwie, Za -
rząd instytńcyi · zabezpieczenia ogłasza po-_ 
niższe pismo : 

Według uchwały Rady związkowej 
z dnia 21 lutego roku 1901 zniesione jest od 
1 kwietnia roku 1901 zobowit\zanie do wlepia
nia znaczków zabezpieczenia dla zat.rudnionych 
w rólnictwie i leśnictwie albo ich pobocznych 
przedsiębiorstwach robotników polskich, którzy 
są poddanymi Rosyi lub Austryi, a którym 
władza pozwolBa przebywac w kraju tylko 
przez pewien czas, poczem muszą powrócić za 
granicę. 

Pracodawcy, którzy z.atrudniają takich 
obcokrajowców, winni instytucyi zabezpiecze

. nia zapłacie tę kwotę, któraby na nich samych 

. przypadała za zabezpieczenie robotników, 
gdyby obowiązek ich zabezpieczenia trwał 
nadal, przeto połowę wartości znaczków do
tychczas dla tych robotników wlepianych. 

W tym celu każdy pracodawca, zatrud:µi~ -
ją_cy obcokrajowców, winien, według wyda~y~h 
przez naczelny urzt}d zabezpieczenia przepisów, 
donieść o tem w przeciągu 3 dni zarrz'łd_owi 



Wychodt:i na wtorek, ezwsrtek i sobotę z dode.tkiem. 
religijnym p. t.: »Nauka Katolicka", z dwutygodnl
ldem spółccJllnym p. t. „Głos górników i hutników", 
o:ras pisemkiem literackiem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
60 fen., a z odnoszeniem do dom n 1 ml.". 7 4 fen. n Wie.w 
nas Polski" Hpisany jest w cenniku pooztowym pod 

nr. 133, ua stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 
Zm b:tspraty pł!llcl IDę za mf ejooe :rządka drobnego druku 
16 fen„ !l ~a. ogfoszenia ~amieazczone przed inseratami 
.łO fen. Kto częeto ogła.sze., otrzyma. odpowiedni opuał 
c.eyli rabat. Zra tłómaczen!s. z obeych jozyków na pol
aki nic się nie płaci. Listy <lo Itednkcy1) Drukarni 
1 Kaitga.x'Irl należy opłacie i podZtł. w nich dokła.dny 
rulroe pisztłCego. Rękopisów się nie FWre.ea. Nazwisk 
to.respondent.ów bem io.b ·apowa.trtienia nie ~1kazuje się. 

Nr. 104. :Bochum., ozVtra:rtek, 29 sierpnia 1901. Rok 11. 
__ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Ma!theserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
m6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli! 

·-a MłlJa*Milt · $ „ 
Na vvrzesień 

sapisać można już teraz 

„Wiarusa Polskiego"-
na każdej poczcie. 

Prenumerata wynosi 

W-- t7lko 50 feu. -.ił 
a z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 

Rodaków prosimy, aby swych znajomych 
zachęcali do zapisania sobie na wrzesień „ Wia
rusa Polskiego" z trzema. hezpłatnymi doda
tkami. 

IP" o•· O *O o li 

Polacy na obczyźnie. 
Wiec polski w Habinghorst 

odbył się w przeszłą niedzielę przy licznym 
udziale Rodaków, a pod przewodnictwem pier
wszego zastępcy prezesa „Związku Polaków", 
p. Stanisława Adamskiego. Pierwszy mówca 
p. Jan Terako\11 ski omawiał krzywdy i dziejące 
się Polakom na każdym kroku. Ubolewał też 
nad niedostateczną opieką duchowną, oraz nad 
tern, że 00. Franciszkanie tak się obchodzą z 
Polakami, że przez to podkopują powagę du
chowieństwa, bo używają tak obelżywych i 
brzydkich wyrazów, które przyzwoitość wprost 
obrażają. 

P. Grześkowiak z Bruchu poruszył sprawy 
górnicze, szczególnie też sprawę wyborów 
starszych knapszaftowych, które w niezadłu· 
gim czasie w kilkunastu obwodach odbyć się 
mają. 

P. Brejski z Bochum wspomniawszy o 
walce, ja ka się dziś toczy w gazetach nie· 
mieckich przeciw Polakom na obczyźnie, za· 
g.rzewał Rodaków do energicznej obrony prze· 
I c1w zachciankom różnych germanizatorów. 

P. K. Pachura z Hor.:ithausen mówił o 

1 
wychowaniu dzieci, i wzywał, aby każdy sta· 

, ~ał się o wychowanie ich na dobrych Polaków 
l katolików, bo gdy im się pozwoli zmiemczyć, 
Wtedy pociec:Cy z nich spodziewać się nie po· 
trzebuje. Zalił się też p_an P., że k~ięża nie· 
mieccy niejednokrotnie są przeciwni, aby dzieci 
polskie uczęszczały na polskie nabożeństwo. 
Dziwne to postępowanie. My Polacy na to 

! ~Ważać nie możemy, lecz każdy zobowiązany 
f.ę Jest zabierać swe dzieci ze sobą, bo jako dzieci 

polskie, ma.iii\ obowiązek chodzić na nabożeń· 
\fa· stwa polskie. Gdy tak wszyscy po~tępować 
od. ~ędziemy, wtedy dzieci pokochają nasze pię· 
idl kn~ pieśni kościelne, które także w domu jak 
,jo· naJczęściej śpiewać powinniśmy. 
ókl P. Wędziński z Habinghorst zachęcał, aby 

Pola~
1 

garnęli się do organizacyi, która bardzo 
go n~m est potrzebna. W stępować więc wszyscy 

\\!~nni 'my do "Związku Polaków". W nie· 
ot nuecki h „Gewerkvereinach" i "Verbandach" 

noga olaka nie powinna postać, bo tam też 
' 'tylko na to wychodzą, aby nas germanizować. 

P. M. Jarczyński z Habinghorst mówił o 

potrzebie trzeźwości i oszczędności, do czyta
nia pism polskich i do organizowania w celu 
ohl'ony wspólnych interesów. Chcł\C wyrugo· 
wać pijaństwo, powinniśmy przedewszystkiem 
wyrugować ów naganny zwyczaj dawania ko· 
lejek. Co kto wypije, niech każdy sam płaci. 

P. Fr. ·wysocki z Bladenhorst protesto· 
wał przeciw wyzwiskom „Germanii" i innych 
gazet nit.mieckich, których to „blattów" żaden 
Polak w swym domu nie powinien cierpieć, 
natomi21st w każdym domu polskim przynaj
mniej jedno pismo polskie znajdować się po· 
winno. 

Ubolewać też trzeba, że OO. Franciszka
nie z Dortmundu zapowiadają nabożeństwo 
polskie w gazecie niemieckiej, a nie w gazecie 
polskiej. Czyz nabożeiistwa. polskie są może 
dla Niemców przeznaczone? Czyż wobec ta· 
kiego postępowania można się dziwić, że Po· 
lacy uważają OO. Franciszkanów za germani 
zatorów. Proszę OO. Franciszkanów na te.m 
miejscu, aby w przyszłości w gazecie polskiej 
o nabożeństwach polskich ogłaszali. 

P. Fr. Kaik z Rauxel wepomniał o 
krzywdach, dziejących ·się Polakom na obr.zy
źnie i ganił, że mimo to dużo Polaków jeszcze 
jest tak oziębłych dla spraw n.a.rodowych. 

P. A. Walkowiak z Kastropu wspomniał, 
że dziś wiele gazety niemieckie piszą o agita· 
torach polskich, i wyzywają ich co się zmieści, 
a tymczasem my wszyscy takimi agitatorami 
być powinniśmy, bo dla dobrej sprawy agi· 
tować, to największy zaszczyt. 

Teraz przeczytano i przyjęto protest prze. 
ciw „Germanii", która nazwała Polaków na 
obczyźnie "mniejwartościowymi katolikami" 
oraz rezolucye uchwalone na ostatnim wiecu 
w B6chum, poczem wiec zP-kończono pieśnią: 
„Kto się w opiek~·" 

Na wiecu rozdawano bezpłatnie element.a· 
r.ze polskie, oraz inne broszurki i pisma ulotne. 
Niechże Rodacy zrobią z nich właściwy nży· 
tek. Do „Związku Polaków" przyst~piło nie 
spełna stu nowych członków. 

Bruch.. Rodak tutejszy p. W. Grześko
wiak wybrał dla swego nowc-narodzonego syna 
imiona Maryan i Bogusław, i tak też kazał za· 
pisa~ w urzQ .Izie stanu cywilnego. Gdy 
jednak rodzice chrzestni udali się z dzieckiem 
do kościoła, ks. kapelan Nichus nie chciał 

ł dziecka ochrzcić imieniem Maryan Bogu5ław, 
I lecz tylko imieniem Bogusław i tak też uczy· 

nił. Ciekawość, dla czego imię Maryan nie 
znalazło łaski w jego oczach. Z tego powodu 
i rodzice i dziecko sarr o mogą w życiu po
źniejszem mieć różne ambarasy. 

Prośba do Polaków :na obczyźnie. 
Wszyscy mówimy, źe koniecznie potrzeba 

nam się zorg.rnLwwać i cieszyć się tylko mo· 
żna, iż coraz więcej Polaków na obczyźnie 
uznaje tego potrzebę. Nie dosyć jednak uznać 
potrzebę organi.zacyi, lecz trzeba także dołożyć 
rękę, a.by do organizacyi coraz szersze koła 
przystępowały. Mamy już na obczyźnie orga· 
nizacyę ogólni\ "Związek Polaków", do którego 
każdy Polak przystąpić może i powinien. Cho
dzi o to, aby, o ile możności, jak największą 
liczbę Polaków złączyć w tymże "Związku". 
Do współpracy yvzywam niniejszero wszystkich 
Rodaków, którzy uznają potrzebę urganizo.cyi. 
Proszę usilnie, aby z każdej miejscowości choć
by kilku tylko Rodaków zgłosiło się, którzy 
gotowi są agitować w kierunku pozyskania dla 
"Związku Polaków" nowych a licznych człon· 

ków. Spod.ziewam eię, iż w każdej gminie 
znajdzie się kilku chętnych, którzy następnie 
według wskazówek zarządu "Związku" w swej 
miejscowości pracować będą nad zamienieniem 
w czyn celów "Związku Polaków". Rodacy, 
cele "Zwil\zku" są znane, a że „Związek" pra· 
cuje dla dobra Polaków na obczyźnie, tego 
dowodzi także nienawiść jaką pałają ku niemu 
polakożercy. · Kto z Rodaków chciałby się za-

1 jąć pracą nad przeprowadzeniem organizacyi 

I 
Polaków na obczyżnie, niech się zgłosi listo· 
wnie · do sekretarza „Związku" pod adresem: 
p. Antoni Brejski, Bochum, Maltheserstr. 17, 
z podaniem swego dokła<lnego adresu, a otrzy-
ma od niego dalsze wskazówki. 

Dalejże więc do pracy, Bracia Rodacy, · 
poka?.my czynem nasz patryotyzm, poka· 
żmy, że nietylko znamy zdanie, iż "wspól· 
na moc tylko zdoła nas ocalić", lecz, że 
też rzeczywiście pragniemy złączyć siQ w 
jedno wielkie bratnie grono, aby wspólnemi 
gilami bronić się przed wspólnymi naszymi 
wrogami. Moją prośbę kończę słowy naszego 
wieszcza narodowego Adama Mickiewicza, któ„ 
ry w swej znanej "Odzie do młodości" tak nas 
zach~ca do wspólnej pracy : 
Hej ! ramię do ramienia I wspólnymi łańcuchy 
Opaszmy ziemskie kolisko ! 
Zestrzelmy myśli w jedno ognisko, 
I w jedno ognisko duchy?... 

Wacław Funtowicz, 
przewodniczący "Związku Polaków." 

Bochum. W ubiegły piątek odbyło si~ 
po długiej przerwie zebranie bochumskiego 
„Sokoła'', w celu podjęcia na nowo ćwiczeń 
gimnastycznych. Zebraniu przewodniczył druh· 
delegat Okoniewski, który zwiedził istniejące 
w Westfalii i Nadrenii gniazda „Sokole" w 
celu przekonania się o ich żywotności i doda
nia im otuchy do wytrwałej pracy nad rozwo· 
jem gimnastyki. 

Razem z dawniejszymi jest 27 druhów. 
Do W'ydziału zostali wybrani druhowie: Ign. 
Kwaśniewski przewodniczącym, Szymkowiak 
zast., Palczewski sekretarzem, Fr. Lorenc zast., 
W. Franka skarbnikiem, Fr. Gawroński na· 
czelnikiem, Przyb)1lak bibliotekarzem, Leśnio· 
rowski i Łukowczyk radnymi. 

Gimnasty ka, to rozryw ka bardzo zdrowa 
dla każdego, szczególnie zaś dla młodzieży, to 
też Rodaków z Bochum i okolicy tylko zachę· 
cić można, aby wstępowali w szeregi sokolskie. 
Niechże też rodzice polsc:;- baczą na to, aby 
ich synowie byli członkami „Sokoła" i regu• 
larnie uczQszczali na ćw; czen;a, pomni, że 
hasłem „Sokoła'~ je5t: W zdrowem ciele 
zdrowy duch, a jest dowiedzioną rzeczą, że do 
utrzymania zdrowia, d.o wyrobienia siły, służy 
bardzo skutecznie gimnastyka. 

My duchem lub wiekiem młodzi, 
Nam o czerstwe zdrowie chodzi, 
Ręka w rękę, hej ! do koła, 
Dalej naprzód do Sokoła ! 

Czołem ! Druh • Sokół. 

Polacy a centrum. 
Pcż .tdanego w czasie ogórkowym mate· 

ryału dostarcza pismom niemieckim sprawa 
stosunku między centrum a Polakami. Temat 
ten wyzyskują też zwłaszcza hakatystyczne ga
zety :bardzo obficie. Z całego szeregu arty· 
kułów w tym kierunku wspomnimy tylko wy· 
wody "wolnomyślnej" "Voss. .Ztg."', która 
pisze z całą pewnością w tonie : „J uż wi~c po 



przyjaźni między centrum a Pola.karni. Dziki 
okrzyk wojenny rozbrzmiewa od brzegów 
Wisły i Warty, a echo najgłębszego oburzenia 
powraca z prasy centrum". Na to odpowiada 
„K. V." : „ W rzeczywistości prasa centrum 
odparła zaczepki polskich zapaleńców, czynić 
to będzie i nadal, jeżeli się okaże potrzeba. 
Jeżeli „Voss. Ztg." na tern buduje swoje 
domy, to musi przygotować się na wielki 
„brak budowlany". A !lalej oświadcza ' 
„Koln. V.": „Centrum i Polacy są odmi,ennemi 
stronnictwami politycznemi, które nie J.dą we 
wszystkich · punktach razem. Ale religii i 
prawa będzie centrum broniło i dla Polaltów. 
Przedwczesna radość „Voss. Ztg." przyczyni 
się, jak się spodziewać należy, do tego, że po· 
wołane miejsca powołają resztę do porządku. 
W każdym razie zawsze, tak jak przedtem, i 
nadal także będziemy stanowczo zwalczali 
uciemiężania Polaków za pomoc~ błędnej po· 
lityki państVitowej i wszelkich przepisów przy· 
musowych, które naruszają państwowo obywa· 
telskie równouprawnienie". 

„Pełnowartościowi katolicy". 
Jakich „pełnowartościowych katolików" my 

w W. Ks. Poznańskiem posiadamy - pisze 
"Kur. Pozn." - otem świadczy korespondencys, 
napisana przez Niemca katolika z Poznańskiego 
do „Berl. N. N." Pisanina ta jest jasnym do
wodem na niekościelne i niekatolickie w ogóle 
usposobienie wielu Niemców-katolików w na· 
szych archidyecezyach mimo najtroskliwszej 
opieki, jaką Władza dyeceyalna ich otacza. 

Mniejsza o to, że katolik ten pisze, iż du· 
chowieństwo polskie tylko w najrzadszych przy
padkach posiada ducha katolickiego, bo czyny 
inaczej mówią, ale najważniejszem jest dla nas 
oświadcze uie, iż wszyscy Niemcy bez różnicy 
wyznania winni należeć do „Ostmarkenvereinu", 
który błogie wydaje owoce. Jego to zasługą 
jest, że „szczególniej żywo wystąpili niemieccy 
katolicy za wspólną kandydaturą wszystkich 
Niemców p. nadburmistrza Wittinga". Dawniej 

- miał dla centrum cel i korzyść sojusz z Pola· 
kami, dziś gdy kościelno-polityczne nowele pra· 
wa Kościoła katolickiego zwróciły, łączność ta 
jest niepotrzebna. 

Cóż na to "Germania" i "W estf. V olks bl." ? 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 
„PA.N WOŁODYJOWSKI". 

(Oią,g dalszy). 

- Nam należy działa, a z niemi co 
można, do starego zamku przenieść,, bo stary 
na takich skałach fondowan, że i prochami ich 
nie rozsadzą. Zawszem tak myślał, że nowy 
posłuży tylko na to, żeby dać pierwszy wstręt 
nieprzyjacielowi, potem trzeba nam . go będzie 
samym od czoła prochami wysadzić i prawdzi· 
wa obrona poczme się dopiero w starym. 

Nastała chwila milczenia i generał pochy· 
lił znów stroskaną głowę. . . 

- A jeżeli nam i ze starego zamku przyj„ 
dzie ustąpić? Gdzie ustąpimy? - pytał zła· 
manym głosem. 

Na to wyprostował się mały rycerz i u
kazał palcem na ziemię. 

- Ja jeD:O tam 1 - rzekł. - Przysiągłem 
Bogu, że zamku nieprzyjacielowi nie oddam, 
więc jeżeli go utrzymać nie będzie w mocy 
mojej, tedy sie w gruzach jego pogrzebię ! 

W t.ej chwili działa zaryczały na nowo i 
całe stada granatów -poczęły lecieć na zamek, 
ale że już mrok był na świecie, więc było je 
widać doskonale. Pan Wołodyjowski, po
żegnawszy się z generałem, poszedł wzdłuż 
murów i przechodząc od jednej bateryi do 
drugiej, ~szędy zachęcał, rady dawał, wreszcie 
spotkawszy sie z Ketlingiem, rzekł : 

• - A co? 
Ow uśmiechnął si~ tylko. 
- Widno od granatów, jak w dzień -

rzekł, - ściskając rękę małego rycerza - nie 
żałują nam ognia. 

Działo im znaczne pękło. Tyś wy· 
sadził? 

'WI.AR'CS POI.SKL 

Zieznie polskie. 
·11 z Pras Zach •. ,' Warmii I Kazar. 
Pączewo. W piątek spaliły się zabu· 

dowania p. Długońskiego. Ocalał tylko dom 
mieszkalny i śpichlerz. Jak ogień powstał, 
nie wiadomo. 

Chełmno. Jak "Gaz. Codz." donosi, 
obchodził chełmińs !i „ kriegerverein" w nie· 
dzielę 18 bm. 25-letni jubileusz swego istnienia. 
Z tego powodu odbyło się t. zw. nabożeństwo 
polowe na dziedzińcu koszar. · Do zebranych 
członków „vereinu", a więc protestantów i ka· 
tolików, przemówił . najpierw pastor luterski, 

. a następnie h. Teitz, znany z procesu prze
ciwko gimnazyastom, który jest nauczycielem 
religii przy gimnazyum w Chełmnie, a pobo
cznie .jest także duszpasterzem wojskowym, , 
lecz tylko wojska liniowego a nie ludzi, którzy. 
już odsłużyli wojskowość. · · 

Sp1.•ęcowo. W niedzielę . utopił się w 
pobliskich torfowiskach posiedzi~iel Witt. Po· 
mimo, że będący w pobliżu szwagier W. na 
tychmiast pobiegł mu na pomoc, zdołał już 
tylko trupa wydobyć. 

Olsztyn . W piątek po południu o go
dzinie 1 wykoleił się przy wjeździe na dwo· 
rzec pociąg towarowy. Na szczęście z ludzi 
nikt przy tem pokaleczony nie został. Szkoda 
w towarach jEst znaczna. 

Czerwińsk. W nocy z wtorku na środ~ 
wybuchł ogień w Smętówku w domostwie, 
zamieszkiwanem przez rodziny Gajewskiego, 
O tlewskiego, Lewandowskiego i wdowę Ga
je wską. Ogień wszczął się około godz. 2 zrana 
w_ pobliskim chlewie, a kiedy się ludziska obu.· 

. dzili, już i dom mieszkalny stał w płomieniach, 
tak że tylko życie uratować mogli. 

1"' Z ·w1et . .K~, Poaniańslda~E@. 

„eszno. Gminę „Moraczewo" przechrzco· 
no na „ Lindenau ''. 

Krobia. Najprzew. ks. Arcybiskup wy
jechał w maju na wypoczynek do Krobi. Stan 
zdrowia ks. Arcy biskupa jest zadowalniający 
i w pierwszych dniach września wróci znó do 
Poznania. 

Kostrzyn. Cała familia p. Kazimierza 
Wielgosza zatruła się grzybami. U marła matka 

Ja. 
Spać mi . się · chce okrutnie. 
I mnie, ale nie czas. 
Ba - rzekł Wołodyjowski. i zo· 

niska muszĄ być niespokojne; na tę myśl..~ 
„,;~~ . Lecz nie dokończył, bo zwróci wszy się w 
tej chwili ku wnętrzu zamku, krzyknął nagle 
wielkim głosem : 

I· - Dla Boga I rety! co ja widzę I 
! I skoczył przed siebie. Ketling obejrzał 

się ze zdziVl;ieniem; o kilkanaście kroków na . 
podwórzu zamkowem uj;rzał Baśkę, · w kompanii 
pana Za~łoby i czeladnika Piętki. 
'~ - Pod mur! pod mur! - wołał mały 
rycerz, chignąc ich co prędzej pod przykrycie 
blankowe. - Dla Boga !.„ 

- Hs ! - re ówił przerywanym głosem, 
sapiąc, pan Zagłoba ~ daj tu sobie z taką 
rady! Proszę, perswaduję: „Zgubisz siebie i 
mnie 1'• - Klękam, nic I Miałem ją samą 
puścić, co ?„. Uf! nic nie pomaga I nic nie po· 
maga 1 „Pójdę I pójdę!" No i masz ją I 

Basia miała przestrach w tw~rzy i br~ i 
jej drgały, jak do płaczu. Ale nie granatów 
się bała; nie grzmotu kul, nie rozpryśniętych 
kamieni, jeno gniewu męża. Więc ręce zło
żyła i poczęła mówić łkającym głosem: 

- Nie mogłam, Michałku I jak ciebie ko· 
cham, nie mogłam 1 Mój :M;ichałku, nie gnie· 
waj się ! Ja nie mogę tu siedzieć, kiedy ty tu 
gorzejesz, nie mogę 1 nie mogę !... 

On zaczął się w istocie gniewać, już za· 
krzyknął: „ Baśka, Boga się nie boisz t~' -
nagle porwało go rozczulenie; głos mu uwiązł 
w gardle i dopiero, gdy ta najdroższa głowa 
przytuliła mu się do piersi, ozwał się : 

- Mój ty przyjacielu wierny do śmierci, 
mój ty !„. 

I objął ją rękoma. 
A tymczasem Zagłoba, wcisnąwszy się 

pospiesznie w załamanie muru, począł mów)ć: 
- ·Ha 1 na most od miasta do zamku pa· 

dają granaty, jak gruszki ... Myślałem, że się 
ro.zpuknę... ze złości przecie, nie ze strachu •.• 
Przewróciłem się na ostre czerepy i podarłem 

i dwie córki. Ojciec i ·syn zdaje się, że po. 
· zostaną przy życiu. 

Wolsztyn. Przy obcinaniu gałęzi spadł 
z topoli w zeszły poniedziałek w Kaszczorg6 
75-letni chałupnik Skrzykowski tak nieszczę
śliwie, że w drodze do domu umarł. · 

W Jlłchałowie 22 bm. poświęcił ks, 
. prob. Wlazło z W. Strzele nowo wybudowaną 
szkołę katolicką. 

Opalenica. Jak już donosiliśmy, to dnia 
1, 2 i 3 września odbędzie się w mieście na. 
szem misya z okoliczności 500-letniej rocznicy 
założenia kościoła. Fundatorem jego miał być 
podług pozostałej kroniki, Tyczy Bar, ówczesny 
dziedzic Opalenicy. Ma także w dniu uroczy . 
stości przyjechać do nas N aj przewielebniejszy 
ke. biskup Likowski i udzielać będzie sakra. 
mentu bierzmowania. 

• .Ze Słązka czyli 8tarej Połskła 
· W Kochanowicach w powiecie lu bll. 

nickim piorun uderzył w zabudowania zagro. 
dnika Ignacego Prandziocha i spalił je do szczę. 
tu. W ogniu zginą;ł 3 letni chłopczyk właści. 
ciela. Pomimo, że dziecko na razie z płonącego 
budynku uratowano, wróciło niespostrzeżenie 
do izby i się udusiło. · 

Z Opolskiego. W Karmerowie, Małych 
Staniszczach i IJębiu znaleziono rudę żelazną i 
siarczan żelaza. 

Król. Huta. Czwartym kapelanem przy 
kościele św. Jadwigi mianowany został ks, . 
Paweł Tomaszyk z beśnicy. Według najno. 
wszego spisu parafia św. Jadwigi liczy 42 tys. 
dusz. 

Lipiny. Straszną śmiercią zginął na ko· 
· palni „Schlesien" w Chropaczowie maszynista 
Oleś. Smarując maszynę, dostał się w koła, 
które w oka mgnieniu oderwały nieszczęśliwemu 
głowę i obie ręce od tułowia. Sędziwy 'ojciec 
opłakuje zgon swego jedynego dziecka i żywi· 
ciela. 

Zabrze. Czternastoletni chłopiec, Pawel 
Jasińslii w Paulsdorfie, uratował od utonięcia · 
lO·letniego syna górp.ika Maźnicy z Bielszowic· ·~ 
kiej kolonii. Maźnica kąpiąc się w dole kamie· 
niołomu dostał się na ·głębię i począł tonąć. 
Jasiński bez namysłu skoczył za nim w wodę ·~ 
i jako dobry pływak przypłynął z nim do lądu. '; 

~ 

sobie tak skórę, że przez tydzień bez bólu nie , 
usiędę. Uf 1 a te szelmy strzelają, żeby ich : 
pioruny wystrzelały!... Dajcie pić żołnierz~m, :: 
bo nie wytrzymają... Patrzcie na ten granat! : 
Dalibóg! blizko to gdzieś padnie... Osłoncie . 
Baśkę I dalibóg blizko !... ' 

Lecz granat upadł daleko, nie blizko, bo 
aż na dach kaplicy luterskiej w ~ starym zamku. 
Tam, że sklepienie było · bardzo mocno, znie· ,: 
siono prochy, lecz pocisk przebił sklepienie' 
zapalił je. Huk potężny, silniejszy od.grzmot , 
dział, wstrząsnął posadami obu zamków. 
blanków ozwały się głosy przerażenia, armaty 
i polskie i tureckie umHkły. 

Ketling porzucił Zagłobę, Wołodyjowski ' 
Basię, i co siły w nogach skoczyli obaj n ~ 
mury. Przez chwilę słychać było, jak obaj 
wydawali zdyszanemi piersiami rozporządzenia, · 
lecz komendę ich zgłuszyło warczenie bębnów : 
w szańcach tureckich. · 

1 

- Do ataku pójdą!~- Bzepnął Zagłoba. ~ 
Jakoż Turcy, usłyszawszy wybuch, wy · 

obrazili sobie widzocznie, że oba zamki mu~z 
być zrujnowane, a obrońcy ozęścią zagrzeb.i.: 
w gruzach, częśc ą przejęci strachem. W 'te :1 
mysli gotowali się do szturmu. Głupi! ni ' 
wiedzieli, iż to sama tylko kaplica lutersk 
wyleciała w powietrze, wybuch zaś> próc 
wstrząśnienia, nie przyczynił innych azkód 
nawet żadne działo nie wypadło z łoża na no 
wym zamku. Atoli w szańcach warczeni 
bębnów stało się coraz gorętsze. Tłumy jan 
czarów zsunęły się z szańców i biegły kłuse ·.J 

ku zamkowi. Ognie na zamku i w przekopac J 

tureckich pogasły wprawdzie, ale noc zrobił 
się pogodl'.la i przy świetle księżyca wid ,J 

było zbitą masę białych czapek janczarskie 
kołyszące si~ od biegu nakształt fali, pomsza l 
nej wiatrem. Szło kilka tysięcy jancza:r6~ l 
Wielu z nich. nie miało już nigdy ujrzeć :~ie „l 

rodzinnej, ale teraz biegli z zaciętości ; n 
dzieją pewnego zwycięstwa w sercach. 

( Ct„g dalszy nas~pi). 
f 



Fast~pnie bezprz~ tornne.go ocucił. Dzielny chło
piec I 

Góra iw. Anny. Zewsząd biją na nasz 
}ud polski, a gdyby byli ci zagorzali przeci· 
~icy nasi przypatrzyli się na św. Annie ty· 
i!iĄcom pobożnego pol~kiego ludu i przysłu
chiwali się jego polskim prawdziwie ze serca 
pochodzącym pieśniom i modłom do Boga i 
Matki jego Najświętszej. toby niektórym się 
Jnoże w głowie oświeciło. Przekonali by się, 
że wiara i mowa ludu polskiego z łaski Boga 
nie zginie, bo od Boga pochodzi. 

Wladomośeł ze ~wiata. 
Berlin. Chiński "pokutnik" ks. Czun za

t1łabł w Bazylei wieczorem w niedzielę, w sku· 
tek czego zawieszono chwilowo przygotowania 
na jego przyjęcie w Poczdamie. Także cesarz 
odroczył swój przyjazd do wtorku. Zapewniają, 
że nie chod2.i tu o żaden wy bieg chiński, lecz, 
że książę znużony upałami w drodze rzeczywi· 
ści zasłabł. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie 
mógł przyjechać do Poczdamu. 

Osnabruk. Wiec katolików .niem~ckich, 
-48 z rzędu, odbywa się w Osnabrk. Bie
rze w nim udział około 5000 uczestników, 
między nimi wielu posłów 5ejmowych, parla
mentarnych i członków izby panów. Przybyli 
też biskupi ze Szwecyi i Danii. 

Petersburg. O podróżach cara podają 
następujące szczegóły. W najbliższym czasie 
jedzie car z carową morzem do Kopenhagi, 
gdzie się zatrzyma cto dnia D -go września. Pó
:źniej jedzie car do Gdańska, gdy równocześnie 
carowa odwiedzi swoją siostrę księżnę Henry-

• kową. Po ukończeniu manewrów morskich pod 
Gdańskiem poje<lzie car kanałem cesarskim do 
Dunuquerque, czy atoli stan zdrowia carowej 
pozwoli w podróży tej uczestniczyć, . zależeć 
to będzie od orzeczenia lekarzy. Po powrocie 
.z Francyi zabawi car dłuższy czas w Króle· 
stwie, następnie pojedzie do Liwadyi, gdzie po· 
zostanie doświąt Bożego Narodzenia. Do Darm· 
sztatu tym razem car nie pojedzie dla braku 
ezasu. 

Wiedeń. W Litomierzycach odbyli 
Wszechniemcy i wolnomyślni zebranie, aby 
2aprotes tować przeciw odbyciu kongresu Niem· 
ców-katolików. Głównym mówcą był dr. Ei
senkolb, głowa ruchu protestanckiego w Austryi. 

. Gdy komisarz zebranie rozwiązał z powodu 
napaści dr. Eisenkolba na instytucye katolickie, 
,poczęto na komisarza rzucać kuflami i wygra· 
żać mu kijami. Jedn,ego urzędnika raniono 
kuflem w głowę. Uczestnicy wieca szli tłumnie 
·ulicami miasta, poczem złożyli wieńce o bar
wach niemieckich na pomniku cesarza Józefa II. 

Wojnn angielsko • transwalska. 
Z pola w.alki w Afryce donoszą, że generało

. 'Wie burscy Delarey, Botna i Steyn zaprotesto· 
wali przeciw proklamacyi lorda Kitchenera i 
oświadczJli, że walczyć będą dalej. Generał 
Botha doradza, aby jeńców angielskich nie 
wypuszczać na wolnusć, ty lko zatrzymywać, 

. aby mieć w danym razie zakładników, gdyby 
Anglicy odmówili burom prawa strony wo· 
jującej. 

Z Cltin. Port Arthur zostanie na roz
kaz rządu rosyjskiego tak urządzony, aby rze· 
czywiście odpowiadał wszelkim wymaganiom 
_portu wojennego. 

Z różnych stron. 
W Bochum zos tanie niebawem otwartą 

siódma apteka i to tam, gdzie się krzyżują U· 

lice: dworco .va, .krzyżowa, kościelna i ftyde
rykowska. 

Wattenseheid. W kopalni „Holland'~ 
zatrudniają więzniów. Co to? Setki robotni· 
ków chodzą bez pracy, a więźniowie mają być 
zatrudniani w górnictwie! 

Schalke. K::i. wikary Ple:;ser zoatał mia
nowany kapelanem w Brilon. Jego miejsce 
.zajmie ks. kapelan Schulz 7' Brilon. 

Lindenho1•st. Górnik Brauckhoff został 
,zabity w kopalni "Fiirst Hardenberg." 

Kas trop. W piątek 2 7 bm. o godz. 4 i 
pół odbędzie się rewizya lekarska tych górm· 
ków, którzy chcą być zapisani do kasy knap · 
··szaftowej. 

Rauxel. W kopalni „Etin'' został oka
leczony górnik Altmeyer. 

. Rohlingbausen. W przeszły ponie· 
działek spadł w . kopalni „Konigsgrube'' wielki 

\VlAH -;;s POLSKI. 

kamień na górnika Antoniego ,Jaskulskiego 1 

niebezpiecznie go pokaleczył. Odwieziono go 1 
do „Bergmannsheil". Jaskulski jest gorliwym ! 
członkiem Tow. św. Wojciecha w Rohling· ł 
hausen. J 

Za „pruską kleptomani~" (żyłkę 1· 

złosziejską), którego to wyrażenia użył nau
czyciel Alpers z Hamburga na tegorocznym I 
kongresie stronnictwa welfickiego dnia 19 go p 

maj~ r. b., skazany został onegdaj przez izbę I' 
karną w Liineburgu na 300 m. grzywny. Pro· 
kurator wniósł o 500 marek. Za powyższe 
wyra~enie odnośne zebranie welfów zostało lf 

rozwiązane. 

Procesy polityczne p1•zeciwko Po· l 
lakom. We wrześniu r. b. odbędą się pro· 
cesy polityczne przeciwko Polakom przed I 
Izbami karnemi w Poznaniu, Gnieźnie, Lesznie 
i Toruniu. Proces przeciwko gimnazyastom 

1

. 
rozpocznie się w Toruniu, jak wiadomo, 
D września. Przed Izbą karną w Lesznie od· 
będzie się 3 września proces o zajścia na 
wiecu w Gostyniu, który został rozwiązany. 
W głośnej wrzesińskiej sprawie szkolnej 
główny tHmin ma być naznaczony rnraz po 
Hl września. Panu Brejskiemu, redaktorowi 
„Gazety Toruńskiej·', wytoczono proces na j 
podstawie § 130 kodeksu karnego. Proces 1 
przeciwko akademikom rozpocznie się prawdo· · 
podobnie 26 września. Oprócz tych odbędą i 

się przeciwko „Wielkopolaninowi", przeciwko 
„Lechowi•; trzy o rzekomą obrazę. 

Wszystkim krewnym i znajomym donoszę, 
ii dnia 26 siupnia umarła moja. najukoohańaza 
żo.aa, a moja droga matka 

śp. Anna Gru11t 
urodz. Sperling, 

w 26 roku życia, urodzona w Daleszy de pod 
Go3tyniem. - Pogrzeb odbedzie się z domu 
chor~ch w Gelsenkirchen, w pią,tek 30 bm. rano 
o godz. wpół do 9. 

W smutk11 pogr4żony 
mąż z dzieckiem, rodzice, bracia, siostry 

i szwa gro wie. 
O pobożne westchnienie za duszę zmarłej 

i liczny udział w pogrzebie prosi, stroskany mj\Ż 
Wojciech Grunt z Bulmki. 

Tow. św. Czesława w Bulmke 
donosi awym członkom, iż w poniedziałek 26 sier
pnia umarła żona naszego członka 

śp. Anna G.run t. 
Pogrzeb odbędzie sie w J.'il\tek 30 sierpnia. 

z domu chorych w Gelsenkirchen o godz. 81/2 
ra.no. U pr~sza. się szan. członków o liczne ze
b1 anie się w lokalu posiedzeń o godz. 8 rano. 
O liczny udział w pogrzebie uprasza bardzo 

Zia r :l'.i I\ d. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Herne 
donosi swym druhom, iż w niedz:elę dnia l wrz1:śnia o 
godz. 3 po pJłudniu odbędllie w domu czeladzi, przy ul. 
Nowej swe zwyczajne zebranie. na które się szan. druhów 
jak no.juprzejmiej zaprasza. - Goacie mile widziani. 

C.włem I Wydział. 

rrowarzystwo św. Józefa w Witten 
dono3i swym członkom, iż zwyczajne zebranie odbedzie 
s 'ę w niedzielę dnia 1 września po południu o godz. 31/2• 

Po zebraniu da się towarzystwo jeszcze raz fotografować, 
ponieważ zeszłym razym obraz się nie udał. Członkowie 
powinni się stawić z ązoakami. O jak najliczniejszy udżiał 
uprasza Z ar z ą, d. 

Tow. św. W oj ci echa w Schonnebeck. 
W niedzielę 1 września. o 11 gcdz. przed poł. odbę

dzie się walne zebranie, n~ którem będzie obór no
wego kasyera, ponieważ dotychczasowy ka.syer urzlłd swój 
złożył. O jak: najliczniejszy udział proai Z a. r z ą, d. 

Tow. św. Stanisława B. w Marxloh 

Nauka w rólnictwie w serninaryach 
nauczycielskich. Nowe przepisy dotyczące 
wykształcenia nauczycieli szkół ludowych i 
egzaminów dla nich nadeszły z ministeratw.a 1 

oświaty do prowincyonalnycb kolegiów s zkól- I 
nych i rejencyj ob wodo" ych. Drugie egza· I 
mina nauczycielskie odbywać się będą według } 
nowych prze tJisów od 1 stycznia r. 1902, egza I 
mina dla rektorów i nauczycieli szkół średnich 
od 1 kwietnia r. 1903. W drugiej i trzeciej 
klasie seminaryum nauczycielskiego ustanowiono 
naukę w rólnictwie, dla której przeznaczono 
godzinę w tygodniu. Latem ma się odbywać 
przeważnie praktyczna nauka w rólnictwie, 
zimą teoretyczna. Wychowańcy seminaryum 
nauczycielskiego mają się ćwiczyć w uprawie 
roli, w sianiu względnie sadzeniu najważniej · 
szych płodów .ziemi. mianowicie w uprawie 
warzywa, pielęgnowaniu drzew owocowych i 
kwiatów, w jedwabnictwie i pszczelnictwie. 
Nauczyciele na wsi mają być zdolni do rozwi· 
jttnia w tym kierunku praktycznej działalności 

d k · h h donosi swym członkom, że zebranie odbędzie się w nie-
i o s utecznego nauczania w tyc r.zeczac dzielę dnia 1 września. o godz. 4 p:> połuiniu., i tak teraz 
uczniów szkoły uzupełniającej. będ~ zebrsnia zawsze w pierwsza1 i trzeciit niedzielę ka-

Soeyaliśei między sobą. Niemiecka taego miesiqca po południu. z ar z ~d. 

partya socyalno-dernokratyczna ogłos, ła spra· Koło śpiewu „Gwiazda'· w Altenessen 
wozdanie roczne, w którem czytamy mię<lzy um~dza latową. zabaw\' w nie:lz;ielę 1 wrz!' śnia na 
innemi: ,,Działalność tow. dr. vVintera z By· sali p. Ko peroa, w pobliżu lratolickie50 kościoła. . POCZj\

tomia napotkała ze strony polskich socyalnych tek o godz 4 po p ołudniu Pr'1gram zabawy ur zmaico-
k , · dl · ny, b,> będfł śpiewy. deklaroacye, tei.tr i taniec. Wypła.tni 

demo ratow na nieusprawie iwione napuści. cr.1łonkowi e towarzystw płac!\ w111 ępne 50 fen., a obcy 
Dr. Winter stał się cfiarą tych ataków,, po · przed czasem 75 fen , a pr,;y kao e 1 n arkę. Członków 
nieważ pracował na gruncie niemieckiej partyi, prosimy, aby w;.i~li ze sob!\ kai\żkę kw;to w~. U i:iraszamy 
a to się Polakom nie podobało. Obecnie już jak najuprzejmiej Tow. św . J~na Obrze. i wszystkich Ro-

d 'łd · ł · 1 daków i Rodaczki z Altenessen i okolicy, aby nas ze-
ni~ ma. mo~y . o zgo nem wspo zia anm ,P0 " chdeli swą, obecnością, zaszciycić . 
sk1ch 1 memieck eh socyalno · demokratow. f Za.rMem donosi się szan. członk"m, aż ~by się stawili 
Dziwnie brzmi to WSZ) stko, skoro niejedno· l jak najliczniej na zebranie o 1?odz. 11 przed południem, 
krotnie mieliśmy dowody iż t. zw. polska par I bo mt~my bardzo ważne sprawy do załatwienia. Będzie 

l d k ' ł k k ł też wpis nowych członków. 
tya socya no· emo ratyczna sz a rę a w rę ę c ~eść pl e śni polskiej I z a r z!\ d. 
z niemiecką socyalno- demokratyczną partyą. --------------------
Socyallści niemieccy, międzynarodowj , bardzo KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" 
ubolewają lub udają tylko ubolewanie nad w Bochum 

d b · · · I k' h r tó ma na składzie wielki wybór książek do nsbo.teństwa, 
wyo rę memem się po 8 lC socya IS w. ksią.żek powieściowych, śpiewników, ksif\tek treści religij• 
Wszak dr. vVinter razem z swojemi zwolen· nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisam 
ni kami jest za germanizacyą, bo tak pojmuje polskimi itd. Dn.lej: wielki wybór figur Świętych, kr11cy
międzynarodowość. Ale wiadomo, że socya· fiksów, różaticy i innych dewocyonaliJ. 
liści polskiego pochodzenia przybrali nazwę 
„poh>kiej partyi socyalno·demokratycznej" wów· 
czas dopiero, gdy się przywódzcy przekonali, 
iż do polskiego ludu bez patryotyzmu przy
stępu nie ma. Pod płaszczykiem patryotyzmu 
starają się socyaliści przyciągnąć lud polski. 

Towarzystwo Przemysłowców w Bochum. 
W poniedziałek dnia 2 września.. ~iec~orem o godz. 

81/2 jest zebr a n ie na. sali p. B. Mense, Rheinieche Str. 
nr. 7. Uprasz& się o liczne i punktualne stawienie się 
członków. - Goicie mile widziani. Z ar z I\ d. 

rrowarzystwo św. Józefa w Herten 
donosi swym członkom, J! przyszłe zebranie odbędzie się 
w niedzielę dnia 1 września. o godz. wpół d-0 drugiej po 
połtidaiu . Członkowie winni się stawić w czapkach i o
znakach, gdyż zara~ po zebraniu będzie wymarsz na. ro
cznicę Towarzystwa św. Barbary w Herten. O liczny 
udział prosi Z ar z' d. 

Postbestell un.gs-Form.ular„ 
Ich bestelle hiermit bei dem KaiserJichen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung „ Wia:rul 
Polski" aus Bochnm (Zeitungspreisliste 133 
S. 408) fiir den Monat September 1901 und zahle 
an Abonnement u. Bestellgeld O 58 Mk . 

Obige 0,58 Mk. erhalten zu haben, be~ 

I sch:.~--------------o. _______ ... „ ...... 1901~ 



Towarzystwo św. Jacka w Bottropie 
«)behodzi w niedzielę 1 września ezwartą reezniet 
swego istnienia. Przy tej sposobnoici bęme koncert i 
teatr na sali p. Kir1chba.uma. Pocz~tek o gods. 41

/ 3 po 
południu. Wstęp wolny maj!\ członkowie tow. n&~~ego, 
ich rodziny i przyprowadzeni goście, takie ~złonkowie za
proszonych towarzystw, i także ci, którzy się n!\ członków 
sapisa.ó dadzl\. Bliższe szc.iegóły będl\ w progra.nut~b, 
które na miejscu b~dzie mo.ina na.b~ ć. O hczny udział 
ozłon'ków s·arych i nowych uprasza Z a. r z~ d. 

Towarzystwo św. Marcina .w Kray . 
donosi swym członkom, iż w niedziel~ dnia 1-go wrzesola 
odbędzie się miesięczne zebranie po południu o godz. 4, 
na którem b~d~ obrady w eprawie teatru, który_ ma b~4 
odegrany podczas rocznicy. Proszę członkó~, azeby e1ę 
jak najliczniej eta.wili. M. Kowalski, przewodn. 

Tow. św. Antoniego z Padwy w Neumiihl. 
W niedzielę dnia 1 września po południu o godiainie 

4: odbędzie się walne zebranie na sali z~ykłych po
siedzeil. Powinnoscil\ jest każdego cr.ł~nka, ueby się na 
sebranie stawił. Na porzf\dku obrad: 1) sprawozdanie z 
pierwszego kwartału, 2) iiłacenie mieslęcznych składek, 3) 
wpis nowych członków, 4) sprawy towarzyskie. 

Ztrztłd i rewizorowie kasy ~eche!\ ido o godz. 21
/ 2 .Po 

południu stawić, ponieważ Sił ~ażne spr~wy do załatwie
nia. W imieni całego tow. o hczny udział prosi 

Wacław Funtowicz, sekretarz. 

Tfj warzystwo św. Józefa w W anne. 
W niedzielę dnia 1 wrze~aia o godz. 2 po połud1:1 lu 

jest zebranie miesięczne, następnie. wymlirs~ na. ro.czmcę 
Tow. iw. Barbary w Herten. O liczny udział prosi 

Z ar 7.1\ d. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w H~~er 
donosi swym członkom uprzejmie, iz ~a. 1 wrzesma ?o 
południu 0 godz. 31/2 odbędriie się m1es1ęcaa~ .zebranie. 
Uprasza się członków o liczne a przedewszyatkiem pun
ktualne !ebranie się, poniewał nit:któr~y ~złonkowie t.ycz, sobie jeszcze inne towarz,YStwa odwiedzić. Tak samo 
jest obór zastępcy prezesa i zastępcy bibliotekarz~, . wi~c 
liczne stawienie jest koniecznie poż\da.no. Uprasza s1~Jta~ze 
gości, ażeby nas rlłczyli odwi~~zić, pe>~iewaz wszellue me-
porozu.mienia zostały całkow1c1e usumęte. Z ar z~ d. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld 
donosi swym <'.złonkom, łe w nie?1ielę dnia 1 wrześ~ia 
bierzemy udział w rocimicy Tow. sw. Ja.eka "'! Bottrop1e. 
Członk{)wie powinni się stawić w czapkach i oznakach 
tow. Wyn:arsz z lokalu posiedzeii o godz. 2. Uprasza 
si~ członków, aby jak najliczniej się stawili. . 

Zarazem zwraca się szan. członkom uwagę. że piel· 

8 rzymka. do Haltera odb~dzie si~ w niedziAlę 8 września 
Zarz,d. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne. 
W ni~dzielę dnia 1 wrzeinia będzie zebra.ni~, ~ któ

re się wsz-ystkich ezłonków zaprasza, 11. os?'blr~!e tY,ch, 
którzy zalegaj!\ ze składkami miesięcznem1 więce3 Jak trzy 
mieai~ce, tak.że zaprasza się tych Rodaków, k~órzy chClj 
się wpisać do na~zego towarzystwa. Członkowie, któny 
3 miesi,ce nie będ~ wn łatni, będ~ zmuszeni płacić wstęp· 
ne na nasz~ rocznicę jak nieczłonkowie. Posiedzenie od
b~dzie sio punktualne o zw,kłym czas.ie. 

J. Tonder, przewodnczą,cy. 

Towarzystwo św. Antoniego w Frohnhausen 
obchodzi dnia l · go wrzdnia siódmq. roeziaiet swego 
i1ioienia. i zarazem jesienn~ zabawę, poł„czon~ z koncer
tem, teatrem i tańcem, na sali p. Fr. Onrath w Frohn
hauaen. Program uroezystości: · O godz. 1/25 po południu 
odbędzie się polskie nabo.łeństwo. Po nabo.leistwie zaraz 
pochód 1.iez chorągwi na ealę uroczystości, tam będ, roz
maite deklamacye i przemówienia. O godz. 7 rozpocznie 
się teatr pod tyt.: „Gwiazda Syberyi". Potem daleza za
bawa z tańcem. Mu~ko doetawi p. Kuik z Herne. Oso
bnych zaproeze:A nie wysyłamy, więc prosimy wszystkich 
nam tyczliwych Rodaków i Rodaczki z Frohnbaueen i o
kolicy, a.by nae raczyli sw~ , obecności!\ zaszczycić. W stop 
dla członków VH2yetkich tcw. 60 fen , dla nie członków 1 
mr., niewiasty msjl\ wstęp wolny. O jak najlic!niejsr.:y 
udział najprzód w k:cściełe na nabożeństwie a potem w 
ur~czystołci na sali upr&sza uprzej-nie Z ar z~ a. 1 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
urz~dza w niedzielo dnia 1 wr~esnia zabawt poł~czom, 
z przedstawieniem amatorsltiem, na któr" Rodaków i Ro
daczki z E~sen i okolicy uprzejmie zapraszamy. Odegra„ 
na będzie sztuka b&rdzo wea{)ła pod tyt. ,.,Zyd w beczce". 
Pocz\tek 1Sabawy o godz. 4 po południu. Oaobne zapro
u:enia nie będą, wyi!yłane . Uprasza się cdonków tow. o 
przedłożenie uataw przy kasie. Z braterakiem pozdrowie-
niem z~rz~d Tow. św. Józefa. 

Towarzystwo św. Barbary w· Herten 
zapo wiada powtórneie swl\ 11 roeznieę majt1icł\ się o t
by~ dnia. 1 września. Zasyłaj~c szanownym Towarzystwom 
bratersl• ie pozdrowienie upras~amy. o jak najliczaif"js.zo za
ssczycenie nas swą 0becności~. 

Pro$ram. Od godz. 2 do 31/2 przyjmowanie towa
rzystw. O go«!z. 3 3/'ł ~ochód do kościoła, z powrotem z 
kościoła rozpoczuie się na sali dalsza zabawa, połf\
czo·na z ~eklamac~~ami, śpiewnmi. a w k ńcu odegran;y 
będzie teatr. - SiJanowne Towarzystwa maj~ Wl:! Gęp wolny. 
Chor~ni jak 1wykle. U .;_>raszamy powtórnie o jak najli-
czniejsze przybycie Z ar z fł d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
donosi SW;)m cżłonkom, iż 1 września jest kwartalne 
walne zebranie, na którem będzie obór zastępcy 
przewodnici~cego, sekretarza i zastępcy asystenta, oraz 
będ, inne wnioski i uchwały. Wszyscy członkowie winni 
się staw: ć. - Zarz~d powinien się zebra6 o godz. 2112. -
Członkowie, któuy zalegnj, więcej jak t rzy miesi~ce ze 
składkami powinni się z nich uiśció; w przeciwnym razie 
walne zebranie ich wykreśli. 

Tomasz Rata.iczak, przewodn. 

Rodacy z parafii ostrowskiej ! 
Aby pokazać, że jeszcze wiara przodków naszych w 

nas nie wygasła i narodowy duch z nas nie uleciał, że 
jak g dzieciństwa tak i teraz jeszcze choć tu na obczyźnie 
daleko od ziemi ojczystej zu.waze jej wiernymi synami by
liśmy i nadal być pragniemy, zapraszamy Rodeków z pa
rafii ostrowskiej, mieszk&j\cych w Westfalii i Nadre1ii, 
aby w aiedzielę 1 września o godz. 12 w południe raczyli 
przybyć do We t ter nad Ruhrą, na sal~ p. Herbetz, 
za.raz przy kościele katolickim. Sllanowni Bracia. Rodacy 
z pa.rafii ostrowskiej ! Odebrałem list od naszego księdza 
proboszcza Smigielskiego, w celu pcrczuir.ienia aię w spra
wie bardzo ważnej, dla tego też o liczne przybycie pr,1si 

za komitet : Mi c h a ł S li w k a 

Tow. św. Jana z Matty w Wetter n. R. 
donosi swym ezłonkom, iż w niedtielę dnia 1 wrzeiuia 
odbodzie się półroczne walne zebranie, na .które • . 
bodzie rewizya kasy i będzie też cały dochód i Hzch64. 
prseczytaoy z tt>go roku. - Zarz11id i rewizorowie kasy 
zech04 sio zebrać o godz. 8 rano. - Posiedzenie rozpo •. 
cznie się o godz. 3 po południu. Przybodzie teł ·fotograf 
z naszemi obrazami. O punktualne stawienie aio 11a po-
siedzenie uprasza Z ar z' d. 

Baczność Polacy w Wanne. 
W sobotę dnia 31 sierpnia o godz. 8 wieezor•m od. 

będz:ie 11ię w Wanne w lokalu p. Unterschema1ma, aa ... 
przeciw kuicioła katolickiego 

zebranie w celu założenia Towarzystwa. 
gimnastycznego „Sokół", 

O liczny udział Rodaków z Wanne i okolicy, uoca
gólnie też młodzieży polskiej, uprasza aię. 

li om i te t. 

Wiec polski w Bismark. 
(Braulłanerschaft) 

erl.będzie się w niedzielę dnia 8 wrzc8nia o godz. 4 p& 
pcłudt i i w lokalu p H. Linden, przy ulicy Babnhofstr. 
blisko koscioła katolickiego. Na wiecu bęc.1' omawia.n~ 
sprawy górnicze, a osobliwie rozporz~dzenia językowe 
które nam Polakom d; jf,\ si~ bardzo we znaki, Uprasz~ 
się szan. Rodaków 1 Bismnrk, Scbalke, Hesler, Bulmke 
Htillen i• całej okolicy o jak najwiękozy udział, bo tu 
chodzi o sprawy tycz,ce się na11 górników polskich. 

„Związek Polaków". 

Bis marek. 
W niedz ielę dnia 1 WTześnia o gocb~. 5 po pełudniu 

w lokalu p. Lindego odkędzie się 
I:= koncert, a potem taniec. :: 
Wstęp wolny do lokalu zabawy, a taniec zaś każ~y 

kos2tuje 10 fenygów. Cała. zabawa kosztuje 75 fenygów~ 
to jest„ jeżeli zaraz przy wstępie do loka.lu zapłaci 75 ft 
to 1a t.:miec już nie płaci. 

O liczny udział w powyższej zabawie uprasz;aj, 
H. Linden i J. Hartmaan. 

Wiec .Polski w Oberhausen 
odbędzie się w niedzielę dnia 1 wrześnie o godgini& 
1/212 w południe na snli p. Wilemaa przy nowym rynku. 
Rodaków z Oberhausen i ' okolicy uprasza się o liczny 
udział, bo waż n e sprawy będfli omAwiane. Uprasza si~ 
Rodaków z Oberhausen i całego powiatu Mtilheim, aby 
wszyscy się stawili~ aby zaprotestować przeciw 
wyzwiskom gazet nienlieckich na Polaków na 
o bczyźniei z powodu ostatnich wybo1ów. 

"Z w i ą, zek Po 1 a k ów"~ 

KSIĘGARNIA „WIARUSA POLSKIEGO'' 
w Bochum 

ma na składzie wielki wybór ksią,żek do n1bołeńetwa1 
ksifłżek powieściowych, śpiewników, ksi~iek treści religij• 
nej i historycznej, papier listowy z pjęknymi napisami 
polskimi itd. Dalej : wielki wy bór figur Swiętyeh, kr110~· 
fiksów, rłiźatic:v i innych dewocyonalij. 

Piekarnia polska w Bruchu 
Szanown,Ym RodB,kom w Bru• 

ebu i okolicy donoszę, it po 
większyłem mój 

--~--~~~--~~~~0000000000000000000 

przy kościele katolickim 
ulica 191arya:ńska 224:/H Dai•ienstrasse. 

Szanownym Rodakom w B r u c h u i okolicy donoszę uprzejmie 
ił założyłem w tutejszej miejscowości 

IJ!lłF8 piekar:a.ię 
chleba, bułek i innego polskiego pieczywa. 

Staraniem mojem będzie, aby dać jak najlepsze p~eczywo, i dobrą 
obsługę. Polecam się zatem szanownym RodakJm, prosząo ? jak naj
większe poparcie p olskiego interesu. -- Rodaków, kt6r.zyby Zf\dali ode
mnie chleb do do.mu, prvsiłbym donieśó mi ustnie lub też przez kartę 
pocztow!ł, a w krótkim czasie do.1Starczę towar powózką. 

Kreślę eię z powalaniem 

Ang. Kiiehler, 
piekarz polski. 

Nasza kasa płaci od złożonych 

oszezędnośeł 
bel wzgl~du na stopę procentow11i Banku Rzeszy na.dal 

.... 41/2 O/g ~ 
za kwartalnem, a 

~ 5 1/2 o/O ~ 
u półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas złożone dt>pozyta, a kupi grunt od naa, 
temu wypłaca kasa nasza. nawet depozyt.a bez wypowiedz.e:aia. 

Bank Parcelacyjny 
w P<1z.naniu (Posen) na Piekar-ach nr. 18. 

Dzieje Polski 
• najnowszych czasów, treściwie opo~viedziane pn<!~ 
t.laryana 21 nad Dniepru. Wyda.nie ozdobione 80 obrh1!i 
kami ważniejszych wypadków dziejowych, królów· i. ~~ł.i? 
~ych możów polskich. Cena za egz. oprawny 2,50 ~ 

interes kolonialny, 
.z tego powodu nie mam czasu. d J 
\vyj eżdb.nin z twarogiem, powidła
mi, kiełbarmmi, jagłami i innemi 
rzeczami. Z tego powodu sprze· 
daję mój wóz i konia. Rodacy, 
którzy chcą się odw aż.v ć na wy· 
wyjeżdżanie z tym towarem, pro
szę, aby się zgłosili do mnie. Za
robku dziennie jetit 8 marek czy
stego dochodu· Nauc.eę kupujti.ccgo 
ważyć, sprzedawać i kupować. 

Franciszek Mazurek, 
Bruch, przy ul. Marienstr. 222: 

przy kościele katolickim. 

Sprzedawaeze 
tęd~ y i i·zete~ui za wysoką prowi-
zy~ pa trze bni . 

dakób lchaeneseifen, 
dawni1,j .Aug. Goricke w Bochum 
Skład m1<1:1Łsn do robienia pończoch' 

szycia oraz kołowców. 

Baczność Rodacy! 
Osiedliłem się w Kastropie 

jako 

mistrz szewski 
i wykonuję wszelkf\ prac~ szewBkt\ 
po jak na.i tańszych cenach. Spo • 
dziewa.m si ~ , ie ~za.n. Rodacy 
1ecnc~ me przed1~iębiorstwo po
przeć. D!ilej Rodaey swój do 
swego. 

Michał Dobracz, 
polski mistrz szewski 

W Ks.stropie Bisikampstr. 22, HI p 

Toast pelski 
wierszem i prozl\, czyli zbiór mów 
przy uroczystościach wszelkiego 
rodzaju, jako to przy weselach, 
ważniejszych zebraniach, przy ob
chodach jubileuszowych itd. Cena 

Aclres: ,,Wiarus Polski", Boehum 1,20 mr., z przes. 1,30 ferł 

Fr. Gawroński 
golarz polski 

w Bochum, 
róg ul. Maltheserstr. 

i Bliicherstr. nr. 161 
niedaleka 

księgarni „Wiarusa. Polskiego" 
'-"-_.___,_ ____________ _...__.__._...0000000000000000000 

Tanio! 

Kawa palona jasna i czarna 
Smalec czysto wieprzowy 
Słonin!ł. wędzona funt 
Chleb (Ka~seler) po 
Ser szwajcarski funt po 
Ser holenderski funt po 

Tanio! 

0.80 m. Tuzin świeżych jaj 0.57 111. 
O 53 m. Najlepsze wino „ Samos" O, 75 m. 
O, 68 m. Mfłka pszenna OOO 0,18 m. 
0,45 m. N11jlepsze masło margary-
0 77 m. nowe pocz~wszy od 45 do 90 f. 
0,67 m Najl. masłv naturalne po 1,15 m. 

poleca 

F. Stachowski w Bismarck, 
przy ul. Bahnhoflitr. 160. 

Za inseraty reklamy redakcya wobec publiczności nie 
odpowiada. 

Towarzystwom 

książki 
polecamy: 

dla sekretarza, bibliotekarza, 
kasyera, ksiątki do zapi
sywania członków itd. itd. 

Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. 
• „' ' { 1

r ' • ,.. ' ' ' f '„ ~ I 
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śpiewie ptasząt wesołych, tak tu lubo, tak, 
dobrze! 

Nawet zimą, gdy słońce tysiące gwia
zdek w śniegu zapali, także nie uczujesz 
strachu ·Ila mogiłkach. Bo ci jasno bo ci 
świetlano! ' 

Ale, pójdź ty nocą, choćby letnią, po
godną, na mogiłki. Choćby przy blasku 
księżyca, wszystko inaczej ci się wyda. 
Co krok zda ci się, że ktoś za suknię 
chwyta, że coś po twarzy' po włosach 
muszcze. W lada cieniu widzisz ducha 

' w lada szmerze słyszysz podstępnie skra-
danie się nieboszczyka! A niechże sowa 
zahuka, lub nietoperz o głowę skrzydłem 
uderzy!... oho, to już dusza na ramieniu. 
Choćbyś do miłego, drog·iego szedł grobu, 
choćbyś chciał najgoręcej, by twój zmarły 
wstał i ożył, i był z tobą po dawnemu ... 
darmo, teraz byś nie chciał tego ... Boisz się? 

Ty się boisz, bo go widzisz już tylko 
martwym, jak leżał w trumnie. 

Jak pójdziesz ze swoją całą rodziną 
na cmentarz, to jakże będzie ci inaczej. 
Dzieckiem - to nawet było rozrywką iść 
tai;n.

1 
Mogła matka modlić się i płakać; 

tys atał za motylem, zbierałeś kwiatki i 
kamyczki; czasem tak hałasowałeś z ro
dzeństwem, goniąc się i bawiąc w scho
wanego, że aż cię starsi musieli hamować 
w niestosownej do miejsca wesołości. Jakże 
inaczej gdy przyszedłeś do takieg·o wieku, 

Śwf<'tojózafacle 
czyli składka na ubogich studentów katolicko-polskich. 

Niedobór (zob nr. 34) 287,06 mr. 
Na chrzcinach u Antonfogo Frł\dy w Weitmar: 

A. ł„rł\da z Z'lOf\ 1 mr., Fr. Sitarek z ŻODfł 
l mr, St. Graf z ŻODfl 1 mr., J. Ratajczak 
50 fen.= J Szafliński 50 fen ., A. Antczak 
z .ionfł 50 fen., W. Dorszyk z żonfł 50 fen„ 
(nadesłał i porto zapłacił Franciszek Sitarek) 6,00 „ 

Franciszek Motyka z Herne . • • • • • 0,50 „ 
Tow św. Józefa w Witten ze skarbonki (na 

dwóch posiedzeniach, wręczył J. Mflkowski 11,45 „ 
Na chrzcinach u Stanisława Skrzypczaka w 

Marten : St Skrzypczak z żon, 1 mr„ Jan 
Olszak 1,50 mr., St. Olszak z żo nfł 1,50 mr., 
A. Olszak z ŻODfł. l mr., Jan Wujek z żon!\ 
60 mr.. Fr. Loks 1 mr.. A. Matuszewski 
1 mr., M. Loks 1 mr., J. · Wojtaszek 1 mr.1 
J. Przewoźny 1 mr., Wojciech Michałowicz 
1,50 mr., (wręczył Stanisław Olszak) . • 12,10 „ 

Tow. św. Jacka w Bismarck . · • . . , 10,00 „ 
Na pog.rzebie u Władysława. Majera w Bruchu 

(nadesłał Jan Majer) . • • . • . . • li50 „ 
Na chrzcinach u Pawła Wojoiaka w Marxloh: 
Paweł Wojciak z ŹODf\ 2 mr., Jan Baranow
ski z żon!\ 1 mr., Jan Chudziński z żonfł 
1 mr., St. Soiński 1 mr, T . Wawrzyniak 1 mr 
St. Olejniczak 50 fen. (nadesłał Jan Baranow~ 
ski - porto 35 fen ) . . • • . . • . 6,15 „ 

Na imienillach Ludwika Naskręta w Bruchu: 
Ludwik Naskręt 70 fen., Jan Naskręt 1 mr„ 
Jakób Kasprzyk 50 fen, Michał Koralewski 
50 fen., Maciej Solarczyk 50 fen., Walenty 
Stanisławski 50 fen. (nadesłał i porto zapł. 
Józef Kasprzyk) . • . • • • • . . . 8,70 „ 

Bóg za.płać! 

28 8. 1901. 

Razem 
Niedobór: 287,06 mr., 
Dochód : 50,40 mr., 
Niedobór : 231J,66 mr., 

50,40 m. 

Św. Józafacie, módl si~ za nami l 

pro: Ks. L J a s. 
Jan Bieliński, Bochum Ms.ltbeseratr. 17a. 

że rozumiesz, co to śmierć! g~~~~m~~ 
Już wówczas wiesz, że komu gromnicę 

w rękę włożą, którą sobie „na Gromnice" 
(2 lutego) z kościoła przyniósł; komu smu
tne za konających modlitwy mówią, a 
ostatnie pomazanie na głowę, ręce i nogi 

Kalendarzyk tygodniowy. 
Wrzesień. 

1. Niedziela. Idziego O. 
2. Poniedzillłek. Stefana Kr. 
3. ·wtorek. .Joachima. Op. 

po spowiedzi, włożą - temu już na wieki I 4 Broda. Rozalii P. 

oczy się zamkną, serce bić przestanie, usta 5. Czwartek. Urua.na. Pa.p. 

głosu nie wypuszczą, żalem ni weselem się I 6. Piątek. Zacharyusze. P. 

nie odezwą, nie pochwalą ani zganią. . 7 Sobota. Reginy, w;g. 

'Yten~zas radbyś, by. te ręce stę~ałe nawet ~~~~~Q~H~~tit 
cię biły, byleby drogi zmarły me był taki 
zimny, taki nieruchomy, by le by nie był 
taki obcy ... 

Nadsyłająe kor~spondencye, 05łoszenła 

zamówienia książek i t. do trzebakddy rar 

(Uilł~ dala.llv oasUi,pf \ l poda~ swój dokładny res. 

Redaktor odpowledalalny : ks. Frauofe.1ek Liu w RumiBime .... Nakładem i.czcionkami Wydawnictwa „ Wiarusa PCllskiego." 

(POSŁANIEC.) 

„Nauka Ks.toli~ka" wyohodm co czwar- 9 
tek w Bochum w Westfo.lll jako bezpła- I 
tny dodatek do „Wio.rusa Polskiego". 
Osobno „Nauki Katolickiej" prenumero
waó nie mo!na. Kto wJęo chce j'ł otrzy-

1 

mywaó, niech sobie zapisll'le na po011cie 
,,Wiarusa Polskiego". 

o o 

o r „ Wiarus Polski", pismo pollt)'osne 
wychodzi trzy razy tygodniowo 11 „Nauq 
Katolick„", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumęrata na poazcie wynosi 1 marko 
60 fenygów kwartalnie, a a odnoszeniem 

I do domu przez llBtowego 1 marko 7 6 I 
fenygów. 

o o 

Módl sit i pracuj ! 

Bezpłatny doda tek tygodniowy do „Wlaruśa Polskiego". 

N'rc 35. Bochum, dnia 29 sierpnia IDOL Rok 10. 

Na niedzielę XIV po świątkach. 1 jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie 

l
i miłował; albo przy jednym stać będzie, a dru· 

Lekeya. Gałat. V . . 16-24. 
gim wzgardzi. Nie możecie Bogu służyć i 
mamonie. Dla tego wam powiadam, nie troszcz. 

Bracia! Duchem chódźcie, a pożądliwości I cie się o duszę waszą, cobyście jedli; ani o 
ciała nie wypełnicie: Albowiem ciało pożąda I ciało wasze, czembyście się odziewali. Azaż 
przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału. Bo ! dusza nie jest ważniejsza niż pokarm? i ciało 
te się sobie wzajem sprzeciwiają, abyście nie j niźli odzienie? Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, 
cokolwiek chcecie to uczynili. A jeśli duchem i iż nie sieją, ani żną, ani zbiersją do gumien: 
by~ acie rządzeni, nie · jesteście pod zakonem. ,, a. Ojciec was~ ~i~~ies~~ żywi je. Azażcie wy 
A Jawne są uczynki ciała, które są: porubstwo, medalek? wazmeJSl mz one? I kto z was 
nieczystość, niewstydliwość, wszeteczeństwo, ! obI?yśl~JąC może przydać. d.o wzrostll .swego 
bałwoc~':'7~lstw?, czarowania, nieprzyjaźni, swa.

1

: łokieć .Jeden? A o _odz~em~. przecz się. tro
ry, zaw1sc1, gmewy, niesnaski, rosterki, kacer· szczycie? Przy~atrzc1~ się hhom polnyn;i Jako 
s~wa, .zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, bie-

1 
rosną; .~ie ~racuJą, am przędą. A. ~ow1adam 

Siady i. tym podobne. O których opowiadam I wan:, .iz am Sal?mon ~e w.szystkieJ chwale 
wam, Jakom przedtem opowiedział, iż którzy ! ~~~J me był odziany, Jako ~~dn_a z tych: A 
takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego me I Jesh~z traw~ polną, która dzis Jest, a JUtro 
dostąpią. A owoc ducha jest: miłość wesele 1 będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa; 
pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć nie'· 11 jakoż daleko więcej was małej wiary? Nie 
s~w~pliw.~ść, cicho.ś.ć, wiara, .skromność, w~trz~· troszczcież si~ tedy. ~ówil\C : Cóż bę.dziem j~ść, 
mięzhwosc, czystosc. Przeciwko takowym me I albo co. będ~iem pic, albo czem BH~ będz1em 
masz zako~u. ~ kt6rzł" są ~~ry~t~sowi, .ciał? , p~z~odziewa~? Bo teg? wsz~s~kiego poga~ie 
swe ukrzyzowali z nam1ętnosciam1 i z poządh· I p1lme szukaJą. Albowiem Ojciec wasz me· 
wościami. bieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 

Szukajcież tedy najprzód Królestwa Bożego i 
sprawiedliwości jego, a to wsz) stko będzie 

W on czas mówił Jezus uczniom swoim: wam przydano. 

Ewangielia. Mat. VI. 24-33 . . 

Zaden nie może dwom panom służyć. Bo albo 
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Ka z a n Ie. wam przydano, są to słowa Ch.rystusa; to 
Pan Jezus niczego bardziej nie pragnął, jest: starajcie się wprzódy poznać, czego 

jak tylko tego, aby się ludzie przekonali, Bóg od was żąda, jako wasz Pan Stwórca, 
że ich Bóg stworzył do wiecznej szczęśli- a wtedy we wszystkiem innem błogosła
wości. We wszystki~h więc swoich naukach wieństwa jego pewnymi być możecie. 
zachęca, aby się 0 tę wieczną szczęśliwość Skoro poznamy, czego Bóg od nas żąda, 
starali przez życie pełne wiary i dobrych i to wypełniać będziemy, staniemy się naj
uczynk6w. Dla tego ostrzega nas tenże szczęśliwszymi; ale jeżeli pójdziemy za 
Zbawiciel, abyśmy się nie przywięzywali zepsutym świcttem i jemu służyć będziemy, 
zbytecznie do świata, bo on nas nie uszczę- to nas uczyni najnieszczęśliwszymi. Cze
śliwi, bo wiecznie na nim żyć nie możemy. goż to od nas Bóg żąda? Oto służby. 
Kto zaś rozumie, że może i Bogu wiernie Nie mamy Mu przecież służyć jako nie
służyć i światu całkiem się oddać, ten się wolnicy z bojaźni, ale jako dzieci miłości 
bardzo myli. Dwom panom razem służyć i przywiązania bez granic. Będziesz mi
nie podobna; gdyż chcąc jednemu dogodzić, łował Pana Boga twego ze wszystkiego 
drugiego sobie narażamy, żwłaszcza, gdy serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, 
jeden Pan domaga się od nas dobrego i ze wszystkiej myśli twojej. Kto Boga 
życia, a drugi złego. Pan Jezus to tłumaczy miłuje, jak Chrystus przykazał, ten przyj
temi słowy: „Nie możecie Bogu służyć muje całą duszą wiarę i przykazania, ja
i mamonie", tj.: nie możecie razem Bogu kie mu podaje przez Kościół św. Jakiż 
służyć i namiętnościom waszym dogadzać. ztąd pożytek? Oto, powiada Jan św., 
Jeżeli chcecie być dobrymi, to potrzeba, Apostół: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
abyście nimi byli zupełnie; ale niegodna wam_, iż kto słowa mego słucha, a wier~y 
jest rzecz dla człowieka, powierzchownie I O nemu, który mnie posłał, ma ży~vot w1e
udawać tylko dobrego, a potajemnie złym czny". Otóż ta służba Boska me Bogu, 
być i występnym. W końcu sprzykrzy się ale nam potrzebną jest, i najszczęśliwszym~ 
takie udawanie, a człowiek stanie się pra- nas czyni; bo wtedy miłością połączem 
wdziwym zbrodniarzem. "Zle więc bardzo z Bogiem, w każdem położeniu życia, czy 
robią ci," mówi Pan Jezus dalej, „którzy nam się źle, czy dobrze powodzi, nie stra
zbytecznie starają się o doczesne rzeczy, cimy nigdy ufności i nadziei w miłosierdziu 
g·dyż przez to okazują, że małe mają za- Boskiem, ·nigdy nie będziemy rozpaczali, bo 
ufanie w Bogu. Przypatrzcie się (woła nas wiara nauczy, że niel na tym, ale na 
Zbawiciel) zwierzętom bezrozumnym i ro- tamtym świecie prawdziwie szczęśliwymi 
zmaitym roślinom, które opatrznością Boga będziemy, wszystko znosić będziemy cier
żyją i utrzymują się, a przekonacie się, pliwie, zawsze wierni w wykonywaniu teg·o! 
że kiedyć Bóg o ich utrzymaniu na tej co Bóg przykazuje. Przeciwnie zaś, jeźh 
ziemi pamięta, toć nie zapomni i o czło- pominiem Boga, a światu tylko służyć bę
wieku, bo wie, że kiedy mu dał _ życie, to dziemy chcieli, biada nam na wieki. Bo 
dla utrzymania jego dać musi i pokarm; jakąż korzyść odnosi ten, co zepsutemu 
kiedy mu dał ciało, dać mu trzeba i odzie- światu służy; który jest rozwiozły, roz
nie". · To tylko poganie, to jest ludzie, pustny i występny? Oto tę, że nie ma 
nie mający prawdziwej wiary, nie znający spokojności duszy, zawsze go sumienie 
prawdziwego Boga, troskliwi bardzo byli gryzie i potępia. Chociaż zły człowiek 
o jadło, napój i odzienie, bo myśleli, że usiłuje uśpić tego wewnętrznego robaka, 
na tern cała szczęśliwość zależy. Chrze- nie uda mu się. Na chwilę może uspokoi 
ścianie inaczej sobie postępować powinni. sumie.nie, popełniając jedno złe za drugiem, 
Szukajcie wprzódy królestwa Bożego i ale to długo nie potrwa. Odezwie .się ono 
sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie tem mocniej, i częstokroć tak dręczy, tak 

- 279 

- I ja to chciałem powiedzieć, dodał 
pan Duraud, ściskając w objęciach syna i 
ociera iąc łzy po. twarzy płynące. 

II. 

D"W'ie d.ole. 
I. Jaś sierota. 

Byliście wy kiedy, nocą, na cmentarzu? 
Oczywiście sami, bez nikogo starszego, c?-

N azajutrz, dzwon kościelny jak głos bv wam dodał otuchy, przyszedł, w razie 
niebiański zwoływał wiernych na nabożeń- p~trzeby, z pomocą?· 
stwo. Starożytna świątynia nie mogła po-
mieścić pobożnych tłumów. Pan de Beau- Gdzi~ś, za ':si~:, n~ gór~ach, w piasku, 
mont i jego córka, pan Duraud, stary pul- leżą. takie ,„mo~Iłk1 .' Jak Je h~d prosty 
kownik, dawny towarzysz broni generała zowie. W JedneJ wsi słyszałem, Jak ~men
de Brisson, wiele rodzin z sąsiedztwa przy- tarz . ~azywa~o Sal~ą, t~k .~rzerobiwszy 
byłych i gromady wieśniaków napełniały dawnieJsze miano ."zale, . zalk~ ·. I dosko
dom Boży, reszta modliła się pocl lipami I nale rzecz to maluJe ! vV1~tr Jesienny hula 
ocieniającemi świątynię. . tam bez przeszkody; sypie. ~~many kurza~ 

• . , . • ł wy, kręci młyńcem suche 1Isc1a. Przesą~lll 
Ludwik sprawował naJswiętszą O:fi.a1ę. ł mówią wtedy, że to djabeł tany wyprawia. 

Trzymając pierwszy raz w ręku słodl~ie?o ł Są chwile, że coś zaczyna jęczyć i żalić 
Zbawiciela, kt?remu .młodość s~ą p~sw1ę- I się i ponuro świstać, śród krzyżó~ na_d
cił, ~~awa~ ~1ę . ~\.m?łem promiemeJącym ł mogilnych. Aż skór~ ze strac~u cier~me,. 
szczęsciem 1 mebianslnm zachwytem. Pan i aż dech w piersi zapiera ; kuhsz ramiona 
de Beaumont, pani. de Brisson i w,iel~ in- I i głowę chowasz, by zawodzeń,. żalów ty?h 
nych osób przystąpiło do Stołu Panslneg·o: I jakiejś niewidzialnej istoty me słyszec ! 
Po Mszy św. przy odgłosie dzwonów i i A jak deszcz lać pocznie, to z "figt~r" 
pieni pobożnych wyruszyła proc~sya z 1 czyli krzyżów, krople lecą perłowe, J~k 
Przenajwiętszym Sakra~ent~m .. AleJ_e ~ar- ł płacz rzęsisty z oczu, czy sie:o~, cz~ me
ku po~rzęsio.ne . były ~ie~emą ~ ~wie~iem, I boszczyka. Tylko w zimie,. sme~ b~ałym 
wiejskie dziatki w lneh z wiencami na ł całunem ciepło przykrywa i krzyze I mo
głowie wiały kadzidło i sypały kwia~y. j giły ! To też myślisz, gdy tak śmierć i 
Procesya przeszła około p~łacu, ozdobi~- ł smutek ukryte, że ich nie ma! 
ne~o . wz~rzystemi dywanami, około rzeki, ! To wszystko jeszcze pół biedy, kiedy 
ociemoneJ płaczącą brzozą; a przeszedłszy . k. taki dzień przyświeca. Czasem, kiedy 
wiejski most. mch~U: pokry~y, weszła ~a ~~ł1aszcza groby się zielenią, macierzanka, 
wysepkę, gdzie wsrod rozł?zyst;ych kl~now bez lub inne wonne ziółko z wiaterkiem 
wzniesiono dwa ołtarze kw1atam1 ozdob10n.e. li i 't . k' d ptaszki" skowronek rano . d .1 . , . . H t za a a, ie y , ' 
Przy Jednym Lu w1 r JasnieJącą os yą lub ~łowik wieczorem zaśpiewają . kiedy 
pobłogosławił pobożne gromad~ ludu_ na I wielka jakaś cisza, 'niby w koś~iele na 
trawniku klęczące, przy dr:1g~m ksiądz I Podniesienie, padnie na tę „Bożą wolę"' 
Dura ud błagał J ezu~a . , o ł~sk1 1 błog?s~a- I w której przecie zeznojeni pracownicy 
wieństwo dla przy1ac10ł I dobroczyncow . . l' . cem swych czynów . zycrn spoczę 1, I owo . . 
swoich. wschodzą kwiatem raju lub ostem piekieł: 

Po nabożeństwie wszyscy zasiedli do wówczas nawet jakoś ci miło, żacisznie na 
gościnnego stołu. Pan Duraud. z sy~em duszy. 'wówczas, prawie ci i śmierć nie 
naprzeciw pana de Beaumont I Ludwika. straszna, prawie ci wesoło na dusży po
Młodzi kapłani, pełni świętego zapału, roz- śród zmarłych, czujesz się im bliższy, ra-
mawiali o misyach. dujesz się, że odpoczęl!· I ty sam: ~hocia~ 

(Dokończenie irnst~pl) żywy na chwilę r~dbys spoczywac, J~k, c1, 
w mogiłach, w słoncu, zapachach kw1atow, 



iaslużonego w wysokich urzędach, jakie 
piastował. On to kierował pierwszemi kro
kami swego wnuka, a widząc młodzieńca 
mężnego i odważneg·o serca, pełnego zapa
łu i gotowości do poświęcenia się, prze
znaczał go do stanu rycerskiego, aby za 
przykładem ojca orężem służył ojczyźnie. 

Po świetnie złożonym egzaminie Ludwik 
miał wejśe do szkoły politechnicznej, gdy 
pewnego dnia przebywając w Paryżu w 
domu przyjaciela swego, hrabiego de Graud
pre spotkał się z pewnym biskupem, z 
Oceanii przybyłym, który ogłaszając tamże 
słowo Boże dzikim ludziom, na krótko opu
ścił swą wyspę, ażeby przedstawić powsze
chnemu Ojcu wiernych potrzeby swej misyi 
i prosie o pomocników, bo żniwo było ob
fite a robotników mało. 

Swiątobliwy misyonarz opowiadał różne 
zajmujące szczegóły o swych kochanych 
owieczkach, o ich pobożności i gorliwości 
w wypełnianiu przepisów wiary świętej, 
oraz ile tam dobrego dla chwały Bożej 
zdziałae można„. 

- Ach! zawołał z zapałem, patrząc 
na Ludwika, którego nie znał, żeby _ to 
iskierka ognia, który strawił Franciszka 
Ksawerego, zapaliła którego z moich słu
chaczów L. Gdyby to który z nich łaską 
Bożą oświecony, poświęcił się na pracę 
apostolską w tych odległych krajach!.. ileż 
to dusz byłoby zbawionych, ile serc dla 
prawdy Bożej by się otworzyło!.. 

To wejrzenie i słowa świętego biskupa 
przeniknęły do głębi serca młodego Bris
sona; zamyślony wrócił do domu i noc 
przepędził na modlitwie. Nazajutrz długo 
rozmawiał z pobożnym misyonarzem, a na· 
stępnie zasiągnął rady przewQdnika sumie
nia swego, który go w dobrych zamysłach 
utwierdził. 

W kilka dni później pan de Beaumont 
otrzymał z Paryża list, w którym były 

te słowa: 
"Częstoś mi powtarzał, drogi Ojcze, 

że szlachcic francuzki powinien być gotów 
poświęcić się dla ojczyzny.„ ja sądzę, że 
jeszcze lepiej poświęcić się dla Boga... za-
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mieniam więc szpadę moją na krzyż Zba
wiciela i wchodzę do serninaryum misyj 
zagranicznych." 

Od tego czasu nie widziano Ludwika 
w pałacu Brisson, tylko co poniedziałek 
przynoszono dwa listy z Paryża: jeden do 
pani de Brisson, drugi do jej ojca. W 
listach tych wylewała się piękna dusza 
Ludwika, jeg·o czułe i serdeczne przywią
zanie do matki i dziadka; to też zawsze 
z radością odbierane były. W ostatnim 
liście Ludwik donosił, że przyjął święcenie 
kapłańskie, że przed wyjazdem na misyę 

do Oceanii chce pożegnać rodzinę i pier
wszą Mszę św. w swoim kościele odprawie. 
Przybędzie zatem na święto Bożego Ciała 
w towarzystwie przyjaciela swego, księdza 
Dura ud. 

Ksiądz Durand był synem poczciwego 
rolnika, dzierżawcy małego folwarku, na
leżącego do dóbr Brisson. W dzieciństwie 
pobierał on nauki z Lud wiki em, który go 
bardzo pokochał; potem z pomocą swych 
dobroczyńców wstąpił do seminaryum w 
Marsylii, wszędzie odznaczając się w nau
kach: a dowiedziawszy się, że Ludwik 
usłyszał w głębi serca głos Boży i obrał 
sobie stan duchowny, z radością pospie
szył do niego, i również pełen wiary i 
gorliwości o chwałę Bożą, połączył się z 
nim w seminaryum Propagandy. Obaj prze
znaczeni zostali na misyę do Oceanii i 
i w tej chwili czekano na nich. 

- Oto oni! zawołał z radością pan 
de Beaumont, widząc cztery osoby, uka
zujące się w alei, i wsparty na ręku słu
żącego, pospieszył na ich spotkanie. 

Rychło też ujrzał się w objęciach swe
go wnuka, którego znalazł nieco zmienio
nym. Było to samo wejrzenie pełne ognia, 
ale połączone ze słodyczą i powagą, co mu 
nowego wdzięku dodawało. 

- Ach ! synu mój ! wolał starzec wzru
szony, jakżem szczęśliwy, że cię mogę u
ścisnąć ! Dziękuję Bogu, że mi dał tę · po
ciechę w starości mojej . 

- Boże! czemuż ona tak · krótka i nie
trwał~ ! szepnęła pani de Brisson. 

- 21'5 _; 

dopieka, tak niepokoi, że i snu spokojnego 
pozbawia. Zawsze występnemu człowiekowi 
przed oczyma stoją jego występki, i choć
by chciał o nich zapomnieć, nie dokaże 
teg·o. Takie więc życie możeż się nazwać 
szczęściem? O niczemby to jeszcze było, 
gdyby śmierć zakończyła te męczarnie du
szy; ona je przecie powiększy. Zbliży się 
zły człowiek i światu zepsutemu tylko od
dany do grobu, a ten mu zapowiada sąd 
straszny ! Wszystko, co zamiłował, było 
światowe, a na świecie zostawić je musi; 
z sobą zaś, co weźmie? Oto same grzechy. 
Te mu nieba nie otworzą, tylko piekło! 
te mu Boga nie ubłagają ! Cóż mu po
zostaje? rozpacz, gdyż rzadko się zdarza, 
aby przy zgonie światowy człowiek pra
wdziwie się nawrócił. Jeżeli bowiem ża
łuje tego, że źle żył, to nie z obrzydzenia 
grzechów, a zamiłowania Boga, ale z bo
jaźni, ze strachu; a takie nawrócenie, taki 
żal, na nic się duszy nie przyda. Bracia! 
jednego nam tylko potrzeba, zbawienia 
wiecznego. To miejmy za wsze na pamięci, 
i o ·to przedewszystkiem się starajmy ; 
reszta będzie nam przydana, bo Bóg wie, 
że tego potrzebujemy na ziemi. 

Zazdrość walczy z własnym rozumem i 
z Opatrznością Boską. 

1. Jako skażone oczy patrzeć nie mo
gą na światło, tak zazdrosne serce nie 
może znieść powodzenia cudzego. Zdaje się, 
że mu tyle dobrego ubywa, ile drugiemu 
przybywa. A chociaż rozum pokazuje, że 
dostatek bliźniego nic onemu nie ujmuje 
z jego majątku, ani powodzenie bliźniego 
z żadnej miary nie godzi na nieszczęście 
jego, chociaż zna, że gdyby bliźri.i był 
uboższy, nie przeto on stałby się bogatszym, 
że gdyby miał mniej powodzenia, nie prze
to on miałby więcej, jednakże smuci się, 
boleje, dla tego jedynie, że się bliźniemu 
dobrze dzieje. A nie jestże to naślad.ować 
szatana, który tego jedynie pragnie, aby 
nikt z ludzi nie był prawdziwie szczę
śliwym? 

2. Pan jest, który róż• dary rozdaje, 

wedle upodobania swego; a zazdrosny chciał· 
by go swoim szafarzem uczynić, aby tylko 
wedle jego rozporządzenia udzielał. Co za 
zuchwałość! Nie wszystko wszystkim służy, 
ani wszystko wszystkim zdrowo. Co jedne
mu do zbawienia pomocno, drugiemu szko
dliwe. Człowiek tego nie zna, ale Bóg to 
wszystko widzi, ten Bóg, który chce wszy
stkich choć różnemi drogami, na wieki 
uszczęśliwić. Czemuż tedy na tem nie prze
stajesz, co masz od Boga ? Czemu na woli 
jego nie polegasz, ale zawistnem okiem spo
glądasz na powodzenie brata twego? Jak
by zazdrość mogła cię uczynić bogatszym 
albo szczęśliwszym? 

3. Bóg częstokroć nie dając, najwięcej 
nam daje. Gdyby ci udzielił tych dóbr do
czesnych, około których ponura zazdrość 
twa chodzi, pozbawiłby cię wiecznych. O 
jak wielka w niedaniu łaska ! Nie możesz 
zatem smucić się z powodzenia brata twego, 
iżbyś razem z własnym nie walczył rozu
mem, nie przestąpił prawa miłości bliźnie
go, nie przyganiał najwyższej Opatrzności 
i nie lżył bluźnierczo Boga, jako sprawcę, 
dawcę i rządcę wszystkieg o. 

Podania i legendy krakowskie. 
Zebrał Dr. Klemens Bąkowski. 

(Ciąg dalszy). 

W r. 134 7 rozpoczął Kazimierz 1'Tielki 
budowę kościoła Bożego Ciała na Ka„ 
źmierzu: 

"Złodzieje puszkę z Najświętszym Sa
kramentem ukradli byli w kościele Wszy
stkich Swiętych między oktawą Bo~ego 
Ciała i onę miasto srebrnej Zydom chcieli 
sprzedać; lecz, gdy obaczyli łotrowie, że 
nie srebrna, w bagniste błoto onę wrzucili, 
we5}pół z N ajśw. Sakramentem. Tę cudo
wnie potem znaleźli chrześcianie, albowiem 
światłość z nieba na tern miejscu widziana 
była, na kształt jasnego słupa, na którem 
miejscu Przenajświętszy Sakrament był. 
Nakazał tedy biskup duchowieństwu wszy
stkiemu post dni trzech, po tych znalazłszy 
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Najświętszy Sakrament ks. biskup on wziął 
i do fary Wszystkich S więtych zaniósł z 
najwięk.szą uroczystością w procesyi du
chowieństwa i gminu pospolitego ludzi itd. 
Te cuda widząc król Kazimierz Wielki, 
na tem miejscu, gdzie znaleziono Przenaj
świętszy Sakrament, kościół pod wezwaniem 
Bożego Ciała dał zbudować w r. 1347. 

Kazimierzowi W., otaczającemu wszy
stko swą opieką, przypisuje tradycya za-

. opiekowanie się żydami, wygnanymi z in
nych państw. Być może, że wtedy więcej 
żydów przybyło, ale byli oni niewątpliwie 
już dawniej w Krakowie. Na ulicy Sze
rokiej na Kazimierzu jest dotąd stary 

· cmentarz żydowski (nieużywany obecnie) 
murem otoczony. Wedle tradycyi żydowskiej 
ma on pochodzić z bardzo odległych cza
sów, ma t~m być pochowany jakiś uczony 
talmudysta z XIII w., znany w całym 

świecie talmudycznym - podobno ma także 
mieć swoje legendy, między innemi jednę 
o jakimś orszaku weselnym, który odpra
wiając gody w czasie zakazanym przez 
rabina, zapadł się w ziemię w tern miejscu. 
Podobno tablica z hebrajskim napisem 
wmurowana nad wejściem do tego cmen
tarza, bliżej tę legendę opowiada. 

Po śmierci Kazimierza W., ostatniego 
z Piastów, którzy 5 lub może więcej wie
ków w Polsce panowali, powołano na tron 
Ludwika Węgierskiego (1370-1382), a 
gdy i ten nie zostawił męskiego potomka, 
córkę jego Jadwigę, jednę -z najpiękniej
szych postaci historycznych, dotykalnych, 
a jednak aureolą legendarną otaczonych, 
dzięki jej romantycznym przygodom, po
święceniu i dobroczynności. 

· Jadwiga czyniła tyle dobrego, że ją 
prawie za świętą uważano - ztąd o czar
nym krucyfiksie w katedrze na Wawelu 
"tradycya pewna jest, że do błogosławionej 
Jadwigi królowej polskiej, żony J agiełłowej, 
córki Ludwika króla polskiego i węgier
skiego, mawiał i rękę do niej ściągał, ja
koby na błogosławieństwo, gdy się modliła 
przed nim". · 

Legenda o stopie królowej Jad wigi 

świadczy wymownie o popularności tej 
królowej. Nakłoniła Jadwiga męża, aby 
ukończył budowę rozpoczętego jeszcze przez 
Władysława Hermana kościoła Karmelitów 
na Piasku i często przychodziła sama do 
budowli, a krzątając się między robotni
kami, słowem i datkami zachęcała ich do 
roboty. 

W dniu jednym takiego dozoru, zwa
la wszy sobie trzewik wapnem, sparła nogę 
na leżącym kamieniu; a gdy jeden z ka
mieniarzy oczyszczał jej trzewik, wdała 
się z nim dobrotliwie w rozmowę, a do
wiedziawszy się, że pomimo najusilniejszej 
pracy nie zarobi tyle, ile. mu potrzeba na 
utrzymanie dotkniętej chorobą rodziny, 
wsparła go, dając mu .pierścień. Po jej 
odejściu spostrzegł kamieniarz ślad jej 
stopy, oznaczony wapnem na kamieniu. 
N a widok ten powziął szczęśliwą myśl 
wykucia tej stopy, a obok niej rok teg·o_ 
zdarzenia, to jest 1390. 

A gdy jeszcze pQ śmierci Jadwigi w 
roku 1399 przypomniał sobie lud liczne 
jej dobre uczynki, zaczął ją za swą -orę
downiczkę uważać, a ślad stopy jej cało
wał, jak jaką relikwię. 

Szwedzi zburzyli w r. 1657 ten kościół, 
z obawy, aby z tych murów Polacy nie 
mogli strzelać do nich, gdy się będą bronić 
w Krakowie. 

Wtedy to gruzy zawaliły i tę drogą 
pamiątkę czci Jadwigi. Po wypędze.niu 

Szwedów i uprzątnieniu gruzów, odnale
ziono kamień ze stopką królowej, lecz z 
odbitym kawałkiem, na którym był rok 
wykuty i wmurowano go w ścianę budu
jącej się przy tym kościele kaplicy Matki 
Boskiej Piaskowej, oraz wykuto na nim 
na nowo, jak był pierwej, rok 1390." 

Cech kotlarski przechowuje płaszcz, w 
którym królowa Jad wiga przechodząc się 
nad . Wisłą, okryła ciało wyjętego z rzeki 
kotlarczyka. Dotąd cech płaszczem tym 
okrywa trumnę każdego zmarłego kotlarza. 

. Podanie mówi, że: „ W dzień uroczystości 
Bożego Ciała, królowa Jad wiga wracając 
z przejazdu procesyonalnego na mieście od 

\ . 
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kościoł6w ha zamek przez most, wśród 
okrzyków zgromadzonego tłumu, spostrzegła, 
jak jeden z ludzi wpadł do rzeki. Rzu
cono się na ratunek i wydobyto nieszczę
śliwego; był nim kotlarczyk. Królowa 
zdjąwszy zwierzchni swój kontusik kar
mazynowy złotem lamowany, okryła nim 
ciało wydobytego, którego do życia po
wrócić nie zdołano. Kontusik stał się 
własnością cechu". 

"W krużgankach kościoła św. Kata
rzyny jest na murze obraz miłosiernego 
Pana Jezusa, za panowania Władysława 
Jagiełły, wymalowany staraniem bł. Eza
jasza Bonera, tegoż zakonu przeora. Ten 
zaś obraz, jak wielkiemi i dotąd słynie 
cudami, same to wota około Niego wisz~ce 
wyświadczyć mogą. Do tegó bowiem o
brazu pięciu kulmi śmiertelnie na wojnie 
postrzelony towarzysz, od światowych me
dyków odstąpiony, o własnem życiu zwąt-
·piwszy, jak się tylko do tego w tym ko
ściele będącego, miłosiernego Lekarza, udał 
z ufnością, tego dnia do zdrowia pier
wszego przywrócony został. Swiadkiem 
są tego te same kule przy tym obrazie 
zawieszone. Ale to jeszcze mniejsza. 

W Wieliczce górnik mając wielkie do 
tego obrazu nabożeństwo, osobliwiej w tern, 
że ile razy do Krakowa przez Kazimierz 
przechodził, tyle razy zawsze przed ten 
obraz wstępując na modlitwę parę świec 
łojowych oddawał i jaką mógł z pracy 
swojej jałmużną ubogiego przed tym obra
zem udarował; nieszczęściem, czyli żeby 

.lepiej w tym obrazie moc swoję Pan Jezus 
wsławił, trafiło się, że ten górnik w dole 
od soli zawalony został. Pobożna żona, 
lubo już o życiu zawalonego męża zwątpio
na, pamiętająca jednak nabożeństwo męża 
swego, tę samą cześć przez cały rok temu 
obrazowi przy jałmużnie dla ubogiego czy
niła. W rok, gdy znowu w tern miejscu, 
gdzie on zawalony zostawał, sól insi kopać 
poczęli, ten usłyszawszy głos kopiących, 
wołać począł, aby mu . bez naruszenia i 
szkody pomoc do wyjścia dali. Strwożeni, 
nie wiedząc, coby było, wezwawszy ,V. O. 

Bernardyna, natenczas tamtejszego rezy
denta, na . poradę, gdy za zdaniem jego 
kopać poczęli, żywego bez żadnego naru
szenia zdrowia człowieka dobyli, który 
zaraz to nietylko przed calem miastem, 
ale też i tu przed tym obrazem, przy 
procesyonalnym tego miasta ludzi kon
kursie w klasztorze pod przysięgą zeznał: 
że zawsze przez cały rok ten obraz miło
siernego Pana Jezusa przed sobą widział 
i przed nim dla lepszej wygody jego parę 
świec łojowych ustawicznie palących się. 
A zaś na posiłek za wsze z przed tego 
obrazu, który przed sobą widział, codzień 
bułkę chleba odbierał". 

Dwaj Misyonarze. 
(Zdarzenie prawdziwe) 

Wesołe majowe słońce z poza złotych 
obłóczków rzucało ostatnie promienie na 
piękny pałacyk, z jednej strony skąpany 
wodami bystrej rzeki u stóp jego płynącej, 
z drugiej ocieniony lipowym szpalerem po
cztowej drogi, prowadzącej z Paryża do 
Marsy Iii. Dzwon kościelny zadzwonił na 
Aniół Pański, przynosząc z wieczorną rosą 
pozdrowienie i błogosławieństwo Bogarodzi
cy ; wieśniacy, strudzeni pracą w polu, do 
domów swych wracali. 

W pałacu, w pięknym salonie, sędziwy 
starzec, którego szlachetne rysy jaśniały 
blaskiem zachodzącego słońca, wsparty na 
oknie, z utęsknieniem na drogę spoglądał. 

- Nie masz go jeszczes zawołał, nie 
widać nawet jego biednej matki; zapewne 
poszła daleJ na jego spotkanie. Mój Boże! 
gdyby to żył jego ojciec ... jakżeby się cie· 
szył! 1 dobry starzec drżącą ręką otarł 
łzy po twarzy płynące. W zamku Brisson 
oczekiwano na jedynaka syna, Ludwika de 
Brisson, dwudziestopięcioletniego młodzień
ca obdarzoneg·o rz.adkierni przymiotami ser
ca i umysłu. Ludwik prawie nie znał swo
jego ojca: jenerał de Brisson poległ chwaa . 
lebnie w wojnie wandejskiej, zostawując 
młodą małżonkę i młodego syna pod opie
ką dziadka jego, hrabiego de Beaumont, 
męża znakomitej cnoty i prawości, wiele~ 



Wychodzi Ili\ wtorek, 3.zwartek i .sobotę z dodatkiem 
~1)}.!gijnyro p. t. : ,.,Nauka Katolicka"~ z dwutygodni
k1~m spółecz:uym p. t . ,;mm! górników i hutników" 
:ruu1 pisemkiem litc:rn.ck~em p. t.: ł'lZwieiciadło". Przed~ 
płatf!. kw8rt:Ąlm~ l'.l.B< poczcie i il listowych wynosi 1 mr. 
!:>O fen., a z ot'l.noi.!2:en!Bn1 do domu 1 mr. 7 4 fen, „ Wia
rv.J4 Polski" lili~pleany jeet w cenniku pocztowym pod 

n:r. 133, nil ~tronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Zn. msertl.ty płaci 5iQ z~ mioj'5ce rzfłdb drobnego i.l:ub 
16 fen., a za. ogłoszenia. is.mieszczone przed i:.:rneratami 
40 fen. Kto często ogłasza~ otr~yma odpowfodni opMt 
~li 'tE',bat. Ze tłómaczenis z obcyoh języków na pol
~ nic aię nie nłaci. Listv do Rsda.kcvi, Drukarni 
1 Księgarni nalety opłacić i" pudtu' w nich dokładny 
&dr-es pisWłtcego. Rękopill6w aię nie zwTaca. Na.?iwisk 
korenpondentów hez ich npo-~·vtl!:ofenia nie wyk!'ozuje się 

Nr. 105. Bochuzu, sobota, 29 sierpnia 1901* Rok 11. 
__ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
fest Polakiem, kto potomstwu swemµ 
1niemczyć się pozwoli! 

?Y było tak rzeczywiście, to to samo nie jest przecież piękny zwyczaj! O t.y go "Westf. Volks. 
Je~zcze dowod~rn, iż Polacy mają więcej opie· zeitung" także potępi? . 
k1 duchowne,), bo chcąc to ocenić, trzeba Zdaje nam s!ę, że takich, którzyby sądzili,. 
u wzgiędnić rótne okoliczności. Poprzestajemy że msza św. przez niemieckiego księdza od· 

. dziś na tern, bo zamierzamy różnym gazetom prawiana nie jest ważną, nie wieluby się zna· 
równocześnie odpowiedzieć na to, co popisały lazło. 

mmmdmdmmfllllldll1&d•-• w sprawie opieki duchownej Polaków na ob· Pytamy, dla czego „Westf. Volksztg." 
czyżnie. Wywody "Westf. Volksztg." o sto z takiemi rzeczami wyjeżdża, przecież to mo· Na ~rzesien sunku Polaków do centrum pomijamy dziś tak· globy być jedynie powodem, ażeby Polakom 
że. Odpowiemy tylko na środkową część ar· dano lepszą opiekę duchowną. Jesteśmy pewni, 
tykułu. ' że „\Vestf. Vo1ks.z~g. H przez to, co pisze, a co upisać można już teraz 

,;Wiarusa Polskiego'·' 
u każdej poczcie. 

Prenumerata wynosi 

i.-- tylko 50 Cen. -.J 

,, \J\T estf. Vo1ksztg." pisze między innemi powyżej po\1\ tórzyliśmy, chce Po Jaków poniżyć 
tak: Smutną okolicznością jest niedowierzanie z?hy~zić, ch~e po'Yi~dzieć, że Polacy mało po! 
Polaków wobec duchowieństwa niemieckiego, s1adaJą znaJOrnosc1 w sprawach religijnych. 
które się przecież zapewne z miłością o Pola· Z tego też powodu, zamiast odpowiedzi, opo· 
ków troszpzy. Zkąd pochodzi owo niedowie· wiemy „Westf. Volksztg.'· następujący przypa· 
rzanie? Są nam znane przypadki. że Polacy dek : 

a z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. w tygodniu obchodzili święto, które u nas w Pewna Niemka w Bochum miała rano iść 
Rodaków prosimy, aby, swych znajomych następującą niedzielę obchodzone bywa. Nie do ślubu. Zanim poszła do kościoła zasiadła 

.uchęcali do zapisania sobie na wrzesień "Wia- I mieli więc wcale żadnego powodu, aby świę: do jedzenia, a gdy jej .zwrócono uwagę, iż 
rusa Polskiego" z trzema hezpłatnymi doda- i ~o~ać, a.le ~siąd~ proboszcz. w po}skie9 ojczt przecież jeść nie mote, bo chce iść do .Komu-
tkami. , zme pow1edz1ał im przy pozegnanm, ze takze .

1 

nii św., powiedziała, że może jeść, bo ieszcze 
~wmm *..., --- J w Westfalii d.?.ień ten uroczyście święcić po- n.ie była u spo. wiedzi, i rzeczvwiście na.J'/ adłszy 

łap;:i~-4' i $ ...- 0 --.,,. . ,_vi~~1 . DM. czee~ ~o~ fob dawniejsi duszpaste- się, poszła do , spowiedii i d~ Komunii św. a 
--- rze ks. Szotowski i ks. ~Liśs - ' Y:ill.1śieii · Pcrit.~~w ł potPm _, do ślubu. To jest fakt. Takie odosobnio„ Polacu na obc"v"'n· •1& cz~ściowo pouc~ać, że. takż~ pr~ez niemiec~iego ne przypadki _ choć są hardzo godne poża.· 

r - li& ~· księdza odpl'aw10na msza sw. Jest dobrą 1 wa· łowania - mogą eię zda.rzyć, ale dla tego nie 
żn~ i że muszl;\ jej wysłuchać. Pytamy się je· można zarzutów uogólniać jak to Niemcy chętni"e 
szcze raz: Zkąd pochocłżi takie niedowierl;anie? wobec Polaków czynią. Pytamy jednak „Westf. 
Czy najprzód przychodzi polonizm, a potem Volksztg." zkąd to poclwdzi, że u Niemców· 
katolicyzm? katolików taki przypadek zajść może? Prze

„ G~lsenkirchener Zeitung" 
oburza się na odpowiedź, jaką w nr. 102 dał · 
„Wiarus Polshi" k?. prob. Roetherowi w De· 
kendorfie na znane wywody jego na wiecu. 
Za~niast jednak zbić nasze wywody i ndowo· 
dmć, że „ Wiarus Polski" .nie ma słuszności, to 
„Gelsenkirchener Ztg." to wszyt;tko wyzwiska
mi zastępuje. 

Nasza odpowiedź b)ła ściśle rzeczową i 
pe" ni_ jesteśmy, że także każdy Niemiec, któ· 
remu bzik antypolski jeszcze w głowie nie po· 
przewracał, uzna nasze wywody za słuszne i 
usprawiedliwiane. 

Niechże nam „Gelsenkirchener Ztg." wska· 
że w naszej odpowiedzi wyraz tak niepsrlamen
tarny jak np. ,,niedertrachtjg" (nikcze~ny) i 
"fl~gelhaft" (gru bia · , jakich używa „ Gelsen· 
kirchener Ztg." w swych uwagach 1 

Naucz się ,,blacie~' najpr.zód sam przy· 
zwoitości, zanim będziesz chciał innym morały 
prawić. Wymień te rzekome zaczepki, bo wy· 
zywać po grt biaź1sku, jak to czynisz, to każdy 
ulicznik także potrafi. 

Musimy też odpowiedzieć, że „Wiar. Pol." 
nigdy nikomu nie zalecał, aby się opierać księ· 
dzu, gdy tenie go prowadzić chce na drog~ 
obowiązku, na drogę cnoty,- ale niechie „Gels. 
Ztg." nie wymaga od nas, abyśmy milczeli, 
gdy widzimy niesprawiedliwoić dziejącą 
~ię Polakom. Zawsze też „ Wiarus Pol· 
ski" zachęcał będzie Bodaków do ope· 
ru przeeiw zachciankom germaniza· 
torskim, bez względu na to, .kim będą 
owi germanizatorzy. 

„ Westfalisehe Volkszeitung" 
w długim artykule odpowiada w nr. 194 „ Wia
rusowi Polskiemu" na nasz artykuł pt. „Mniej · 
wartościowi katolicy'', jaki był zamieszczony 
w nr. 99. 

Najprzód pisze -~,Westf. Volkszeitung" o 
opiece duchownej Polaków na obczyźnie. Zo· 
stawiając jej inne wywody na później, zazna· 
czamy, że twierdzi ona, iż obecnie 4 do 5 ra· 
zy więcej duchownych pracuje na. obczyźnie 
~la Polaków, niż za czasów ks. Szotowskiego ł 
i ks. dr. L\ssa. Na to odpowiadamy, że choć· 

Tak d'osłownic pisze „ \Vestf. V olksztg." l cież Niemcy nie mogą się żalić, że brak im 
a my odpowiadamy: opieki duchownej . ·A więc trochę więcej skro• 

Jeżeli może gdzie Polacy nie dowierzają i mności „ W estf. Volksztg. '; wcale nie .zawa· 
księżom niemieckim, to niewątpliwie szukać I dziłoby I Możemy też „Westf. Volksztg." za· 
trzeba przyczyny objawu tego w sposobie tra- ł pewnić, że na każdy zarzut, z jakim przeciw 
ktowania ich i odmawianiu im praw słusznie im Polakoqi wystąpi, możemy jej dać odpowiedź. 
się ~ależącycb. I Jeteli „Westf. Volks.ztg.•• po faryzeuszow· 

Zarzut
1 
że polscy robotnicy nieraz na po· sku p-sta, czy u Polaków na pierwszem miej· 

wszedni dzień w Polsce przypadające święto ł scu przychodzi polonizm a. potem katolicyzm, 
także tu na obczyźnie w ten dzień obchodzą, „ to możemy jej krótko odpowiedzieć, że u Po· 
doprawdy Polakom wstydu przynieść nie może, laków jest katolicyzm z polskością ściśle złą· 
jestto bowiem qowodem, jak bardzo Polacy czony, to też Polacy tak wiarę iak i narodo· 
trzymają się zwyczajów wywiezionych z ziemi wość starają się z9.chować, a każuy germaniza 
rodzinnej. I dziś czasem tak się dzieje. Przed tor jest równocześnie wrogiem .katolicyzmu, 
kilku tygodniami rozmawialiśmy z pewnym Ro· 1 jak to zmarły Schorlerner·Aht słusznie zazna· 
<lakiem, który dopiero na wiosnę przybył w 1

1 

c. zył, wygłaszając zdanie, że germanfaacya zna· 
te strony i przekonaliśmy się, że nie pracował czy tyle, co protestan.tyzacya. O tern powinni 
w -dniu tym, bo w jego rodzinnej dyecezyi pamiętać wszyscy „dajczkatoliccy'· germaniza· 
było święto uroczyste. 1· torzy na. o bcz~źnie. 

· Za to był on w dniu tym w klasztorze W dalszym ciągu swyeh ·wywodów przy„ 
na mszy św. i u spowiedzi. Można z różnych ! .znaje „\Vestf. Volksztg.", iż Polacy w obwo· 
względów być za tem, aby się stósować do I d,de przemyi:lławym mają wiele t owarzystw, 
urządzeń dyecezyi w jakiej kto przebywa, gdyż . w których dobry duch panuje, ale równocze• 
tylko przepisy tychże dyecezyj w takim razie 

1 

śnie obun~a się, że Polacy w roku 18U5 uchwa· 
obowięzują, ale b'le odnośny Polak dzien ta· łili znane ·. ~Rezolucye bochumskie", w których 
ki po bożemu spędził, to zarzutu mu z tego . 

1 
określili stosunek towarzystv1 polskich na o bezy• 

robić nie można. Czy księża w Polsce każą, 1 żnie do duchowi€ństwa. ·· 
aby dn~ ~bczyźn1epo1bchodz~n~ .świętab w .t~n Kłamie jednak nWestf. Volksztg.", jew 
sam. zien, ~o ~ o .sce, c ociaz na o. ~zyzme żeli twierdzi, że posłali księżom wiadomość, 
doprn~o w n:edziel.ę Je obcho~zą, to tez Jeszcze iż księża proboszczowie w ich towarzystwach 
pytam? .. Kazdy. k~1,dz i;iapo~ma, aby. także na nie majĄ nic do mówienia. N a dow6d, że 
~~człyzmke ~ kmtedz1e~e t sw1ęta .cłhodz~ł do koa „ Westf. Volk~ztg. '·' kłamie, przytaczamy z 
sc.10 a t~ , Ja o w o sce. czym , a me zawsze owych rezolucyj co następuje : ,~Nasze towa· . 
w1~ taki Polak, .który ~opiero krót~o na obczy· rzystwa są na wskroś katoli ckie" i dla tego 
źme przebywa, ze tu mne zwyczaJe. miło nam jest, iż miejscowe duehowień· 

Albo czy "W estf. V olksztg." będzie chcfa· st wo troszczy się o nas i c.zuwa, abyśmy, 
la robić polskim górnikom w okolicy Bottropu na krok od zasad katolickich nie odstąpili. O 
zarzut, że w dniu św. Barbary nie pracują, ile w tową..rzystwach chodzi o sprawy czysto
tylko idą do kościoła, aby prosić Boga o od· rellgjjne, o tyle przyrzekamy duchowieństwu 
wrócenie nieszczęść. Na Górnym Slązku jest bezwzględną uległość! 
ten zwyczaj, a przyjął on się też na obczyźnie W innych sprawach .zastrzegli sobie Pola„ 
w niektórych okolicach. W okolicy Bottropu cy zupełną niezależność. Czy „lVestfaliscbe 
w niektórych kopalniach, gdzie duzo Polaków, Volkszeitung" nie od'łl'Oła teraz swego 
ni.kt w dniu św. Barbary nie pracuje. Toć to kłamstwa? 



„vVestf. Volks~tg." pisze dalej dosłownie 
tak: „Księ~a proboszczowie załatwili tę sprawę 
w spokoju; burzyciele i autorzy tego pisma 
byli znani; mówiono sobie: ludzie są podbu· 
rzeni; zresztą są dobrzy; nie ocenili doniosłości 
tego kroku. Wystarczyłoby donieść policy1, że 
towarzystwa polskie nie są więcej towarzystwa· 
mi kościelnemi a wszystkie te towarzystwa by
łyby naraz znikły z powierzchni. Co powiedzą 
na to polscy agitatorzy i „ Wiarus Polski"? 

„Wiarus Polski" odpowiada: tak może pi· 
sać tylko taki polakożerczo-hakt>.tystyczno·krzy
żacki ,,blatt", jakim się okazuje-„ Westf. Volks· 
zeitung". Każde uczciwe pismo wstydziłoby 
się grozić denuncyacyą, bo każda denuncyacya 
a nawet groźba denuncyacyą jest podłością. 
Zresztą są to strachy na Lachy. Polacy się ta~ 
kich groźb nie ulękną. Możemy też nadmie.nić, 
że nie wszędzie sprawę w spokojny sposób 
załatwiono. Polacy o tern nie zapomnieli. A 
teraz jeszcze jedno pytanie: Czy „ W estf. Volks
ztg." nie pomyślała, pisząc to, że obraża całe 
duchowieństwo niemieckie, posądzając je, że 
stoi na tak niskim stopniu moralnym, że było: 
by zdolne spodlić się przez denuncya~yę ? A 
denuncyacyą byłoby wykonanie groźby „ W estf. 
Volksztg." 

Musimy też zaznaczyć, że towarzystwa 
polskie stoją na silniejszych podstawach, ani· 
żeliby byt ich w taki sposób można podkopać. 

Pytamy w końcu: co to wszystko ma za 
łączność ze sprawą opieki duchownej. Takie 
grożby Polaków nie zastraszą bynajmniej, o 
tern może „ W estf. V olkszeitung" być pewną 
- a jak Niemiec mówi: „Bange machen gilt 

, nicht." 

Hamme. Każdemu wiadomo, kto polskie 
gazety czytuje, że polakożercy pragną nas Po· 
la'k:ów jak najprędzej zniemczyć! Mamy tu 
niektórych gorliwych Rodaków, ale niestety 
oziębłych też nie brakuje, bo znam ich po 

· większej części prawie wszystkich. Nie brakuje 
tu w E.~~~-~) ~~~ich Polaków, co się wstydzą 
nosić polskie książki llo ~.k.ościoła i z nich mo
dlić się w polskim języku; "·bo"'~„dajcz" zdaje 
się być u nich „fa.jn". A są to tacy, którzy 
zaledwie po niemiecku czytać umieją. A ,co 
najgorsze, że dzieci swoich nie uczą po polsku 
czytać, ani nawet mówić. Bo jak rodzice 
mówią do dziecka po polsku, to ono im od· 
powie po niemiecku, a gdy im się na to uwagę 
zwróci, to powiedzą, · że one_ umieją, jeno nie 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 
„PA.N WOŁODYJOWSKI". 

( Oi~g dalszy). 

Wołodyjowski biegł, jak duch, wzdłu~ 
murów. 

- Nie strzelać ! Czekać komendy! -
wołał przy każdem dziale. 

Dragoni z muszkietami położyli się wian
kiem na murach, dysząc zawziętością. Nastała 
dsza, słychać było tylko odgłos szybkiego stą· 
pania jancr;arów, jak przygłuszony grzmot. Im 
byli bliżej, tern byli pewniejsi, że jednym za
machem ogarną oba zamki. Wielu myślało, 
że resztki obrońców cofnęły się już do miasta 
i że na blankach pustka. Dobiegłszy do fosy, 
poczęli ją zarzucać fa.szyną, worami słomy i 
zarzucili ją w mgnieniu oka. 

Na murach l,Jyła ciągle cisza. 
Lecz gdy pierwsze szeregi wstąpiły już na 

podściel, którą zarzucona była fosa, w jednym 
wrębie blankowym huknął wystrzał z pistoletu, 
a jednocześnie przeraźliwy głos zawołał: 

- Ognia.! 
I zaraz oba wyczółki i łączące je wydłu· 

żenie czołowe zaświeciły długą błyskawicł\ 
płomienia; rozległ się grzmot dział, grzecho· 
tanie samopałów i muszkietów, wrzask napa
stników. Ni jeden strzał nie był daremny. 
Działa, nabite kartaczami, poprostu kładły 
ludzi mostem. Janczarowie nie mogli tego 
ognia wytrzymać, skłębili się, cofnęli, znów 
rzucili naprzód, ale wreszcie bezładnie i tłu· 
mnie poczęli uciekać. 

Atak został na całej linii odparty, więc 

WIAR U S POL S KI. 

chcll mówić, bo im pHna nauczycielka. naka
zała, ażeby po polsku nie rozmawiały. (Na 
t3kie zakazy nie powinien nikt zważać. Red.) 
Dziwniejsze jeszcze, że nawet te dzieci, co 
już szkołę opuściły, jeszcze nie chcł\ po polsku 
mówić. Pewnie się też jeszcze nauczycielki 
boją, a ich rodzice także. Takie nieraz bardzo 
smutne stósunki panują pomiędzy rodzinami 
polskiemi. bo nie dość, że nas Prusacy chcą 
zniemczyć, ale niektórzy Polacy sami do tego 
rękę przykładają. Kochani Rodacy, nie po· 
zwólcie, aby się wasze dzieci zniemczyły, choć
by tego pragnęli nietl'lko ks. arcyb. Simar, 
ks. Keveloh, ks. Berg, ks. prob. Schneider, 
ks. Roether i ks. Harbort, lecz wszyscy Niemcy, 
jacy tylko żyją na świecie. Na ostatku po
zdrawiam szanownq Redakcyę i wszystkich 
gorliwych Polaków na obczyźnie. 
F. T., wierny czytelnik „Wiarusa Polskiego". 

W Hoerde żostało założone Koło śpiewu 
"Wanda". Przewodniczącym jest p. Stefan 
Madaliński, eekretarzem p. M. Kamiński. 

Bes8e przy Buer. W :niedzielę, dnia 
4 sierpnia zostało tu założone polsko katolickie 
towarzystwo pod opieką św. Józefa. Przewo· 
dniczącym został obrany p. Szczepan Kury.awa, 
sekretarzem p. Józef Niedbała„ 
~~~ Karnap. Tow. św. Wojciecha obcho· 
dziło 28 zm. pierwszą rocznicę swego istnienia 
przy licznym udziale Rod'aków. Nasamprzód 
byliśmy w kościele na kazaniu polskiem, które 
wygłosił ksiądz z U eckendorfu, który włada 
językiem polskim. Na rocznicę naszą przybyło 
15 bratnich towarzystw. Wieczorem odegrano 
teatr: Muzułmanin i chrześcianka. Wszystkim 
Towarzystwom, gościom i amatorom, a szcze· 
gólnie też duchowieństwu składamy serdeczne 
Bóg zapłać. . K. D. 

lłliilheim nad Renem. Dnia 18 sier
pnia obchodziło tutejsze tow. "Ognisko" jede
Bastą rocznicę swego is.tnienia. Po nabożeń
stwie polskiem w kościele zebraliśmy się na 
sali, gdzieśmy się w gronie przybyłych towa· 
rzystw i innych gości zabawili. Gościom, arna• 
torkom i amatorom za odwiedzenie nas i po· 
niesione truqy składamy serdeczne staropolski~ 
"Bóg zapłać"! Jeden z członków. 

Diisseldorf. Spraw.ozdanie roczne z czynn'ości Tow. 
św. Rocha. w Diisseldorfie od 1 lipca 1900 do 1 lipca 
1901 r. Na poczj\tku roku liczyło tow. llb członków, wy
kreślonych w Ciflgu roku zostało dla nieregularnego pła
cenia składek miesięcznych 28, dla zmiany pracy wyst~
piło 9, pozostaje płatnych członków 78. Z chorągwi~ wy-

gdy janczarowie uciekali, jak obłąkani, z ry· 
kiem p~zestrachu - w S:Zańcach tureckich po
częto ciskać zapalone maźnice, pochodnie, aby 
uciekającym drogę oświecić i spodziewanej · 
wycieczce pościg utrudnić. 

Tymczasem pan- Wołodyjowski skrzyknął 
dragonów i spuścił się wraz z nimi za ucie· 
kającymi. Stosy trupów zamykały drogę, a 
Ketling sypał tak bezustannie ogniem w te 
skłębione tłumy, że i ucieczka stawała się nie· 
możliwą. Zywym pozostawało zginąć, bo o· 
brońcy nie chcieli brać jeńców, więc poczęli 
się bronić okropnie. Strach, przerażenie, 
pewność smierci, rozpacz, zmieniły się u ' nich 
w jedno uczucie wściekłości. Ogarnę to ich u· 
niesienie bojowe. Dra.gonów z trudu, bezsen· 
ności i głodu, ogarnęła też zwierzęca zawziętość 
na tego nieprzyjaciela i szerzyli klęski okro· 
pne. · Na końcu drugiego skrzydła pan Woło
dyjowski rzucał, się, na podobieństwo ducha 
śmjerci, między janczarami. Już imię jego 
było znane między Turkami . z poprzednich, 
walk, już było mniemanie, że kto się z nim 
spotka, nie odejmie się ś nierci - więc nie
jeden z tych janczarów, ujrzawszy go nagle 
przed sobą, nie bronił się nawet, ale przym
knąwszy oczy, konał pod ciosem ·rapiera. 
W reszcie opór ich osłabł a po niedługiej chwili 
ustał zupełnie, bo oto resztki już ginęły. 

Dragoni wrócili do zamku ze śpiewem 
krzykiem, zziajani, przesiąkli krwią; następnie 
dano jeszcze kilka strzałów działowych z szań
ców tureckich i zamku, poczem nastąpiła cisza. 

- Chwała Bogu - rzekł mały rycerz -
. będzie spoczynek choć do jutrzejs~ego i·anka, 
a należy nam się sprawiealiwie. 

Lecz był to względny spoczynek, bo gdy 
noc stała się głębsza, w ciszy _!ozległ się zno
wu dźwięk kilofów, bijących w ścianę skalną. 

- Gorsze to od dział ! - rzekł, nasłu
chując, Ketling. 

stepowało towarzystwo 3 razy, walnych zebrań ~dbyło ' 
i 23 zwycnjnycb posiedzeń. Posiedzenia odbywaj~ el~ w 
kazdą, niedzielę po południu o godz e w loka.lu, „St Pa1t- U 
Ius Haus" przy uli 1y Louisenistr. nr. 35 Zabaw, urz~dziło b 
tow a i obchód rocznicy. K~ią.żek posiada. tow. 80 od Tow .,, 
Czytelni Ludowych z Poznania i 40 własnych. Dochod~ tl'. 
było od 1 lipca 1900 do 1 lipca 1901 504,39 mr. .R.oz- d 
chodu 310,63 mr:, . pozo~taje zatem w kasie 193,76 111.r. 
Do urzą,du zostali obram na. walnem zebraniu dnia 30 'P 
czerwca 1901 następują.cy panowie: M. Maćkowiak prze. 
wodniczlłcym, T. Witkowski zast., J. Drygas sekretarzem n 
J. Szukała zast , .J. Maćkowiak bibliotekarzem, B. Andrze~ ' 
jewski za.st., · F. Strzyżewski skarbnikiem, J. Kolanowski " 
T. Str2.yżewski i M. Zydlewicz rew, kasy, l Kowalczyk C, 
chor~żym, R. Milewski zast, Fr. Krawe&yk i Fr. Konie. 
czny podchor4żymi, J. Flisiko,wski II gospodarzem. Wazel. 
kie listy tyczfłice się tow. nalety przysyłać na roce sekre-

. tarza lub przewodniCZfłCego. 
Mikołaj Maćkowiak, przewoin. Jan Drygas, aekretars. k 

A.nnen. W niedziele dnia 4 sierpnia odbyło sio 
walne żebranie, na które dosyć licznie z.ebrali się człon. !l 
kowie. Do zarzfłdu zostali wybrani: przewodnłcz,cym Jan 
Waliński, zast. Ant mi Dałkowski, eekretartem Kaźmierz Le
nart, zaat Marcin Wolny, kasyerem Antoni Kaczmarek 
prast. Franciszek W~liński, cbor4żyrn Walenty Woźniak' k 
podchor4żymi Piotr Lisiecki i Jan Błagzczyk, za.st chorl\~ 
łego Jan Górski, zast. podchor~żych Stani~ław Kempa i 
Wiktor D0manie"ki, bibliotekarzem Józef Celka, za.st. W. 
Kopeć, rewizorami kasy Jan Snadny i Józef Snadny, SI 
Wszelkie listy proszę nadesłać na ręce przewodniczj\cego 
lub sekretarza. Zarzfld. ~ 

Geesthach.t _pod Hamburgiem. Towarzystwo pol
sko-katolickie pod opieki\ św. Józefa w Geesthacht, odbyło li 
na dniu 14 lipca walne zebranie, na którem był także 
ouór nowego zarz~du, do którego zostali obrani: Sylwester d 
Novak przewodniczflcym, Stanisław Włódarczyk ~ast., 
Franc. Telega sekretarzem, Marcln Mrozek zast, Woje. -
Kurz skarbnikiem, Mar Jin Krysicki zast, Marcin Piotrow· 
ski biblfotekar~em, Wojciech Jankowiak zast., Iga. Sło
nina i Kasper Kajczyk rewizorami ksit\g i kasy. Tow. 
posiada 163 ksiflżki, które s4 własności!\ tow. Dochodu ( 
miało tow. 262)05 mr, rozchodu miało . tow. 152,80 mr., rE 
w kasie pozostaje 109,25 mr. Oprócz tego posiada tow. el 
z wolnych składek członków na chonigiew na~zego tow. 
135 mr. w kasie oszczędności. Zwyczajnych zebra.fi. odbyfo 
się 11, jedno nadzwyczajne i 1 walne. Członków miało " 
tow. w starym roku 31. Z powodu zmiany pracy wyst~· ~ 
pił 1, wiec stałych członków pozostaje 30 Zebranie za- tl 
koilezyło tow. pieśni!\ Matko Niebieskiege Pana. Wazy· ;f 
stkie listy tycz~ce się tow. prosimy przesyłać na ręce ' 1 

przewodniCZflcego lub sekretarza. d 
S. Nowak, przewodu. Franc. Telega, sekretarz. ~ 

i1 

Zieznie polskie. 2
: 

t:t Z P.rug Zach."! Warmii i D•zn.r. il1 
:n 

Gdańsk. Ks. Rychard Stachnik, wikary ~ 
przy kościele św. Józefa w Gdańsku, zmarł w p 
poniedziałek 26 bm. wieczorem o 11 godz., 
opatrzony Sakramentami świętemi, w domu ei 
chorych Najśw. Maryi Panny, w 27 roku życia, ~: 
a w drugim roku kapłaństwa. 21 
~~~~~~~~~~~~~~~ ,p 

- Ot, wycieczkę· by wyprowadzić - za· 
uważył mały rycerz - ale niepodobna, ludzie ~: 
zbyt pomęczeni. Nie spali i nie jedli, choć 
było co, bo czasu nie starczyło. · Zresztą przy 1 
górnikach stoi żawsze kilka tysięcy spahów, 
aby zaś nie mieli z naszej stron)' jakowej 
przeszkody. Nie ma innej rady, jeno sami 
musimy nąwy zamek wysadzić, a do 'Starego l 
się schronić! i 

- Nie dziś to już - odpowiedział Ket· k 
ling. - Patrz, ludzie popadali jak snopy i " 
śpią kamiennym snem. ~ ragoni nawet szabli li 
nie obtarli. . k 

- Baśka, do miasta i spać, - rzekł " 
nagle . mały rycerz. 

1 

Ale Baś ~e nie łatwo było teraz wracać , do <!1 

miasta, bo z 1'111.Staniem nocy klasztor zamy· si 
kano i trudno się było do wn~trza dostać, i 

musiała więc do rana w zamku pozostać. i 
Wołodyjowski chciał · spocząć choć trochę 

po trudach ostatniego szturmu, a że w komna· t 
tach pełno było kurzawy wapiennej, · której na· '. 
czyniły kule, wstrzą~ając ściana ni, poszli więc r. 
obaj z Baśką ku muram i umieścili się '1! iv 
niszy, po zamur')waniu starej hramy pozostałe} l 

Tam on siadł i wsparł się o mur, a ona „ 
przytuliła się do niego, jak dziecko do matki .... 
Noc była sierpniowa, ciepła i słodka. Księżyc 
oświecał srebrnem światłem wgłębienie, tak, że 
twarz małego rycerza .i Basi były skąpane Vl 

blasku. Poniżej, na podwórzu zamkowern! , 
widać było uśpione kupy żołnierzy, a także i v 

ciała zabitych podczas dziennej strzelaniny, . bo \V 
nie znaleziono dotąd czasu na ich pogrzebanie. 1 

Ciche światło miesiąca · pełzało po tych kupac~, 
jakby 6w samotnik ni~bieski chciał wiedziec, 
kto śpi tylko ze nużenia, a kto już usnął sne~ ~ 
wiecznym. Dalej rysowała się ściana główneJ 
budo wy :Zamkowej, od . której padał cień na 
połowę podwórza. 

(Ci"g dalszy nastq,pl). 



, Wałcz. Polskim uczniom tutejszego gi· 
" 111nazyum zakazał dyrektor w tych dniach 
- bardJSO surowo, jak pisze "Bromb. Tagebl." i 

Ge~ellige" rozmawiania. po poliku w obrębi~ 
~· ~urów gimnazyalnych. To gimnazyum oawie· 
;- ba zreszt~ zwykle tylko bardzo mała. liczba 

olskich uczniów. 
F Polskie Brzozie pow. brodnicki. Z 

• narażeniem własnego życia wyratował syn oby
, 1\'atelski Jan Rogowski chłopca szkólnego P~

czkowskiego od utonięcia. 

• Z Wiei. Ka. Poznaia1kłer.nio 

Gniezno. Ze szkoły. Próbka z nauki 
katechizmu według dzisiejszego systemu. 

Chłopak z pewnej szkoły opowiada po nie· 
. llliecku, czego w nauce religii się nauczył: 

Und Gott verhiess Abraham einen Sohn. 
W as hat Gott gethan? - pyta się obecny 

' ktoś. 
Gott „hatt verhiess" Abraham einen Sohn. 
Co to znaczy „hat verhieess'' - pyta ten 

sam. 
Pan Bóg dał Syna Abrahamowi - odpo-

wie chłopiec. 
Und Abraham nahm Holz UJJ.d seinen Soho 

baak und opferte auf dem Berge - powiada 
e dalej chłopak. 

Cóż więc ofiarował Abraham Panu Bogu? 
- pyta ten sam. 

Drzewo! - odpowie chłopiec. 
Jestto autentyczny, gołosłowny fakt I A 

o, piękne zrozumienie? I to ma hyc nauktl 
eligii? Co z takiego nauczania będzie za 
ekutek? 

w. Poznań. Poproszeni przez redakcyę 
fu k ło „Dziennika Berlińskiego" - inicyator ę fun· 
,. duszu dla polskiej młodzieży gimnazyalnej do
a- tkniętej procesem - o przyjęcie rzeczonego 
· ;funduszu na swoje ręce i o rozdzielenie go w 

danej chwili pomiędzy młodzieńców, którzy 
wsparcia koniecznie potrzebować i na takowe 
zasługiwać będą, oświadczamy niniejszem, że 
życzeniu powyższemu chętnie zadosyć uczynimy. 
· W tym celu zniesiemy się przedewszy· 
~tkiem z komitetami funduszowemi, zawiąza· 
nemi we Lwowie, Krakowie i Paryżu, poszcze· 
ólne zaś pisma polskie prosimy uprzejmie o 

w przyjmowanie składek na rzecz funduszu. 
Interesentom zwracamy uw~gę, ażeby sto

~ownie umotywowane podania o wsparcie wy· 
eyłali pod adresem: Dr. Niegolewski - Po· 
snań (Posen), Plac Wilhelmowski 3 (Wilhelms
platz 3). 

Pod tym samym adresem można także wy
~yłać składki na fundusz. 

Dr. Felicyan Niegolewski. 
Bernard Chrzanowski. Dr. Bol. Krysiewicz. 

G Ze Slatzka czyli Starej Polekło 

Zmiany w stanie duchownym. 
Mianowani zostali : ks. kapelan Rzepka przy 
kościele farnym w Opolu, kuratmem w Opolu; 

et: ks. kapelan Rudzki administratorem probostwa 
~ "' Groszowicach; ks. dziekan Muschalik w 

bh Rudelsdorf proboszczem w Lipinach; ks. Piegza 
kapelanem w Sycowie, ks. Kudera kapelanem 

ekł w Ilełku. 
Zaborze. Dnia 22 go bm. 14. letni Win„ 

do centy Boncol z Bielszowic utonął w dole w 
y· skale, która należy do fiskusa. Tam nie ma 
ać, dnego ogrodzenia, choć wójtem jest w 

Bielszowicach urzędnik fiskalny. Utopionego 
cbę Boncola do poniedziałku jeszcze nie wydobyto. 
na· W oż ni ki. W ostatnią środę szaJ.ała nad 
na· tutejszą okolicą ciężka nawałnica. Piorun ude 
ięc rzył w kapliczkę na polu młynarza Długosza 
w ~ Sliwie. Znajdujące się w kapliczce obrazy 

łej. 1 figury świętych zupełnie zniszczone, dach 
ona apliczki zerwany. 

tki· 
oseł ze świata. 

. Bel'lin. O wyroku w procesie gąbiń
kim bardzo ostro wyraża si~ główny organ 
onserwatystów „Kreuz-Zeitung". Musimy o
wa.rcie przyznać - pisze - że podobnego 
Yro~u nie spodziewaliśmy się. Jak można 
ogos skazać na śmierć bez namacalnych do
od6w. 

.Petersburg. Omawiając polityczne zna
.en1e wizyty cara we Francyi, „Now. Wre-
1a" dowodzi, że odwiedziny te żadnych ubo„ 
zny~h .celów nie mają na względzie i w za· 
dz1e JUŻ przed rokiem były uprojektowane. 
Par1ż. W odpowiedzi na przemówienie 

W IAR US POLSKI. 

mera w sprawie odwiedzin carskich zaznaczył 
prezydent Loubet, że obecność cara w Dun· 
kierce tak dla Rosyi jak i dla Francyi jest 
rękojmią przymierza między dwoma narodami 
i zabezpieczeniem pokoj,u. 

Sprawa chińska. Ks. Czun nie chce 
jechać dalej do Berlina, rzekomo z powod·ll 
nowych zawikłań w Pekinie. Pomiędzy księ
ciem a niemieckim urzędem spraw zagrani
cznych odbywa się ożywiona wymiana depesz. 

W oj na angielsko • transwalska. 
Kitchener donosi z Pretoryi: Oddział zbrojny 
z żywnością wysłany z Kimberley do Griqua.
town zaczepiony został przez burów dnia 24 
bm. pod Rooikopje. Anglicy stracili wprawdzie 
U ludzi i mieli 23 rannych, ale zdołali ode· 
przeć napastników. 

Z różnych stron. 
Horsthausen. W zeszłym tygodniu 

odbył .• się pogrzeb śp. Józefa Kan duły, który 
został l'przez spadające kamienie przyduszony i 
sklJ,tkiem tego dnia następnego umarł. Józef 
Kanduła był dobrym Polaidem, a gorliwym 
członkiem Towarzystwa św. Józefa w Horst· 
hausen, zarazem był też członkiem reprezen· 
tacyi gminnej. Pogrzeb był wspaniały. Brało 
w nim udział Towarzystwo św. Józefa, oraz 
członkowie reprezentacyi gminnej, oraz liczne 
grono Redaków i Rodaczek. Zwłoki odpro. 
wadze.no z pomieszkania na miejscowy cmenc 
tarz, po odprawionych ceremoniach zaśpiewa~ 
liśmy pieśń: „Witaj Królowa". :N. o. w p. 

K. S. 
Wanne. Parafia nasza otrzymała nowego 

proboszcza w osobie ks. Schnettlera. Witamy 
go wśród nas serdecznie naszem staropolskiem: 
·szczęść Boże? Polacy z W anne. 

Laar. Ks. Terfloh z Ahlen zost.lł mia
nowany kapelanem w Laar. 

Strassbu1•g. Biskup Sufragan dr. Mar
bach w Strassburgu ustąpił z urzędu. W skutek 
tego zgromadziło się duchowieństwo miejskie 
w mieszkanie ks. Biskupa, żeby mu wyrazić 
swój żal z tego powodu. Podobno jego na
stępcą ma być młody Zorn von Bulach, któ
rego rząd niemiecki zaproponował był na Bi
skupa w Mecu, ale bez skutku . . 

Kolonia. Najprzew. ks. Arcybiskup 
wyświęcił 24·go bm. w tumie 16 dyakonów na 
kapłanów, 6 subdyakonów na dyakonów i 84 
kleryków na subdyakonów. 

lllonaster. Onegdaj rozpoczęto budo
wać między zakładem św. Józefa i św. Mał
gorzaty tymczasowy kościoł św . Antoniego. 
Miasto się tak szybko powiększyło, że nie 
można zdą7.yć z budową okazałych domów 
Bożych. 

Pomerania. Ks. kapela:ra Józef Pyka z 
Mysłowic ustanowiony drugirn kapelanem w 
Szczecinie z obowiązkiem „dopomagania w ze· 
wnętrznem polskiem duszpasteratwie". 

Bitwa z eyganami. l\lieszkańcy wio· 
ski Titz nad Renem stoczyli w tych dnlach 
walkę z cyganami, którzy w 30 wozów stanęli 
taborem pod wsią. Cztery cyganki z bandy 
napadły na rzeźniczkę, siedzącą samą w skła
dzie, ale je zatrzymano, a od cyganów żądano, 
aby się natychmiast ze wsi wynieśli. Cyganie 
odmówili i zająws i:y pozycyę obronną przy 
wozach, poczęli strzelać z rewolwerów, przy· 
czem zranili 12 letnią dziewczynkę. Po tym 
krwawym czynie uzbroill się wieśniacy i ści
gali uciekającą bandę, aż żandarmerya zatrzy
mała 12 wozów i wszystkich cyganów i cy· 
ganki. 

Pożyteczne wiadomości. 
Kamergerycht o nauce religii. Ucznio

wie, którzy ze szkoły średniej w Gnieźnie prze. 
chodzą do szkoły franciszkańskiej (w dawniej
szym klasztorze), zniewoleni są pobierać naukę 
religii w języku niemieckim w środy i soboty 
po południu. Pewien chłopiec, którego nazwiska 
jednak pisma niemieckie nie podają, zam1ast 
na niemiecką naukę religii, uczęszczał na polską, 
udzielaną w te same dni, ale przed południem. 
Gdy go wreszcie przekazano do oddziału nie
mieckiego, chłopiec przychodził na naukę bar
dzo rzadko, skutkiem czego ojca skazano na 
karę pieniężną. Nie zapłacił jej jednak, lecz 
udał się na drogę sądową. W dwóch pierwszych 
instancyach sprawę przegrał, a i senat karny 
kamergerychtu rewizyę odrzucił. W motywach 

powiedziano: Sędziowie w pierwszych insta.nł 
cyach słusznie się dopatrzyli obejścia rozpo· 
rządzenia policyjnego. Faktem jest wprawdzie, 
że syn oskarżoaego uczęszczał na naukę religii 
niemieckiej. Ojciec poczynił wprawdzie kroki, 
aby syna od niemieckiej nauki religii zwolnić. 
Skoro jednak, nie odczekawszy skutku swoich 
starań, nie pozwolił synowi pobierać niemie· 
ckiej nauki religii, spowodował tern samem 
zmudę szkólnl\ i musi być ukaranym. 

Karty korespoadencyjne, jeżeli je 
jako takie wysyła si~ pocztą, winny mieć na· 
główek: "Postkarte." - P. Wiktor Marchle· 
wski z Grudziądza otrzymał od znajomej ro· 
dziny z Poznania kartę korespondencyjną z 
obrazkiem klęczącego u grobu swej córki mie
cznika (z „Maryi" Malczewskiego). Nagłówek 
na tej karcie brzmi: „Kal'ta korespondencyjna", 
pod tern "Correspondenz • Karte". Wskutek 
tego ściągnęła poczta 15 fen. porto więcej 
(strafporto), a tak urząd pocztowy w Gru· 
dziądzu, jak i dyrekcya poczty w Gdańsku 
odrzuciły reklamacyę o zwrot 15 fen., powo· 
łując się na§ 7 III ordynacyi pocztowej z dnia 
20. 3. 1890, według której na pierwszej stronie 
stać musi napis: „ Postkarte". - Podajemy 
ten wypadek ku przestrodze publiczności i 
kupców, aby uniknąć niepotrzebnych strat i 
zabiegów. Karta jest wykonaną nakładem re· 
da~cyi „Bociana" w Krakowie. 

r.: Bractwo Różańcowe Polek w Boehum. 
W niedzielę dnia 1 wrześnis o godz. 4 po południu 

będzie odmawiany różaniec w kosciele św. Józefa.. O li-
czay udział prosi Przełożona. 

Cześć przemysło·wi! 
Szanownym członkom Towarzystwa Przemysłowego w 

Bruchu donosi się, iż miesięczne zebranie odbęfaie się w 
poniedziałek dnia 2 września wieczorem o godz. 8. O li-
czny udział prosi Z a r z t\ d. 

Towarzystwo św. Stanisława w Grumme. 
W niedzielę dnia 1 września o godz. 4 po południu 

jest zebranie. O liczny udział uprasza s!~, bo będzie o• 
mawia.na sprawa zabawy. Z ar z iti d. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden i 
donosi swym członkom i Rodakom z Linden i Dahlhausen 
oraz Towarzystwom, które zaproszenia otrzymały, jako i 
tym, które dla braku adresu zaprrszeni11. nie odebrały, 
iż dnia 6 października urz"deamy obchód. 9 rocznicy 
istnienfa naszego tow., na który szanownych Rodaków i 
sza.n. Towarzystwa uprzejmie zapraszamy. 

Program uroczystości: Od godz. 21/ 2 do 31/ 2 przyj
mowanie obCJ1Ch towarzystw. O godz. 4 wymarsz do ko
ścioła ze sali p. Schillera, mi~dzy kościołem katoliokim 
a ewangielickim, na nabożeństwo. Po nabożeństwie po
wrót na. sal{~p. Schillera., gdzie nasti\pi przywitanie to
warzyatw i gości. Potem konce1t1 śpiewy i dękla.m:ic~e, 
a o godz. 7 wieczorem teatr p:>d tyt. : „Bł0gJsławień~two 
Matki" i „Moaiek spekulant~. Sz3n, Towarzystwa '!l..~r~-: 
szamy, aby przybyły z chorągwiami i pałasza.mi, a człon..: 
kowie a.by się stawili z oznakami. Wstęp dla członków 
tow. 30 fen., dla czfonków naszego tow. W fen, dla. nie
członków 75 fen., a przy kasie 1 mr. Członkowie nie-

1 

wypłatnl płacił jak nieczłonkowie. O jak najliczniejszy 
udział w za.ba wie uprasza Z a r z t\ d. 

Baczność parafianie i parafianki z Benic 
pod Krotoszynem. 

Donosimy wop6łpa.rafianom i pardiankom z Benic, ił 
w niedzielę dnia 25 sierpnia mieliemy naradfł w sprawie 
pamlj\tki do naezege kościoła w Benicach, na dworcu w 
Oberhausen. Mili wep6łparafi1mie i parafianki, mimo to 
iż na~za parafia. nie je;it zbyt wielb, jednakowoż mamy 
nadzieję, że wszyscy parafia.nie i parafianki aż do ostatnich 

l 
ok11Żfł SW!ł miłość serdeczni\ dla swego kościoła parafial
nego i dla. chwały B J.tej, i raCZfł się przyczynić SWf\ o
fiarnościf\ i dobrfł zachęt'\ swoich współbraei. A wiec 
mili parefianie i parafianki 11ie ociągajmy ~ię, ale przy
czyńmy się wszyscy, aby ,iak najpr~dZPj dojgć do lamie-
rzonego celu. B!łdżmy pewni, że co tylko uc.zynimy z 
m:łości ku Bogu i na chwałę BoŻfł, to nam Bóg miłosierny 
etokrctnie wynagrodzi. P<>nieważ nie znamy adresów, dla 
tego zasyłamy wsp6łpara:fianom w Dvseldorfie, Herne, 
Schonnebecku i t. d, serdeczne pozdrowienie przez „ Wia
rusa Polskiego". Prosimy harde.o, aby i w tych miejsco
wościach zechcieli aię Rodacy tfł sprAw~ zaj"ć 

Składki prosimy nadsyłać pod adresem komitetu, któ-
ry się tfł sprawił zajmuje : · 

Michał Joskowiak w Oberhausen, Schlosserstr. 20. -
J6zef Serek w La!Lr p. Rubrort, Winkelstr. 21. - Mar„ 
cin Krzekotowski w Freioenbruch pod Steele, Insingen
busch nr. 183. 

Wałków. 
My niżej podpisani za.pre.szamy wszystkich R<Jdak6w 

z parafii wałkowskiej na , zebranie do Bauxel na sal~ 
p Kettliuga, 5 minut od stacyi, które się odbędzie dnia 
1 września o godz. 1 po południll, w celu apra.wie1ia cho
rągwi do kościoła w Wałkowie. Komn leży na sercu 
ojczysta strona, to niech prgybędzie na zebra.nie, a niech 
się nie wymawia, te nie ma czo.su, bo do dobrej sprawy 
eza.s się zawsze zna.leść musi. 

Prosimy wszystkie Towarzystwa o oznajmienie tego 
podania na swoich zebraniach. 
Jo.n Terakowaki, Ra.uxel nr. 118· - Jan Kostuj, Ka.strop, 
Mtinsterstr. GO. - Walenty Wosiek, Laer pod Bochum, 

nr. 17. - Wojciech Grzegorski w Altenbocbum. 



Towarzystwo św. Antoniego w Frohnhausen 
obchodzi dnia 1 go września siódmą roez.nicę swego 

'"istnienia i zarazem jesienni\ zabawę, połączonl\ z koncer
tem, teatrem i tańcem, na sali p. Fr. Overath w Frohn
h11ueen. Program uroczystości: O godz. 1/ 25 po połudnht 
odb~dzie się polskie nabo!d1.stwo. Po nabołeństwie zaraz 
pochód '»ez chcrągwi na. salę uroczystości, tam będą roz
maite dch lama<'ye i przemówienia. O godz. 7 rozpocznie 
się teatr pod ~yt.: ._Gwiazda Syberyi''· .Potem dalsza za-: 
ba.wa z tańeem. MtUl;) ko dostawi p. Kuik z Rerne. Oso
bnych zapl'Oezeń nie wysyJsmy, wi~c prosimy WE<zystkich 
nam tyczliwych Rodaków i Rodaci:ki z Frohnhausen i o
kolicy, aby nas raczyli SWfł obecnością Easz~zycić. Wetęp 
dla. członków vvs2.ystkich t<w. 60 fen, dla nieczłonków 1 
mr, niewia3ty mDjlł wstęp wolny. O jak nsjHczniejszy 
udział najprzód w !tcściele na nabożeństwie a potem w 
ur0czystofoi na sali uprasza uprzejmie Z ar z~ a, 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
zapowiada powtórneie SWf\ 11. rO'-'Znic~ mttjfłClł się o:
być dnia 1 września. Zasyłajl\C szanownym Towarnystwom 
braterskie pozdrowienie upraszamy o jak najlicznieje:zo za
ssozycenie nas SWlł 0becaością. 

Program. Od godz. 2 do 31/ 2 przyjmowanie towa
rzystw. O go<!z. 33/+ pochód do kościoła, z powrotem z 
kościoła rozpoczoie się na sali dalsza zabawa, poł11i
czona. z deklamacyami, śpiewami, a w k( ńcu odegran~ 
będzie teatr. - Szanowne Towarzystwa mają, wf!cęp wolny. 
Chor,ini jak 1wykle. U;:iraszamy powtórnie o jak najli-
czniej :H;e przybycie Z ar z ą, d. 

Towarzystwo św. Jacka w Bottropie 
obchodzi w niedzielę 1 września czwartą rocznic~ 
swego istnienia. Przy tej sposobności bęazie koncert i 
teatr na. sali p. KirilChbauma. Pocz~tek o godz. 41;2 po 
południu. Wstęp wolny mają członkowie tow. nastego, 
ich todziny i przyp1owadzeni goście, także członkowie za
proazonych towar2ystw, i także ci, którzy się ni członków 
1apisaó dadz.fł. Bliższe szczegóły będ4 w programach, 
które na miejscu będzie można na.b~ ć O liczny udział 
azłonliów s ~arych i nowych uprasza Z a.rząd. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne. 
donosi swym człcnkom i wszystkim Rodakom zamie;;zka

.łJZA w Pęr!.!e, frę11ssen i okolicy, iż w 11iędziel~ 8 
wrźe~niB. óbCh'Jdzi towarzy:ltwó I rocznicę SWeCO 
istnienia. BratJie ~towarzystwa które od nas zapro
szenia odebrały, i te, które dl.a braku adres1.1 takowych 
nie odebrały, oraz wszystkich nam łycz1iwych Rodaków 
prosimy, ażeby nas w naszej uroca:yetości chorj\gwiami i 
pała.ezami zaszczycić raczyły. Następujllce Towarzystwa 
SI\ zaproszone, tak jak musiałem na polic;yi donieść: Tow. 
sw. Stanisław K. z Courl, Tow. św. Wojciecha z Dort
mund, Tow. Jedncśe z Dortmund, Tow. św· .. Antoniego z 
Dortmund, Tow. św. Józefa z Eving, Tow. św. Barbary, 
z Evi.rg, Tow.- św. Barbary z Lun.en-Siidi Tow. św. Bar· 
bary z Acen, Tow. św. Walentego z Hoerde, Tow. św. 
Barbary z Ai·Ierbek, Tow. Jana Nepom. z Barvp, i tu
teje:ze Tow. św. Józefa. Członkowie brtteich Tow. płac~ 
wstepriego SO fen., goście przed czase:Ql 50 fe11., przy bsie 
.75 fen. K'lrty wstępu <lla. nieczłonków rr.ożoa nabyć u 
członków zarzqdu. Program uroczystości: od godz. 3 do 
1/24 przyjmowanie Towa1zystw na dworcu w Derne. Z 
dworca udamy się na salk~ zwykłych posiedzeń przy 

; kościele katolickim. O godz. 4 wymaroi do kościoła na 
ns.bożenstwo. Po mi.boźeństwie ufamy się na salę pana 
Reifa. Tamże pierwsze powitanie przez przewodniczącego. 
II koncert, śpiew i deklamacye. Ilf. Wieczorem testr. 
IV. Po teatr'!:e dalsza. zaba. ;va z tańcami. Upraszamy 
wszystkich członków i Rodaków, aby nas sw~ obecnc·śc l lł 
zaszczycić racZJ'li i naszym zgnuśniałym członkom ducha 
dożycia dodlil'. Z l.l. r z ~ d. 

Tow. św. Antoniego z Padwy w Neumithl. 
W niedzL1lę dnia 1 września po południu o godzinie 

4. odbędzie się walne zebranie na sali zwykłych po
siedzefl. Powianościfł jest każdego cd. nb, użeby się na 
zebranie stawił. Na porzł}i:lku obrad: 1) sprawuzdanie z 
pierwszego kvrnrtllłu, 2) płacenie mies1ęc.mych składek, 3) 
wpis nowych członków, 4) sprawy towarzyskie. 

Zarl!lqd i rewizorowie kasy zechc~ się o godz. 21;2 po 
południu stawić, ponieważ Sf.\ ważne sprawy do załatwie
nia. W imieni całego tow. o liczny ud~!ał prosi 

Wacław Ftintowic2', sekretarz. 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół' 
w Brnckhansen•lłlarxłoh 

donosi swym druhom, iż w niedzielę dnia l września o 
godz. ó po południu odbędzie się walne zebranie w 
lokalu p. Holtera, ulica. Wolfotr. O liczny udział uprasza 
się. - Goście mile widziani. 

Czołem 1 Wydział I 

.Koło śpiewu „.J edność" w Hamborn 
donosi swym szanownym członkom i Rodakom w Ham
born i okolicy, iż w niedzielę dnia 1 września oilbędz!e 
ei~ walne zebranie o godz. 2 ro południu, prosimy 
zatem wsz;ystkich, aby się jak m;jliczniej stawili, ponie-
waż b~dl\ waźne sprawy do załatwienia.. Z ar z~ d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar. 
W niedzielę dnia 1 września o godz. 4 po poł. od

będzie się zwyczajne zebranie. Uprasza się szan. człon
ków, aieby si~ punktu11.lnie stawili, poniew:iż o godzinie 
6 bQdzle wprowafaf:nie ka. Terfloh. 

Uprnsza. a!ę szan. Rodaków i R-,do.czki, którzy będlł 
brcć udział w pielgrzymce do Kevelaer, ażeby się raczyli 
stawić nD zebranie, abyśmy mogli wiedziEć liczbę ucze
stników, w celu :zamówienia wagonów. Tak samo będ~ 
ćwiczone te pieśni, które p0dczaa pielgrzymki będ~ śpie
wane. O liczny udział wszystkich członków i Rodaków, 
którzy będl\ brać udział w pielgrzymce, uprasza 

Zarz'łd. 
PkJgrzymks wyjeżdża w niedzielę dnia 8 września o 

godz 6 rano i powróri wieczorem tego samego dnia 

Towarzystwo św. M1.chała w Bruchu. 
Vv nie dzidę dt iiL 1 wrze~nia bierzemy udział w ob

cbod?.ie rocznicy Tow. św. Barbary w Hertan. Wymarsz 
z Bruchu po p0łudniu o godz wpół do 2. O liczny U• 

dział członków prosi Z ar z~ d. 

Wiec polski w Bruckhausen 
odb~dzie się w niedzielę S września o godz. 1/ 212 
w południe na sali p. Brtinck, ul. Albrecbt~tr. Na wiec 
irn.pra3za się wszystk '.ch Rodaków z pow'atu ltubrort, aby 

. omówić różne ważne sprawy na:! Polakóvv na obczJ·źnie 
dotycz(\ce i założyć protest przeciw obdgom niektórych 
Niemców, rmcanych na wybJrców poleklch, z powodu 
os~atn'.ch wyborów. . O liczny udział pr·. si 

„Związek Polaków". 

Bis marek. 
W niedzie1ę dnia 1 września o godz. 5 po południu 

w lokalu p. Lindego odkędzie się 
~k . t . ~ ~ om.~ert, a potem amec. ~&. 
Wstęp wolny (\.) lokalu zabawy, a t,aniec zsś kaŻtiy 

kosztuje 10 fenygów. Cała zabawa ko~ztuje 75 fenygów, 
to jest, jeżeli zaraz przy wstępie do lokalu za.płllci 75 f ~ 
to za tttniec już nie płaci. 

O liczny udział w powyższej zab'l.wie upras~njl\ 
H. Linden i J. Hartmaan. 

Wiec polski w Bismark 
(Braubauerschaft) 

odbędzie si~ w niedzielę dnia 8 wrzesnia o godz. 4 po 
połudril w lokalu p H. Linden, przy uHcy Bu.bnhofatr., 
blisko kościoła Jrntolickieg). Na wiecu będfł omawiane 
sprawy górnicle, a <'S'Jbiiwie rozp::irzą.dzenia językowe, 
które nam Polakom d: j& się bardzo we znaki. Uprasza 
ei~ sze.n. Rodaków z Bismark, Scl.a\ke, Hesler, Bulmke 
Htilleu i całej okolicy o jsk najwięłtazy udział, bo tu 
chodzi o sprawy tyc<ł\ee eię nas górników p1lskich 

,.Zq1 iązeli Polaków". 

Wiec polski w Oberhausen 
odb~dzie się w niedzielę dnh l wrzcsnił:\ o godzinie 
1/212 w południe na sali p. Wilemsa przy nowym rynku. 
R ')daków z Oberhausen i okolicy uprasza s'ę o liczny 
udz\ał, bo vcnż e sprawy bę'l~ om~win,ne. Uprasza się 
Rodaków z Oberhausen i całego powiatu Mii lheim, aby 
wszyscy się stawili, aby ~aprotestować przeciw 
w-,"z. wiskoD\ ;azet niemieckich na Polaków na 
obczyźnie, z powodu ostatnich wybc.rów. · 

,,ZWifłzek Polaków"'. 

Towarzystwo św. Pawła w Eicklu 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia.· 1 wrześoJ 
odbędzie się miesięczne zebra.nie o godz. 4 po południu' 
Wszyacy członkowie winni się stawi6 i to z oznakami to' 
warzystwa, poniew:;.ż tow. zostanie odfotografowane, • 

Zarzl\d. 

Towarzystwo św. Aloizego w Weitmar 
donosi swym członkom, iż posiedzenie odbędzie się dn! 
1 września. Prosimy członków o liczny udział, ponieV'iaj 
Bili ważne sprawy do załatwienia. · · Z ar p; ł\ d. 

Komitet wycieczek latowych 
w Ueckendorfie. 

W niedzielę dnia 1 września o godz. t / 212 ( zarnz .p 
sumie) jest poaiedienie w lokalu p. Baukmanna, ul. Bo. 
chumska. Sz11-n. członków i Rodaków nam przychylnyc! 
zaprasza się. Obrady będfł w sprawie przyszłej wycie. 
czki, która s~ę ma w krótce odbyć. O liczny udział i pun. 
ktuallle st'lwienie się uprasza Wy dział. 

Koło śpiewu „ Fiołek" w Rauxel 
donosi swym członkom, iż lekcya. .śpiewu odbędzie się 
niedzielę d'lia 1 wr:i;eśnia o god21. 11 przed p)łudniem n& 
sali p. Richtern, na którf\ to lekc~·ę zaprasza się wazyst. 
kich członków, · Dyryg e D t 

Kolo śpiewu „ W an da" w La ar p. Ruhrort 
donosi swym członkom, iż przyszła lekcy a śpi ew u odbę
dzie efę dnia 1 września i to o godz 6 wieczorem w Jo, 
kału pana Pinka.. · przy kościele katolickim. Upra;za ai 
człon:ków, ażeby lic1rnie się stawili. 

Wszystkie lii:ty tyczfłce się naszego Towarzystw 
prosimy adreoowaó na ręce przewodniczlłcego p. Ignacego 
Dery w Stockum, ul. Kaiser„tr. nr. '22. p. Ruhrort. 

z a u ,a. 
Towarzystwo św. Stanisława w Herne. 

· W niedzielę dnia 1 września o godz. 4 po południ1 
odbędzie się zwycEajne zebranie na sali zwykłych posie· 
dzeń u p. Nuesbauma. przy ulicy Bahnhofstr. O liczn1 
udział w zebraniu uprasza się. - Goście mile . widziani. 

Zarz!ł>d. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
urzf\dza w niedzielę dnia 1 września po południu o fOd 
4 na sali „Alfredusbaus" zabawę połf\czonlł z teatre 
~matorakim i tańcem, na którfł członków jako też 
Rodaków zamie~zkałych w E:n:en i okolicy jak najupmj 
miej ~szamy. Wstęp dla członków wszystkich to 

. wyno~· fen., dla nieczłonkó1v 1 mr. Członkowie to 
warzyst"N Sfł zobowi~zo.ni okazać się przy kasie ustawa 
Guście jako nieczłonkowie maj~ wstęp tylko za uprowa 
dzeniem przez członka. Za1·z~d Tow. św. Józefa, 

~~~~~~m1H~~m~~~m~~; 
m m Kocia.nemu bratu i szwagrowi 

Janowi Joskowiakowi 
~ w Oberh~uaen 
~ w dniu 29 sierpnia składamy serdeczne życze
~ nia. Dziś przychodzimy do crP.bie w progi, by w ' m d~ień twojf>go Imienia zbżyć ci na~ze tyczenia. 
>&.1.. Zyczymy ci zdrowia czer ,twego, życia do sto ™ lat długiego. Zyczymy ci t« na obczyźaie, abyś m zarobił do&ć groeza i mógł scboweć do trzoaa, 
~ potem mtgł powróc\ć do ojczyste.i ziemi i tam 
~ się cleszyć z braćmi i siostrami o~emi. Zyczy
~ my ci też po tem życia r.ge:nie, abyś o:;iadł na 
~ n\e bieskim tronie, i a"tryś za przyczyl\ ŚY\i~tego m patrona, został policzon do świętych groc.a, i za· 
'f;:f)[1. żywał rozko3zy nieba, gdzie nam wszystkim df\· 
~ żyć potrzeba, i aby za przyczyna. ś Niętego pa
~ trona zwróciła. nam się stracona kcrona, i aby 
~ wz!ec!ały one orły białe, ludowi na pociechę a 
~ Bogu na chwałę. Tego kochanemu b · atu i szwłl
~ growi życzymy i po trzykroć wykrzykujemy: 
~ niech żyje, aż eałe Oberhausen zadrży! 

~ Bracia i BratJwa Jóskowiacy. 

~~lH~~~~;ni{~~~IH~~~m 

najup~~j~~aj~~~ o~;~::;ł~mw Giinnigfeld i okolicy donoszę jak Do Ameryki i Kanady P'1ekarn'1a polska Bru' eh 
skład towarów kolonialnych Bliższych •zcs.gólów uJzieli . li 

, . . ' Beaver Line przy kościele katolickim 
które po bardzo tan4ch cenach eprzedaJ~ w R 0 t ter d am . . ; [ ,,.. • t 

Proszę szanowych Rod&ków o łaskawe po, arcie . ' o.lica lłlaryanska 22ł I !ł.a.a:r1ens ra~ł 

J ~ ł ~ k Wijnstr. J.2§. 1 a.·n ~zwm t;.OW _;_i\ Szanownym R~da~om_ V: Br u,c_h u i okolicy donoszę uprzeJ 
•• . • fif . ' W mtłjfłtku naszym Słi ało· it załcżyłem w tuteJSZeJ mieJscowosci 

, , w Gunntgfeld, Ascl~enbru~h nr. 7 < ;s~~z:t:c:~p~~!~iaf~:t~j;zem;:? p i e k a r n i ę '"'{T I 
Bacznosc Rodacy w Kastrop I okohcy ! cele i większe gospodarstwa z bu- chleba bułek i innego polskiego pieczywa 

Szanownym Roda.kom w Kastrop l okolicy doncez~ jak najupreej- dynkami, i nadto ' · 
miej, iż założyłem folwark ( r estgut) Staraniem mojem będzie, aby dać jak najlepsze pieczywo, i do 
dobrze zaopatrzony skład towarów kolonialn. z całkowitym sprzętem i komplet- ob@ługę. Polecam się zatem szanownym Rodak)m, prOSZl\C o jak 

nym inwentuzem. Rola wydreno- więks*e poparcie polskiego interesu. -- Rodaków, któriyby ż~ddi 
Jako Polak ośmielam się sian. Rodaków prosić o poparcie, a ka- wana, łJlk:i znakomite. BUs!iych mole chleb do domu, prosiłbym donieść mi ustnie lub też przr.i 

idy się przekona,. iż będde dobrze obsłużony. Rodacy, niech hasłem wiadomości udzieli podpiaana. Spół- poc.ztowlł, a w krótkim czasie dostarczę towar pawózkl\• 
naszem będzie: „Swój do sweg;,". · ka. a. w czwartek po południu nasz Kreślę się z powabniEm 

Jan Kostuj w Eastrop, zast~p<:ll w Skałowie. 
prv,y ul. JliiDSte1·str. 60. Spółka Rolników Par- Ang. Kiiehler, 

piekarz polski. f Kap. zakł. 3000000 mr. Kap. zakł. 3000000 ~r. celacyjna, 

Bank Ziemski 
w Poznam~ przy ulicy Wiktoryi nr. 2, 

pnyjmuje wkładki i oszczędności od 100 ma.rek pocz~wszy na procent 
V'pła•i 
"" za 3·miesi1(cznem wypowiedzeniem 4 % 

za 6-ty;odniovem wypowiedzeniem 3 1/a 0/ 1 

Poznań - Posen 
Bank Indowy 

Eing. Gen. mit unb. Haftpfl. 

Raciborzu - (Batibor 0/Sehl.) 

?odgórna ul lOa, - Bergstr. lOa. 

00000000000000000000 

O'b:razki 
w ramkach czarnych polerowa- !rzyjmujc wszelkie kapits.ły i oszczędności poczj\~BZY od. ) mat 
nych za szkłem, obrazki w ramy . ~łaci od nich 3112 % ta miesięczncm, a 4 6/ 0 za ćwierórocz.oem W 
kach mosiężnych, obrazki owalne vied~eniem od dnia złożenia pieniędzy. - Adres: 
z perełkowym brzegiem i t.d. po ,_ 1 d 

Przesyłki pocztowe adresować należy tylko: 20 fenygów za sztukę. :Ban... u owy E. G. m. u. H. 
~ Bank Ziemski - Posen. .... 00000000000000000000 ... Bacibori;u (Ratibor O/Scbl.)~ ul. Panieńaka 13, (Jungfernslf 



Wychodtii na wtorek, o.zwartek i soboto z dodatkiem 
:telłgijnym p. t.: „Nauka Katolicka", z dwutygodni
kiem sp6ł~cz11ym p. t . „Głoa górników ł hutników", 
oru pisemkiem literackiem p. t.: „Zwiercla.dło". Pned
płata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
60 fen. , a. z odnoszeniem do domu 1 mr. 74 fen. „ Wia
~us Polski" za.pies.ny jest w oenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stron!e 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

• Za tnseraty płaci sio Z!li miejsce n~rlkB. drolmego drukr.: 
l.6 fen., a za ogłoazen.is .zamieezczone przed inaera.rn.im 
4.0 fen. Kta często ogłasl!!a., otrzyma odpowiedni opn.st 
iceyli y-abat. Za tłómaczenit?. z obcych języków nn. pol
i~ki nie się nie płaci. I.isty do Redakcyi, Drukarni 
i Kaięg11.nil nl\ldy opłacić i podr:1t' w nich dokładny 
stlree phm171cego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
hrespondentów bez i~,h upowdnienia nie wykazuje Się. 

Nr. 106. :Bochuz:a., 'OO'torek, 3 'W'rześnia 1901" Rok 11. 
-- Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: ·wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe j się domyślać, jaki duch panował na zjeździe v „Co się dzieje w Niemczech? I Czy 
w Osnabruku poza salą posiedzeń urocz-ystych. Niemcy mają jeszcze ojczyznę lub też pozwolą 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie I („Gaz. Tor.") . komenderować Polakom? Do Westfalii wyje· 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 1 chało dziewięciu duchownych z Galicyi rze· 
1niemczyć Si A pozwoli! ! Germanizacya na śl~zku. komo dla odpr~wiania. pola~i~h n~~oi;eństw dla }.' I . · . . . "t Polaków tamteJszych i gdz1emdzieJ, w rzeczy· 

, . »J?.zien. ~lązk1." odbiera li.st z R~dy, wy· wistości atoli dla prowadzenia agitacyi. Cz3·ż 
lfłlłmimiWWRl. •idlll. bm•a~•·•~m11·11'1dlllBllllll•••lll• swietlaJący meustaJące germamzatorskie zakusy l nie wiecie, że tego, czego gwałtownie doma· 

-n..Ta „„„rll'-eS1' eY. l k&ięży uprawiających politykę w kościele. l gają się Polacy w Niemczech, sami odmawiają 
.I.~ ~ vv lflill „„ Ks. Organ z Rudy postarał się o drugiego . galicyjskim !Niemcom ? We wszystkich kolo· 

zapisać można jeszcze teraz kapelana na to, aby zaprowadzić w niedzielę! i niach . galicyjskich wygłasza się dla Niemców 
t11' p l k' U mszę św. dla dzied, z niemieckiem przemówie· 1 polskie kazania, także naboż'eństwo jest polskie. 

n wiarusa 0 S lego niem i niemieckim śpiewem, jaka olbywa się Hańba, czemś oburzającem, niesłychanem jest 
w Zaborzu. Aby koniecznie nakłonić rodziców to, co ,,Dz. Berl." i ,,Wiarus Polski" ośmielaiA 

„ o pose arna ziec1 na ę mszę, zapowie .zia' . ~ię mówić Niemcom w ich własnym domu I na każdei poczcie. I d ł · d · · t · d · ł „-i: 
Prenumerata wynosi że kto tego nie uczyni, będzie miał grzech I Gdzieżby to było możliwe gdzieindziej w 
~ tylko 50 feu. ~ śmiertelny (!). Sam ksiądz będzie wywiadywał świecie!·' 

się, czy i o ile dzieci uczęszczają na tę niemie- I . Możeby ,.Ostmark" zechciała powiedzieć, 
cką mszę . Chodzi o dzieci pomiędzy 6 a 14 1

1 

gdzie owych 9 duchownych przebywa, bo Po„ 
a z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 

1

1 rokiem, których Ruda liczy nie mniej j f- k 2900. lacy w ·w estfalii ich nie widzieli. 
„Niektórzy będą - mówił ks. proboszcz - . Tak to teraz bywa zwykle u „blattów" 

· z tego niekontenci, ale to mnie wszystko jedno. j polakożerczych: Najprzód nazmyślają, a po„ 
My mieszkamy w państwie pruskiem i musimy tern na mocy tego wyzywają na Polaków. 

1PIB•••1114•••0••C••O••I0•••••11Jll prawk słuchać, 
1 

a rejencya nie pozwoliłaby po 
pols u śpiewa\;." Z 11 n 1 'l„d 

. Ks. Organ zasłania się rejencyą, lecz że iem.ie PO Saaa.&. 

Rodaków prosimy, aby swych znajomych 
zachęcali do zapisania sobie na wrzesień „vVia~ 
rusa Polskiego" z trzema hezpłatnymi doda
tkami. 

Od ks. dr. Lissa 
otrzj'muje „GAze.ta Toruńska" co następuje: 

Rumian, dnia 30VIII. 01. 
Od różnych przyjaciół i nieprzyjaciół otrzy· 

małem w ostatnim czasie mnóstwo gazet, listów 
i kart\ na które odpowiadać było by trudno. 

Oświadczam przeto niniejszem: 
Dziękuję przyjacicłom, a nieprzyjaciołom 

powiadam : "Wasz gniew mnie nie wzrusza a 
wyzwiska nie przekonają. Idźcie swoją drogą, 

jest g~rmanizatłorem posługuj~ckym . się do .swbe Ą1 z Pruu~ za.ehfi, Warmił. ~ B-a.:zn11.-r. 
go celu kościo em - tego m t me wątpi, o 
nie zmuszałby rodziców ci.o potmłania dzieci na Czersk. \V .Janowie spaliły się z&bu· 
tę mszę i nie plótł·by banialuków, głosząc, że f dowania zagrodnikó w Ciepury i Narlocha. 
nieposełanie dzieci polskich na mszę niemiecką I Ogień wznieciły dzieci, które się bawił. y za· 
jest grzechem śniit rtelnym. To też korespon· pałkami. 
dent "Dzien. Sl." nie myśli zastósować się do Ryjewo. W poniedziałek po południu 
jego woli, lecz będzie nadal zabierał swe dzie· zgorzał dom mieszkalny oraz stodoła młyna· 
ci na polskie nabożeństwo. Gdyby i inni rodzi· rzowi Drewso\'\i w Nowejwsi. · 

ja idę swoją". · 
Po uspokojeniu 

prawę. 

ce poszli za jego przykładem, ks. Organ od· Toruń. Służąca B. Czuchmelska użyła 
prawiłby mszę germanizatorską w pmtym ko· petroleju do wzniecenia ognia, przyczem wy· 
ściele i przekonałby się, że niepotrzebnie spro · buchła eksplozya, a nierozważna dziewczyna 

namiętności, ogłoszt: od · wadzał kapelana. Przekonałby się też ks. bi- tak się poparzyła, że w skutek ran otrżymanych 
skup dr. Kopp - który, gdy chodzi o niemcze· umarła. 

Oświadczam tymczasem tylko, że i mię
dzy centrowcami są ludzie zacni, którzy o ger· 
manizacyi Polaków nic nie chcą wiedzieć. 

Do tych oczywiście nie odnoszą się słowa 
Abrahama a Santa Clara, tak jak się nie od· 
nosiły z pewnością do wszystkich dam dwor· 
skich w Wiedniu. 

Ażeby połączyć "pożyteczne ze słodkiem" 
ogłaszam na końcu kartę, jaką z widokami o· 
trzymałem z Osnabruku. Brzmi ona: 

"Dr. * Sirius in den 
Hundstagen 

(auf) dem 
Horizonte. 
Besten Gruss I Immer 1angsam ! Blinder 

Eifer scbadet nur ! Ich fiihle mich bier wie 
auf der Suehnenreise eines chinesischen Prinzen ! 

Nichtt! flir ungut I 
I. Willmo, M. Herbst cler. min. ord., ks. 

Studzinski, Dzierondzno z. Z. Oanabriick". 
Pospieszam z odpowiedzią chińskim pryn· 

com: 
"Seit guten Muthes, ihr werdet nicht ster. 

ben". - Bądźcie dobrej myśli I Uwieczniliście 
się 1 

Z ukłonem 
Ks. Liss. 

(Gwiazda Siriu3 nazywa się inaczej „psem" 
a więc ks. prob. Studziński z Dzierzążna, pod 
Gniewem, Niemiec mimo polskiego nazwiska, 
kleryk Herbst i p. Willma nazwali ks. dr. 
Lissa na otwartej karcie pocztowej psem. Przy· 
puszczamy, że uczynili to po jednym z owych 
komersów czyli uczt pijackich, bez jakich 
Niemcy nawet wieców katolickich urządzić nie 
umieją. Kartka ks. St. i towarzyszów pozwala 

nie, zawsze zadośćuczyni, prośbie ks. proboszcza, Toruń. W poniedziałek w południe zde· 
że lichą bronią walczy przeciw polskości ludu rzyła się na Wiśle łódź z parowcem, a sie· 
ślązkiego, który nie da się wygłupić groźbą dzący w niej sternik Augu st Szu kowski wpadł 
śmiertelnego grzechu ani zniewolić do niemcze· do wody i utonął. 
nia dziatek. \V 8wiekato-włe odkryto przy wier„ 

Celem niemczenia ich wybudował w Ru- ceniu studni znaczne pokłady węgla brunatnego; 
dzie hr. Ballestrem ochronkę dla dzieci a prob. grubość pokładów wynosi 20 do 30 metrów. 
Organ naturalnie zar,hęca, aby posełałano do niej Z Brodniekiego. Piękny rąajątek Ba· 
dzieci, przedstawiając ją jako dobrodziejstwo. chor w pow. brodnickim, który dotychczas 
„Ostrzegamy polskich rodziców 1 - pisze kor. znajdował się w ręku niemieckiem, kupił za 

· z Rudy. - Nie posyłajcie do niemieckiej 47 tysięcy ILarek Rodak nasz p. Józef Tru· 
ochronki, nie dajcie germanizować nawet już I skawa, dotychczasowy dzierzawca młyna w 
tak wcześnie dzieci naszych. Za taką łaskę - I Ciborzu. · Bachor obejmuje 75 mórg dobre„ 
to dziękujemy panu hr. Ballestremowi; lepiejby ziemi, 25 mórg. łąk oraz młyn i tartak. Noj 
nam się był przysłużył, gdyby te pieniądze I wemu nabywcy "Szczęść Boże"! 
był przeznaczył na ubogie dzieci, wdowy i bie· I 111 z Wiei. Kii„ Poznaiiilłkł•G~ 
dny eh opuszczonych." I 

Hakatystyczna „Ostmarkh 
rozpisuje się o działanju tow. pomocy naukowej 
im. Karola Marcinkowskiego bardzo obszernie, 
a potem powiada : 

„ Wszystkie te liczby dają nam wyobra
żenie o bfzprzykładnej ofiarności Polaków na 
cele narodowe i o ich nieustan•ej pracy nad 
dalszem wy kształceniem inteligentnego polskiego 
stanu średniego. Te liczby atoli e.ą zarazem 
za\\stydzającemi dla nas Niemców, którzy Io· 
kujemy blisko 4 miliardy roczaie w alkoholu, 
ale na dążności narodowe bardzo mało mamy 
pieniędzy." . 

Między innemi znajduje się w tymże nu
merze także następująca korespondencya z 
Tarnopola w Galicyi, której autor pisze między 
innemi: 

Poznań. vVażny wyrok d la polskich to~ 
warzystw wydał tutejszy sąd ławniczy w pro· 
cesie przeciwko Sokołowi poznańskiemu, uznał 
bowiem za polityczne towarzystwo, które kilka· 
naście lat istniało jako niepoli tyczne. W maju 
b. r. siedmiu członkom zarządu policya nało· 
żyła po 15 mr. kary za to, że nie donieśli po„ 
licyi o wstąpieniu 17 nowych członków. Kary 
tej nie zapłacili, lecz od wołali się do sądu. 
Pan mecenas dr. Celichowski w świetnej mo„ 
wie wykazał, że Sokół nie zajmuje się spra„ 
wami politycznemi, lecz pielęgnuje tylko gimna„ 
stykę i dla tego nie można go nazywać towa„ 
rzystwem politycznem. Trybunał po krótkiej 
naradzie zawyrokował, że Sokół poznański 
jest towarzystwem politycznem. Karę nałożoną 
przez policyę uznał za zbyt niską i skazał 
prezesa i wiceprezesa każdego po 50 marek 

• kary. Resztę członków zarządu uwolnił. 



Poznań.; Poznańska dyrekcya poczt 
wydała okólnik do listonoszów zagrażający 
karami porządkowemi aż do wydalenia ze 
służby każdemu listonoszowi, któryby doręczał 
adresatom listy z polskimi adresami. Listy 
takie maj!\ listonosze przedtem oddawać do 
"biura tłómaczenia adresów", nawet, gdyby 
adres dobrze rozumieli. Za pierwsze przekro· 
czenie tego przepisu nałożono karę dwóch 
marek. 

W Kwilczu po weselu w oberży ro· 
botnik Musiał, pijany, wsiadając na wóz, spadł 
z niego i dostał się pod koła, które mu prze· 
jechały przez głowę, tak że śmierć na miejscu 
nasU\piła. · 

· Z Poznania piszą do „Gońca W.": 
Firma Leworski i Karlewicz w Poznaniu przy 
Jezuickiej ul. 1 wywiesiła w oknie orła i pa· 
goń i portret Tadeusza Kościuszki. Niewinne 
te przedmioty były wystawione blisko 2 lata, 
a nikomu nie przyszło do głowy gorszyć się 
niemi. Aż tu w tyci} dniach przybywa do 
p. Leworskiego, obecnego właściciela powyższej 
firmy, pan komisarz rewirowy i wzywa p. L. 
do usunięcia ich, jeżeli się nie chce narazić 
na następstwa wynikające z paragrafu 130 
prawa karnego. Pan L. rad nie rad do żąda
nia pow~ ższego się zastósował. 

Ciekawe! „Wielkopolanin" odbiera po
niższą wiadomość : Do pewnego miasta przy
być miał wyższy urzędnik pruski. Miasto ozdo
biono. Właściciel pewnego ogródka przygoto
wał się na przyjęcie licznych gości. O zapo· 
wiedzianej godzinie gość ów wysoki przybył. 
Przyjęła go Rada miejska na dworcu, potem 
na ratuszu, a w końcu zawitał do owego 
ogrodu. Atoli na nieszczęście wpadł mu w oko 
napis polski obok niemieckiego na skarbonie~ 
"Fiir Arme". „Dla ubogich". Wynurzył nie
ukontentowanie! Radni przyrzekli usunąć ów 
napis. Mimo to harmonia ustąpiła. Pan dy
gnitarz napił się wody bilińskiej, zapalił cygaro 
i wyszedł z ogrodu. Pojechał do pobliskiego 
majątku na wieczerzę. A właściciel ogródka 
- wielki powziął żal do owego nieszczęsnego 
napisu polskiego! 

Polski fanatyzm. Pod tym tytułem 
.zamieszcza "Posener Ztg." korespondencyę z 
Janówca tego l;>rzmienia: „Jak daleko posunął 
się fanatyzm wśród ludności polskiej, podbech · 
tywanej przez prasę polską, świadczy następu· 
jt\CY wypadek. Na wczorajszym targu chciała 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieici 

Henryka Sienkiewicza 
„PAN WOŁODYJOWSKI". 

(Ci!łg dalszy). 

' Z zewnątrz mtuów, gdzie leżeli poc1ęc1 
mieczami janczarowie, dochodziły głosy męskie. 
To ciurowie i ci z dragonów, którym łup był 
mHszy od snu, obdzierali poległych. Lecz po 
niejakim czasie ruch ów począł ustawać i na· 
reszcie ustał zupełnie. Zrobiła się cisza, którą 
przerywały tylko dalekie odgłosy kilofów, ła· 
miących wciąż skałę i nawoływania straźy na 
murach. Ta cisza, światło i noc przepyszna, 
upoiły małego rycerza i Basię. Stało im się, 
nie wiadomo dla czego, tęskno i trochę smutno. 
Baśka pierwsza podniosła oczy na męża i wi· 
dz1sc, że ma oczy otwarte, spytała: 

- Michałku, nie śpisz? 
- Aż dziwno, ale nic się nie chce. 
- A do brze ci tu jest? 
- Dob.rze. A tobie 'ł 
Baśka poc.zęła kręcić jasną główką. 
- Oj t dobrze, Michałku, do brze! \ 
Nastała. chwila milczenia, którą przerwał 

mały rycerz : 
-:- Baś~ a 1 - rzekł - słuchaj no Baśka! 
- Co, Michałku? 
- Bo, prę.wdę rzekłszy~ okrutnie nam do· 

brze ze sobą i tak myślę, że gdyby jedno z 
nas poległo, toby drugie bez miary tę3kniło. 

Basia doskonale zrozumiała, że mały ry
cerz, mówii\C: „gdy by jedno z nas poległo" 
- zamia.st: umarło - siebie tylko miał na 
myśli Przyszło jej do głowy, że on może nie 
spodzfewa się wyjść żywym ·z·' „tego oblężenia, 
że chce jt\ .oawoj.Q z ty.m terminem, . więc stra· 

WIARUS POLSKI. 

pewna niemiecka p~ni kupić masło cd włościan· 
ki polskiej. Ta na odnośne pytanie odpowie
działa : „ Nie rozumiem po niemiecku." Gdy zaś 
Niemka o ile mogła starała się porozumieć w 
języku polskim, włościanka odrzekła: „Nie 
sprzedam tej pani, bo to Niemka, a Niemcom 
nic nie 1przedaj~." 

Nie wchodzimy w to, czy opisana rozmo· 
wa jest prawdziwi\ lub zmyśloną - ale sta
nowczo musimy zaprotestować, jakoby prasa 
polska. usposabiała. lud nieprzyjaźnie przeciwko 
Niemcom. Nie prasa polska, lecz - hakatyści 
winni są temu, jeśli lud polski czuje odrazę do 
współobywateli niemieckich. Zawsze przyporni· 
naliśmy, że „kto sieje wiatr - zbiera burzę." 
Niech to sobie pisma hakatystyczne spa~iętajt\ ! 

• Ze Slłłzil:a ez7ll Starej Pol1kl„ 
Opele. Obecny prezydent rejencyjny w 

Opolu, Holtz, stara się ograniczać pijaństwo 
na Górnym Slązku nietylko przez to, że utru
dnia na bywanie koncesyi na nowe wyszynki, 
ale każe niejednokrotnie zwijać zaprowadzone 
już wyszynk1, skoro dotyćhczasowy właściciel 
stara ich się pozbyć. To rozporządzenie wy· 
wołało wielkie zaniepokojenie pomiędzy fabry· 
kantami gorzałki i piwowarami, którzy wysłali 
do prezydenta zbiorową petycyę, w której go 
proszą o cofnięcie tego rozporządzenia. Wywo
dzą oni tak: Przez zwinięcie rozmaitych wy
szynków nie zatamuje się pijaństwa, bo każdy 
pragnie sobie wypić, a gdy nie dostanie w je· 
dnym wyszynku, to idzie· do innego wyszynku. 
Przez zwijanie wyszynku stanie się tylko to, że 
jeden szynkarz będzie miał za wiele, drugi nic. 
Dalej: fabryki wódki i browary na Górnym 
Slązki mają na swych browarach około 30 mi
lionów marek poż)Jczek. Jeżeli odbierHie kon· 
sesyi będzie postępowało, wówczas podkopy· 
wać się będzie egzystencyę t~ch fabryk, a ró· 
wnocześnie i kapitał, który w nich tkwi, stanie 
się niepewny i banki niemieckie na tem tylko 
stracą. 

To wszystko jednak prezydenta nie prze
konało i knajpy będą i nadal zamykane, jak 
dotąd. Fabrykanci gorących trunków nie upo· 
koili się jednak i pójdą dalej. . 

Germanłzacya chodzi w parze z pro· 
testantyzacyą. Od Namysłowa piszą do „N o win 
Raciborskich": Rzeczywiście prawdziwem jest 
twierdzenie, że niemczenie ludu polskiego na 
Górnym Sl~zku doprowadza do protestantyzmu. 
Nigflzie może w o hecnej chwili nie ma na to 

szne przeczucie ścisnęło jej serce i złożywszy 
ręce, rzekła : 

- Michale, miej miłosierdzie nad sobą i 
nade mną! 

Głos małego rycerza był nieco wzruszony, 
choć. spokojny. 

- A ·widzisz, Baśka, że nie masz słu
szności - rzekł - bo tak, wziąwszy tylko na 
rozum, cóż to jest to życie doczesne? Przez 
co tu kark kręc.ć? Komu tu będzie dostatkiem 
smakować szczęśliwość i kochanie, kiedy wszy
stko kruche, ja.k zeschła gałąź, co ? 

Lecz Basia poczęła eię trząść z płaczu i 
powtarzać: 

· Nie chcę, nie chcę, nie chcę l 
- Jak mi Bóg miły, tak nie masz słu

szności - powtórzył mały rycerz. - Ot, uwa
żasz, tam w górze, za onym cichym miesiącem, 
jest kraina wiek:ui&tej szczęśliwości. O takiej, 
to mi gadaj I Kto się na tamtą lewadę do- . 
stanie, ten dopiero sobie o.dsapnie, jakby po 
długiej drodze - i pa~ie się spokojnie. Jak 
na mnie termin przyjdzie (a to przecie żoł
nierska rzecz), zaraz sobie powinnaś powie
dzieć: "Michał odjechał, prawda, że daleko, 
dalej, niż ztąd na Litwę, ale nic to l bo i ja 
za nim podążę." Baśka, no, cicho, nie płacz 1 
Które pierwsze pójdzie, to drugiemu kwaterę 
przygotuje - i cała sprawa. 

Tu przyszło na niego jakby widzenie rze
czy przyszłych, bo podniósł oczy ku blaskowi 
miesięcznemu i tak dalej mówił : 

. - Co to doczesność 1 Dajmy, że ja już 
tam będę, aż tu ktoś puka do niebieskich po
dwoi. Swi~ty Piotr otwiera; patrzę ja: kto ? 
moja Baśka l Rety ! O ! to dopiero skoczę, 
o 1 to dopiero' sakrzyknę 1 Miły Boże! słów 
w gębie brak! I nie będzie płakania, jeno 
wieczne wesele i nie będzie pogan, ni armat, 
ni min pod murami, jeno spokój i . szc.zęśliwość ! 
Ej, Baśka, pamiętaj : nic to ! 

I - Michale, Michale 1 - powtarzała Basia. 

jaskrawszego dowodu, jak w naszej parafii. 
Miałem sposobność mówienia w tej sprawie s 

1 
naszym ksi~dzem proboszczem. Mówił on: „Do 
parafii tutejszej · należało kiedyś 12 wsi, dziś 
jest ich jui j~no 10, dwie znikły. Dopóki były 
polskiemi, były i katoli~kiemi, gdy siQ jednak 
:zniemczyły, · zac.zĄł się rozpościerać protestan
tyzm i dziś owe dwie wsie 114 dla Kościoła ka„ 
tolickiego straconemi." 

Leśnica. K~. kapelan Tomaszik tu zt~d 
zo~tał przeniesiony do Królewskiej Huty ja.kl 
czwarty kapelan przy kościele św. Jadwigi. 
W jego miejsce przybył do nas ks. kapelaa 
Stawinoga z 01trogu pod Raciborzem. 

Niem. Piekary. Kapelan Kintzer prze· 
niesiony został na własne Żt\danie do Toszka. 
Na miejsce jego przybędzie tu dotąd ks. ka. 
pelan Pech. 

Szombierki. Gmina Szombierki należy, 
jak wiadomo, do parafii w B.;tomiu. Ze względ• 
na znaczny wzrost ludności okazuje się wielka 
potrzeba własnego większego kościoła. Stara· 
nia w tym kiernnku już poczyniono i jak sły· 
chać, właściciel dominium Szombierek, hrabia 
Schaffgotsch, oświadczył się dać budowisko 
pod nowy kościół oraz niektóry ma1ierya.ł bu· 
dowlowy. N owy kościół ma stanąć za starem 
mytem szosowem, pomi~d~y szo3ami prowa. 
dzącymi do Bobrlm i Goduli. 

Zabrze. W liście poległych w Chinach 
znajduje się ta.kże nazwisko kaprala Sikory z 
Paulsdorfu. Poległy Sikora jest synem zamie· 
szkałego w Pa_ulsdorfie inwalidy górniczego. 

Przyszowice. Chałupnik Piecyk z Pa
niowa wió1.ł do Przyszowic wóz słomy. Na 
skręcie drogi wóz się wywrócił i P .ecyk dostał 
się na spód pod słomę. Byłby się niech~ bnie 
udusił, gdyby w pobliżu pracujący ludzie nie 
byli go z niebezpiecznego położenia wydobyli 
i nieprzytomnego już przywrócili do życia. 

* Z innych dzielnic Polski. 
Z Oświęcimia. W każdym wieku i w 

każdym czasie miłość bliźniego stwarzała tysią· 
ce humanitarnych instytucyj i za.kładów dobro· 
czynnych, korzystając z każdej ważniejszej 
chwili, ażeby pomnożyć liczby tych Bogu mi· 
łych dzieł, mających .nieść porno~ pądź to .sp<;>· 
łeczeństwu · całemu, bądź to jednej tylko części 

ale za to części najdroższej, bo młodzieży opu· 
szczonej i nieraz zaniedbanej. Nie ma też pra· 
wie zakf\tka na ziemi, gdzieby takiej instytucyi 
lub zakładu dobroczynnego jeszcze nie było. 

I znowu nastała cisza, przerywana tylko 
odległem, monotonnem dźwięczeniem kilofów. 

Wres.zcie Wołodyjowski ozwał się: 
- Baśka, zmówmy sobie teraz pacierz. 
I te dwie dusze, czyste jak łzy, poczęły 

się modlić. W miarę jak odmawiali pacierze, 
spływał na oboje spokój, a potem zmorzył ich 
sen i us~ęli aż . do pierwszego brzasku. 

Pan Wołodyjowski odprowadził następnie 
Basię aż do mostu, łączącego stary zamek .1 

miastem, na odcho ::lnem zaś rzekł jej : 
- Pamiętaj Baśka: nic to! 

XI. 
Grzmot dział wstrząsnął znów zamkami i 

miastem. Już Turcy wyryli fosę wzdłuż zamku 
na pięćset łokci długą, w jednem miejscu zaś 
już się przy samym murze w głąb dobywali. 
Z fosy owej szedł na mury nieustanny ogień 
janczarek. l'l... Oblężeni czynili zasłony ze skórza· 
nych worów, wypychanych wełną, lecz że s 
~zańców miotano bezustannie faskule i granaty, 
przeto koło armat padał trup bardzo gęsto. 
Przy jednem dziale granat zabił odrazu sześciu 
ludzi z piechoty Wołodyjowskiego, przy innych 
raz wraz pada.li puszkarze. Spostrzegli przy· 
wódzcy, że trzymać sitt dłużej w nowym zamiu 
niepodobna, zwłaezcza, że i miny mogły jui 
lada chwila wybuchnąć. W nocy więc zeszli 
się ro~mistrzowie ze swemi sotniami i do. rana 
przenoszono, wśród ciągłej strzelaniny, wszy· 
stkie armaty, prochy i za.pasy żywności na 
stary zamek. Ten, iż na opoce był fondowan, 
dłużej mógł wytrzymać, a zwłaszcza trudniej 
było pod niego się podkopać. ,fan W ołody• 
jowski mówił, że tu gotów i rok się bronić, 
byle tylko ™~ ,f:> układach z Turkami nie 
mówił. Sło~" ,jęgo doszły do .. miasta ..i wlały 
niezmierni\ otu.iff. w serca, . bo wiedziano, ś6.'· 
mały rycerz ~Jf.>~O zdzierży, ·choćby iycielJI. 
miał za to przypłacić. . ... 

(Cfv· clallą uatvl). ·. 



pomimo, że każde takie dzi~ło niezmiernych 
r'\Vymaga trudów· i mozołów, a wykonanie po· 
«ziętej myśli zawsze napotyka na. u.ieprzezwy
.ciężone tcudności; to jednakowoż wznoszone 
-Oywają takie dzieła ku chwale Boga a ku do-
-bru społecznemu. 

Wskrze~ił Bóg w ostatnich czasach wiel
liego męża, któ:ego imię głośne po wszystkich 

·eomal już kraJach. Ten oto mąż, świątobliwy 
.kapłan, pełen. poś~ięce~a, zajął się mło~em, 
.ep·uezczonem i w medoh będącem pokolemem. 
p0w.rliłłł wznosić zakłady i kaplice świąteczne, 
by umieszczać w nich opuszczoną młodzież i 
dać jej wychowanie chrześciańskie. Zakłady te 
wychowują młodzież, sposobiąc zdolniejszych i 
.czuj~cych powołanie do· stanu kapłańskiego, 
.a innyc.lt na rzemieślników. Przy rozmaitych 
warsztatach przechodzą wychowankowie czas 
nauki zawsze pod pilnie obserwującem okiem 
pr.zełożon?'ch, kształc~c s: ę przy tern ogólnie 
i nabywaJąc potrzebneJ każdemu stanowi oświa· 
ty. Za staraniem tego męża zakładów takich 
setki naliczyć można, między tymi i jeden co 
dopiero powstający na ziemi polskiej i to na 
pograniczu trzech największych mocarstw w 
Europie, które podzieliły pomiędzy siebie Pol· 
skę. 

Oświęcim od niejakiegoś czasu· zmienił się 
wiele. Sławny niegdyś klasztor dominikański, 
w którym chwała Boża przez 700 lat brzmiała, 
z gruzów i wieloletniego upodlenia już do po· 
łowy powstał, tak, że dnia 2 czerwca t. r. 
Najprzew. ks. biskup Anatol Nowak w uro· 
zystość Najśw. M. P. Wspomożenia Wiernych 
pontyfi~ował w tych już do połowy kosztem 
100 tysięcy koron odrestaurowanych ruinach i 
:udzielił sakramelltu bierzmowania 8 wychowan· 
łom. - Wzdłuż całej świątyni postawiono 
-0lbrzymi gmach, który ma być zakładem wy
.chowawczym rzemieślniczo -naukowym dla ubo. 
~iej młodzieży z całej podzielonej Polski. Wiel· 
:&i ten zakład, 54 metr. długi, 19 szeroki o 3 
piętrach wysokoś~i, stanął i już prawi~ jest 
11kończony. Będzie on mógł pomieścić około 

OO chłopców, a budowa jego do chwili obecnei 
osztuje już 120 tysięcy koron. - Wobec I 
wzrastających z każdym dniem potrzeb społe· 
czeństwa i szczerych chęci ze strony ksks. 
alezyanów·' drobnostką jest to, czego do tego 

czasu dokonać było można. Lecz spojrzywszy 
lla obowiązki służby Bożej, budowę nowego 
.sakładu, utrzymanie. kształeenie i wychowanie 
~k?ł? dwudziest~ chł?pców, i również funkcyi 
ios~1elnych, adzielama sakramentów św. przy-
. ac musimy, że ksks. Salezyanie już Polsce 

'Się przysłużyli. - Jak zaś wielce umiłował 
sobie nasz lud to dzieło ks. Bosko świadcz$1. 
ll ' -i czne zastępy przezacnych pomocników i do-
brodziei, którzy na każdą t)dby wającą się uro
(Zystość u ksks. Salezyanów tu napływają, 
przynosząc z ochotnem sercem i uśmiechem na 
'tlstach swoją ofiarę, by choć w części przy. 
czynić się do wystawienia dzieła fok szlachet
~~ cel mającego, a które też prawdziwą rado
łe1ą i dumą napełnić musi serce każdego 
ehrześcianina Polaka. Ruiny do połowy odre· 
łtaurowano, zakład też prawie ukończony, wszy· 
tko to buduje się z ofiar dobrowolnych i skła· 
de~. Z jaką niecierpliwością oczekują wszyscy 
dnia. w którym robotnicy ustąpią niektóre no· 
we sale i w tychże będzie można umieścić łóż· 
.a. i inne przyrzł\dy dla chłopców. Prawda, że 
uz niektóre sale i pokoje wychodzą z pod rąk 
~ala~zy ukończone, wielkie i wysokie, ale pró· 
zne .1 ogołocone, że aż litość bierze na nie pa· 
~z~c. Trzeba do tych sal łóżek, ławek, stołów, 
W1atła, pieca i mnóstwo innych rzeczy bezwa· 

runkowo potrzebnych. - Obecnie zaś wznoszą 
~d zakładem wieżę, z której jako wysokiego 
P1edastalu panować będzie figura Zbawiciela, 
~ódło łask i pociechy dla zbolałej i skołatanej 
. ol~ki. - Ojciec św., uwiadomiony o tym pro· 
ekc1e przysłał zeszłego roku z całego serca 
łp~stolskie błogosławieństwo dla tych wszy
tkich, którzy by przyczynili się do wzniesienia 
ó tem miejscu przy zetknięciu się dwóch wie· 
": tel?oż menumentu. Otóż powstaje wieża, 

a nim Jesień zawita, jest nadzieja, iż połyski
"•ć będzie w promieniach słonecznych na tej 
8~nibolicznej wysokości trzymetrowa postać 
k rystusa Pana. - Nie można wątpić, że z 
0ńcem lata .ksks. Salezyanie .Hm.ieszkają w 

· ~"Ym zakładzie, gdyż jak mi *""Homo, roz~ 
"ił\zali jllż kontrakt dotyćza\cy wynaj~cia obe· 

eio m~szkania. Przeto je5t w~Ika nadzieja, 
w krótkim czasie zastęp . pr.zytulonych tu 

WIARUS POLSKI. 

chłopców dosięgnieliczby istosunkowo wysokiej. 
- Mimo wszystkich a tak ogromnych wydat· 
ków pieniężnych na budowę zakładu i otwarcie 
tegoż, ksks. Salezyanie nie tracą jednak ufno· 
ści. w Opatrzność Bożą; ale zwracają się i pu· 
kaJą do owych wspaniałomyślnych i miłosier· 
nych serc, kMre bywają Jej narzędziami. -
We wrześniu postanowili oni wraz z wycho· 
wankami odprawić wspólnie potrzebne dla 
u2yskania jubileuszowych odpustów praktyki 
religijne, poczem ma odprawić się uroczysta 
msza św. za. dobrodziejów zakładu, zaktó· 
rych ma się też modlić i przystąpić do Komu
nii św. wszystka dziatwa. - Nazwiska dobro· 
dziejów umieszczone będą w oaobnym zeszycie 
i zamurowane na samym szczycie wieży u nóg 
tego Z bawi ciela, który do bł. Małgorzaty 
wyrzekł te pocieszające słowa: "Zlejże obfite 
błogosławieństwa na te domy, w których obraz 
mego Boskiego Serca zawieszony i czczony 
będzie." „Imiona tych, którzy rozszerzać będą 
nabożeństwo do Mego Najsłodszego Serca, za· 
pisane będą w Mem Sercu i nikt ich ztamtąd 
nie wymaże." 

Wielki przyjaciel "Wiarusa Polskiego." 

Wiadomości ze śwtata"1 
Berlin. Niemieckie plany. "V olks-Ztg." 

donosi z Kolonii, że przy ostatniej kontroli 
wojskowej wzywano rezerwistów, aby się zgła
szali do służby w azyatyckim korpusie niemie· 
ckim. Ilu się zgłosiło, nie wiadomo. Widocznie 
jednak brak jest ochotników, mianowicie pod
oficerów, ponieważ jednemu przyrzeczono 900 
marek gratyfikacyi, jeżeli się zobowiąże służyć 
rok jako podoficer w oddziale wschodnio·azya· 
tyckim. Zołnierz ów jednak propozycyę tę 
odrzucił. - Rezerwiści marynarki niemieckiej 
z okolic nadreńskich, którzy uwolnieni zostali 
z Azyi wschodniej w Kiauczau, otrzymali po
lecenie, żeby w razie ponownej mobilizacyi 
bez osobnych wezwań sami stawili się do 
swoich okręgowych komend. Jest to ważna 
wiadomość, bo dowodzi, że Niemcy noszą się 
z planami, dla których może im być potrzebna 
każdej chwili flota w pełnem wojennem przy
gotowaniu. 

Stras.•urg. W sprawie biskupa sufra· 
gana dr. Marbacha ze Stras3burga, który podał 
wniosek o zwolnienie go z dotychczaso\11 ego 
stanowiska i . uzyskał natychmiastowe uw.zglę· 
dnienie wnioaku, piszą "Berl. Neueste Nachr.": 
"Ustąpienie biskupa sufragana dr. Marbacha 
usuwa trudności czynione w sprawach kościelno
politycznych Alzacyi i Lotaryngii. Biskup dr. 
Fritzen w Strassburgu jest staro-Niemcem, tym· 
czasem staro Alzatczyk dr. Marbach uchodził 
- i to nie bez powodu - za przywódzcę 
duchowieństwa alzackiego, niemczyznie nieprzy
chylnego. Przypuszczać można, że właśnie z 
tej strony pochodziła agitacya u papieża prze· 
ciw założeniu katolickiego fakultetu teologi· 
cznego przy uniwersytecie w Strassburgu w 
miejsce dotychczasowego seminaryum. W kon· 
wiktach i seminaryach łatwiej można uprawiać 
przekonania francuskie, niż na wolnym uni wer
sytecie. Jeżeli Rzym opueci dr. Marbacha, 
można.by wnioskować, że się zmienią stósunki 
w Alzacyi na niekorzyść Francuzów. 

Berlłn. Około 40,000,000 marek ma 
kosztować rocznie utrzymanie wojska niemie
ckiego, pozostałego jako straż poselstwa w 
Chinach. Skoro się doliczy koszta poselstwa 
i utrzymanie okrętów oraz Kiauczau, to cała 
wartość towarów w roku 1900 do Chin wy· 
wiezionych nie starczy na pokrycie kosztów. 

Sprawa chińska. „Pokutne" poselstwo 
chińskie przebywa, jak wiadomo, w Bazylei w 
hotelu. Dzienne koszta utrzymania wynoszą 
2500 franków. Członkowie poselstwa. - a jest 
ich 50 - maji\ doskonały apetyt i pragnienie. 
Win europejskich i alkoholu nie piją prawie 
wcale. Mają oni swoje wina chińskie. Na
czelnik poselstwa. zakazał surowo, aby w hotelu 
żadnemu członkowi poselstwa nie sprzedawano 
win musujących. Klimat tutejszy Chińczykom 
nie sh1ży. Niedawno pokupowali sobie ciepłe 
ubrania. 

Z róiliiyoh. stro:a.. 
Bochum. Od kilku dni powietrze zna• 

cznie się ochłodziło. 
8ehwerte. W tutejszej walcowni niklu 

pracowano przez·· całe lato ośm ·godzin dziennie, 

a teraz zaczęto jak zwykle pracować, bo o. 
trzymano więcej zamówjeń. 

Waltrop. Firma Krupp zakupiła w tu
tejszej okolicy 100 mórg roli w celu pobudo· 
wania fabryk. 

Gelsenkirchen. W okolicy są fałszo
wane dwumarkówki w obiegu. Nosz~ one rok 
1899 i znak A. 

O•nabruk. Wiec katolików niemieckicll 
wybrał Mannheim na miejsce przyszło.rocznego 
zebrania. 

Hamburg. Nadeszła tu wiadomość o· 
zderzeniu się hamburskiego statku „Lusitania" 
z parowcem hiszpańskim „Amboto". Pierwszy 
zatonął, załogę ocalono . 

P.rzeciw gorsetom. Węgierski mi· 
nister oświaty wydał okólnik, zabraniający no„ 
szenia sznurówek uczennicom wszystkich za„ 
kładów naukowych na Węgrzech. Podobne 
zarzł\dzenie istnieje już w Rosyi. 

Król Edward, bawiący na kuracyi w 
Homburgu, ważył się w tych dniach i przeko· 
nał się, że jest chyba najcięższym monarchf\ 
na świecie. Jego waga wynosi 203 kilo. 
Może po kuracyi trochę się zmniejszy. 

Bozmaltośel. 
Wynalazek Polaka. P. Mieczysław 

03uchowski wynalazł sposób mechanicznego 
łączenia wagonów. Wynalazek ten ocali na 
przyszłość życie tylu biednym robotnikom, 
którzy ponosili śmierć lub doznawali ciężkich 
skaleczeń przy przesuwaniu wagonów, lub ich 
łączeniu. P. Osuchowski 1finansował swój wy
nalazek u znanej firmy Ringho:ffera w Smicho
wie i wkrótce wynalazek ten będzie zastóso· 
wany na kolejach. Charakter)stycznem jest 
to, że p. Osuchowski tak samo, jak Szczepanik, 
nie jest z zawodu technikiem, lecz samoukiem. 
Jest on zawodowym rolnikiem, dzierżawcą 
Kamionki strumiłowej hrabiego Andrzeja Po
tockiego. -

Chłop ministrem. Z Kopenhagi piszl} 
do "Frankfurter Ztg." : Jak swego czasu do„ 
noszono, przy ostatniej zmianie rządu miano• 
wany został chłop, Ole Hansen, członek folke· 
thingu, ministrem rolnictwa. Pewien dzien· 
nikarz, który w tych dniach odwiedził nowego 
ministra w jego gospodarstwie na prowincyi, 
zastał go na polu, pracującego' skrzętnie przy 
żniwie. Majątek ministra jest zwyczajnem go• 
spodarstwem chłopskiem, nie bardzo wielkiem, 
bo obejmuje tylko 66 mórg. Minister jak da· 
wniej własnemi rękoma pracuje w gospodar
stwie, tak w roli jak w podwórzu, sam nakłada 
krowom paszę w oborze. Jego syn pracuje 
z innymi robotnikami za zwykłą płacę, obra
chowaną na godzinę, i ojciec wypłaca mu jak 
innym co s > botę za całotygodniową pracę. 
Syn ministra nie żądał też jeszcze podwyższe
nia płacy, chociaż dobrze wie, że stósunki 
finansowe ojca znacznie się poprawiłj Sąsiedzi 
ministra dziwią się, że on nie zmienił trybu 
życia ; on zaś odpowiada, że jest chłopem i 
chce też żyć nadal jako prosty chłop, o ile 
mu na to pczwolą sprawy rządowe. 

Benedyktyni we Francyi. Nie ulega 
JUz wątpliwości, że słynny zakon Benedykty· 
nów nie będzie się starał w drodze przepisanej 
o pozwolenie na dalszy pobyt w granicach 
rzeczypospolitej francuskiej. "Journal des De
bats" wie nawet z całą pewnością, że słynne 
opactwo Benedyktynów w Solesmes wkrótce 
opustoszeje, i że opuszczenie go przez mnichów 
i mniszki dokonane będzie bardzo uroczyście. 

W pierwszych dniach września posuwać 
się będzie drogą od opactwa do stacyi kolejo
wej w Sable, oryginalny pochód. 125 Bene
dyktynów, poprzedzanych przez opata Delatte, 
niosącego mitr~, i przeora Oliviarego, hyłego 
oficera marynarki i adjutanta admirała Cour
beta, króczyć będzie drogą, a za nimi w pe· 
wnej odległości postępować będą mniszki, mię· 
dzy któremi znajduje się dawna księżna Hol
stein i koiężna wdowa Braganza, matka 2 ar· 
cy księżniczek austry ackich. 

Zakonnicy . z innych opactw poł~CZI\ się 
z nimi w Farnborough, gdzie im cesarzowa 
Eugenia daje pierwszy przytułek. P.rzed 2-gim 
października opuszczą F.rancyę zupełnie. 

Tomasza . a Kempis 
~ :a.aala4owaD.iu c:A1711'iw&. 1 
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Donoszę niniejszem wszystkim kre

wnym i an!ljomym, ii podo błlło się 
Panu Bogu zabrać z tego świata. na~ 
BZ2' najdrożaz'ł matkę 

śp. Antoninę Markowską 
urodz. Kortylewsk~. 

Po długiej i ciężkiej chorobie o
patrzona. kilka. ra.zy śś. Sakra.menhmi 
oddała ducha Bogu dnia 1 września, 
rano o godg. 10. Pogrzeb odbędzie 
się z domu łałoby w Wa.one, Hofstr. 
42, dnia. 4 t. m. rano. Krewni i zna
jomi tli.CZ!\ się stawić. o godz. 8 rs.no, 
w domu Źiłoby, o co uprasza w smu
tku głębokim pogrążona 

Rodzina. 
Antoni Markowski. 

Donoszę nintejszem szan. członkom Tow. 
św. Wojciecha w Rohlingbausen, iż podobało się 
Panu Bogu zabrać z tego &wiata dnia 1 bm. mojlł 

najdroższą inatkę 
po długich i ciezkich cierpienia.eh. Pogrzeb oi
bę<lzie się dnia 4 bm. rano o godz. 8, z domu 
żałobu w Wanne, ul. Hofstr. nr 42 Członko
wie winni się stawić w czapkach i oznakl!.ch 
tow. w lokalu posiedzeń rano o godz. 7. O u. 
czny udział proe1i w smutku pogr4żony sya 

Ant.oni Markow·ski, 
przewodu. Tow. św. Wojciecha w Rohlioghausen. 

Podziękowanie! 
Za tak liczny ud·ział w pogrzebie mojej naj

drożsżej żony 

śp. Maryanny Pawlak 
składam s~an. Towarzystwu Ręlcod~!elników jako i 
czcigodnemu k!!. Kiaielewiczowi oraz wszystkim 
Ro ,iakom najeerdecl!:niejsze „Bóg t11phtó1'. 

W smutku po~~·r~żony mąż 

Jan Pawlak z Hamburga. 

Baczność Rodacy z parafii Kobierskiej 
pod Krotoszynem. 

Upraszamy was kochani parafianie mieszkajiiicy w 
Westfalii i Nadrenii, aby każdy z dobrej i szczerej woli 
raczył ze swego zarobku ja.kił ofiarę nade3łaó na ręce nas 
niżej podpisanych i·odak6w, i to prosimy, aby się to jak 
najprędłlej uslrntecznić mogło, abyśmy t~ nasZfł ofiarę już 
u.skutecznió mogli na dzień św. Mich.ab., to jest na 29 
września. Ofinry nadesłane i na'l:wiska b~itt na oste.tk:u 
wszyssim ogłoszone. 

Błogo~ław Boże 11aszemu przedsiQWZięciu. 
Komitet: 

W. Konieczny. M. Namyślak. I. Binkowsld 
w Altenes wen, Helenenstr 58/23 B. (Rh'einland) 

~*~~~~~~~~~~~*~~~ 
Komitet wycieczek latow. w Bochum. 

W niedzielę d 1h ; 8 wrześui a m:ządzamy 

wył(_~ ie'~ ?li. ł~ ę 
do pięknego ogrodu „Felsenbnrg ·1 w Bochum, przy ulicy 
Wittenn St~. Tam ·będzie koncert i inne rozryw1>.i z na.
grodami. Po~z~tek o godz. 4 po pa ł. O liczny udził f{,o-
daków z familiami uprssw. Wyd ział. 

~~~~~~~~~*~~~~*~~ 

Wiec polski w Bruckhausen 
odbędzie się w niedziele. 8 września o godz.. 1/ 21.2 
w południe na sali p. Brtinck, ul. Albrechtstr. Na wiec 
2aprasza się wszystkich Rodaków z p ow!atu Hubrort, aby 
omówió ró.Zne ważne sprawy na:i Polakó\V na obczyźnie 
dotyczj\ce i za.łotyć protest p>:zt' ciw ob~ lgom niektórych 
Niemców, r~uca.nych na wyborców po1sklch, z powodu 
osta\.nich wyborów. O liczny ud~iał pr( si 

„Związeli Polaków". 

By osięgnąc obrót 1\-rielki 
oooooooooooooooocooo 

Wiec Polek 
w sprawie opieki duchownej 

w Ueckendor:fie 
odbędzie się w niedzielę 15 września o godz. 4 po p 
na aa.li p. Hoffmanna. (Viktoria.park) ul Sudetr. O li 
udział Rodaczek uprasza się, bo ~hodzi o to, ezy ~ 
mieć w niedzielę i święta przed południem pode 
Mszy św. kazania pohkie i polaki śpiew. 

Rodaczki, zbierzcie .,się licznie na wiec, aby pokaraj 
jbk bardzo wam sp~a.wa. ta na. sercu leży. Komitet, 

Wiec polski w Wanne 
odbędzie się w niedzielę dnia Ui września o god 
1/24. po południu w sali p. Unterschemanna. przy kito 
ekim kościele. Porz11idek obrad: 1) Sprawy górnic 
2) sprawa wychowania dzieci, 3) sprawy ogólne. Rod 
daków z Wanne i okolicy uprasza slę o ,j,k nailiczniej1 
udzid, bo chodzi o sprawy, któremi si~ dziś ka.źdy in 
resować koniecznie powinien. 

,,Z w i i\ t e k P o I a k ó w". 

8989898999999991 

Wiec polski w Bismark 
(Jł1·auhauerschaft) 

ttdbędzie się w niedzielę dnia 8 wrzesnia o godz. 4 
pcłudDil w lokalu p H. Linden, przy u1icy Babnhofa 
blisko kościoła katolickieg:>. Na wiecu będfł omawl 
sprawy gómicze, a osobliwie rozporzą.dzenia języko 
które nam Pola.kom d~ js, się bardzo we zne.ki. Upr 
się szan. Rodaków & Bismark, Schalke, Hesler, Bul 
Hilllen i całej okolicy o jak największy udział, bo 
chodzi o sprawy tycz~ce się nas górników polskich. 

„Związek Polaków", 

9fl8fl8Mftfł88988• 
Nads)'łają.e kort;spondenc,-e, ogłoHe 

zamówienia ksią.żek i t„ d. Cnebakatdy 
podać swój dokładny a.dFfll!l. 

sprzedaję taniej niź niejedne fabryki. 
Krawcowa 

poszukuje ze.trudnienia. 

Bochum, Dorstener-Str. 7 9 
HL piętr1:i. · 

Nininejszem mam zaszeiyt szanownej publiczności, to
warzystwom polskim i amatorom, polecić moją, 

vv·azystkie moje zegarki SI\ starannie obciągnięte i na minutę 
o;reiru.lowane. Za każdy zegarek daję 5 lat piśmienni\ gwarancyę.. Oba· 
wy 1e>n~eroa żadnej. bo to coby się podobać nie miało przyjmuję .z pow 
wrotem i zwracam pienifłcdze. 'frzeba się koniecznie przekonać, „ ktc 
nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. Zamówienia i p1nfai~k~u 
wanta codzieunie nadchodzę,. 

ooooooocoooooooooooo 
Polecam szan. Rodakom 

w \Vanue ·11 i okelicy, 
polski skład 

g:otowego obuwia. 
Przedsięwzifłłetn swoich Roda„ 

k6w trwałem i tan iem o bu wiem 
ob?łuż,1 6. Moźe~ie Bracia Rodacy 
dużo µieuiędzy zaoeiczę.dzić, ieżeli 
bę<l ziec: e u BWPgo Rodaka lmpo ·· 
wać. - Proszę tylko dobrze u
ważać na mojfł firmę: 

wypożyczalnię kostyumów 
do przedstawień teatralnych. 

Polecam się ła.ska. ·.zii ym względom szan. Rodaków. 
Z sEacunkiem 

Joanna Lyskowska, Toruń - Thorn, 

I Chełmińska ul. 13. -- Culmer Str. 13. _, _______ _... 

. Obrazy S'W'-. Wojciecha 
Cena 70 fenygów, z przesyłką 80 fen. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 
j Polski skła(ł cotowe;o 

obuwia, 
naprzeciw rynku targowego 

w Wanne 
Kwit do zapisania „Wiarusa Polskiego'' 

Csysto złote . 

kolczyki 8 ka
ret. (883) st~

plów, tylko 9 
marek. 

Nr. 900 . . 131/ 

karat. złota, ~ 
złoc. spodem 

bardzo trwał& 
1126 mr. 

'Segarek niklowy, khmzykowy cyl. na 6 ka.mi 6,60 mr 
Se1arek posrebrzany cyl. na. 6 ka111. z 2 ztocnoe brzeg. G,J.O mi· 

Se;arek ten 1a.m z na.jleps11ym werkiem ;,':6 mr 
ez„sto srebrny zegarek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

1 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9,00 m: 
~en sam ze;arek z prima werkiem J.0,00 mr 
łR.}'sto sreb:tn}' ze1arek cylyndrowy remont. na. 6 

kamieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem I0,2li mr. 

t.'en sam z najlepszym. prima werkiem 12,00 mr 

S Batkłł Boską nsjpiękniejs.ze, czysto srebrne 1egarki z 2 złoeo· 
aymi brzega.mi i z n~leps1ymi I& prima. werka.mi !1-a 10 kamieni po lC 
12, 14, 18 18, 19, 22, 2l> marek. N aj wspanialszy z Matką 
"8oskłł ~esarek ałocone litery, i na.jozdobaiejszymi ~łosonymi brze· 
p.tQt, eięłki w srebrze i z )lajlepszym na 10 kamieni prima prima wer
ilem" tylko 28 m. Zegarka tego z pewnośeią, nikt ieazc~e nie widział· 
Bęa&t.e eeDniki blisko 500 ilustra.eyj na. zegarki, ła.ńcustki, bi.tuteryei 
~ akrzypce, flety, kla.rnety i harmiki wysyłam da.rmo i fra.nko. 

n. Danecki, Miejska Górka, 
(GUrehea Bez. Posen.) 

przy ulicy Ba.hnhofstr. nr. 107. 
z SZ.!lC tmkiem 

Marcin Fabiańczyk, 
Zwracam uwagę szan. Rodakom, 

iż wykonujf} także trwałe i dobre 
obuwie podług mia.l'y. R{'parac3'e 
na. iyMenie w jak najkrótszym 
zca...,ie. 

Sprzedawaeze 
tęd7. y i i·zetelni za w'ysokllt prowi~ 
ZYfł patrzebni 

Jakób Scha.eneseifen, 
da.wnif' j Aug. Goricke V\1 Bochum 
Skład mss~:vn do robienia poncz;och' 

~zycia O!l.lZ kołowców. 

Postbestell ungsformulat 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser!. Post.a 

ein Exemplar der Zeitung „ Wiarus Polski" cz 
di:in G:rat.isbeilagen "N a u ka Kat o lic t:a", "G ło prz 
gór n ików i hutników 44 und ~Zwierciadło po 
eius Bochum fiir den Monat September (Zeitun 
Preisliste (Polniscb) 1331 S. 408.) und zahle 
Abonnement 1,00 Mk. (u. 16 Pf. Best,eUgeld). 

.„„„„ ... „ ...... „„„„„„„ ... „„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„_„„_„„„„„„„„-„„„ ...... „„ ... „„„„„„„„„ ... „„„„ ...... „ ... „„_ ... 

_„„„„„„ ... „ ..... „„ ... „„„„„ ... „„„„„„„ ... „ ... „„„„„„ ... „ ... „„ ... „„„„„„ „ ...... „ ... „„„„„„„„ „„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ... „ ... „„„-„ tost 

„So 

Obige 1,16 Mk. erhalten zu haben, bescbeini ~~n 
\Vsz 

--------------------------------------------' den „--------------------------------· 190 t:~c 
Jnog 

Eaiaerl. P oat________________________________ tem 
Iniej 
Bzka 
tro 



Wychodzi na wtorek, ozwartek i sobotę z dodatkiem 
religijnym p. t. : ,.,Nauka Katolicka", z dwutygodnl
l:Jem spółooznym p. t. nGłoa górników ł hutników", 
orał pisemkiem literu.ckiem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płata kwartahu" ua poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
~O fen., a z odno:::1Jeniem do domu 1 mr. 74 fen. „ Wła· 
?l1I Pol1&ki" zapie&.ny jest w eenniku pocitowym pod 

nr. 133, n& Bh'onie 408. 

MÓDL SIĘ l PRACUJ! 

Za Inseraty. płaci sio z~ miejsce rz~dlra drobnego druku 
1?» fen., a za ogłoszenia .&&mieszczone przed inseratami 
i-O fen. Kto często ogła.sza, otrzyma odpowiedni opus\ 
r!zyli ra.\bat. Za tłómaozcnia z obcyob języków na pol
~ nfo się nic płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Księgarni nnleiy opłacić i pod&e w nich dokładny 
wdres phzącego, lł.ękopiaów slę uie zwraca. Nazwisk 
~orespomlent6w bez ich npo-.vD.tnionia nie wykazuje aię. 

Nr. 107. Bochum., z1'Vartek, 5 'W'rześnia 1901. Rok 11. 
=: Rede.kcya, Druk&mia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
116wic, czytać j pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemezyć się pozwoli! 

lVa -vcrrzesień 
~apisać można jee.zcze teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumerat.a wynosi 

~ tylko 50 fen. ~ 
A z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 

Rodaków prosimy, aby swych znajomych 
sachęcali do zapisania eo bie na wrzesień „ Wia
rusa Polskiego" z trzema hezpłatnymi doda
tkami. 

li • • • • : • _> : ·-. .t oł • ~ : •• o o c 
Polacy na obczyźnie. 

Wiec polski w Oberhausen. 
W przeszłą niedzielę odbył się w Ober 

hausen w Nadrenii, wiec zwołany przez 
„Związek Polaków", na który s:ę około 800 
Rodaków zebrało. 

Wiecowi przewodniczył p. W. Funtowicz. 
Rodacy: Regulski, Szulc, Brejski, Kubiak, 
Jóskowiak, Krzyżanski i Linka omawiali po
łożenie Polaków na obczyźnie, szczególnie też 
stanowisko gazet niemiecko-katolickich wo bee 
Polaków, jakie pisma te zajęły z powodu o· 
statnich wy borów do parlamentu w powiatach 
Miihlheim ·Duisburg· Ruhrort. Protestowano 
energicznie przeciw obelgom, rzucanym przez. 
niektóre gazety niemieckie, szczególnie przez 
„Germanię". 

Zalono się też, że ks. Lambertz z Ober 
hausen od pewnego czasu nie ogłasza nabo· 
żeństw polskich w gazecie pohkiej. Pytano, 
czy może ks. L. prag?aie, aby Polacy nielicznie 
przychodzili do kościoła, ażeby potem można 
powiedzieć, iż polskie nabożeństwa niepotrzebne? 

Nie brakło też zachęty, aby tern gorliwiej 
i>racować nad zachowaniem dla siebie i po· 
tomstwa wiary i ruowy Ojców, im zacieklej 
wrogowie uderzają na Polaków w celu wy· 
darcia nam tychże skarbów. 

W końcu przeczytano i przyjęto protest 
przeciw "Gel'."manii", z powodu nazwania Po
laków "mniejwartościowymi katolikami" i re· 
1olucye wieca bocbumekiego. Do "Związku 
Polaków" przystąpiło 143 Rodaków. Wiec 
1akończono pieśnił\ "Serdeczna Matko". 

W Wattenseheld, jak się dowiaduję, 
.toeitać ma założone towarzystwo gimnastyczne 
„Sokół". Muszę Rodaków z W attenscheid, 
Gunnigfeld, Hontrop i całej okolicy, szcze
gólnie zaś młodzież polską zachęcić, aby 
Wszyscy przystąpili na członków "Sokoła" i w 

O ćwiczeniach brali udział. A w sąsiedniem 
Ueckendorfie, czy także tow. gimnastyczne nie 
llogłoby istnieć? Proszę, nam) ślcie się na.d 
te~. Rodacy. Sądzę, iż teraz we wszystkich 
In1eJscowościach, gdzie więcej Polaków mie· 
szka, jak np. w Dortmundzie, Bruchu, Ka 
tropie, Langendreer, E::sen itd. „Sokół" uściele 

sobie gniazda. Dalejże do czynu młodzieży 
'I! polska! W ćwiczeniach „Sokoła" lepszą znaj· 

I 
dziesz rozrywkę, niż w zadymionym gC'śCińcu. 

W zrnacniaj młode siły bracie. 
A gdy starość przyjdzie na cię, 
To poznasz, że gimnastyka 
Lepsza, niż doktor, apteka 1 

Gorący zwolennik sprawy sokolskiej. 
.Korespondeney\' następującą otrzy~ 

mujemy od pewnego kapłana z dyecezyi cheł· 
mińskiej pochodzącego, a rrzebywającego o
becnie po r1.a jej granicami: 

Sprawa braci naszych na obczyźnie już 
od dawnych lat żywo mię zajmuje - całem 
sercem i duszą łączę się z W ami, których los 
nieszcz~sny z pod rodzinnej strzechy zaprowa· 
dził pomiędzy obce, a wrogie nam żywioły, 
aby w pocie czoła na ten przez wroga z żółcią 
zmięszany kawałek czarnego chleba pracować. 
Serce pęka z żalu, patrząc na tę smutną tra· 
giedyę życia Waszego: jak prądy przeciwne 
na to czyhają, aby Was ograbić z naj· 
świętszego co posiadacie - z uczuć narodo· 
wych, chcąc '\Vas przemocą przekształcić na 
zdrajców ojczyzny. Strce rozrywa ttię z żalu 
na widok, że Ty, drogi narodzie mój, :pozha· 
wiony wszelkich praw ' i przywilejćw ~orszej 
amzeli macoszej UOZllłiJeBz opieki od ludów, 
którym tyle wyświadc~yłeś dobrodziejstw, że 
gdyby ojca i matki pozbawiona sierota tułać 
się musisz w tern życia wygnaniu, i rzadko 
tylko doznasz błogiej sercu chwili wtenczas, 
gdy kapłan z dalekiej ojczyzny na chwilę się 
do Ciebie zbliży i gdyby anioł Tobiasza po· 
cieszy Cię, ukoi smu1ek Twój. 

Ale bądźcie pewni, bracia moi, że z W ami 
czuje, boleść Waszą podziela, nad W ami łzy 
żalu wylewa cały naród nasz, który z doświad· 
czenia wie, jak miłym jest chleb w domu nie
woli; że z serc naszych prostych ale szczerych 
wznosi się głos modlitwy do Boga sprawie
dliwego za W ami, a modlić się nie przesta
niemy - a Bóg usłucha wołania ludu Go ko
chającego - aż nastaną i u W as dni radości 
i prawdziwej wolności. 

Do tych słów spowodował ronię, Szanowna 
R:!dakcyo, wstępny artykuł wychodzącej we 
Lwowie katolickiej gazety, p. t. "Przedświt", 
gdzie podał do wiadomości publicznej ową pa· 
mię tną konferencyę pomiędzy ks. dr. Lissem, 
niezmordowanym byłym duszpasterzem Waszym 
a ówczesnym biskupem Paderbornu, ks. Sima· 
rem. Oburzyć musi się nawet i kapłan, ŻQ 
nawet i biskup, który jako taki stronniczym 
być nie powinien, coś podobnego może po· 
wiedzieć. 

Co do mnie, to jestem Waszym .ziomkiem 
z dyecezyi chełrniń'Skiej - to też pojmiecie 
Rodacy tero łatwiej, że los Wasz mi bardzo 
na sercu leży. Ks. Józef N. 

Kultura przed stu laty a dziś. 
Feljetonista jednego z pism niemieckich, 

jako jeden z licznych dowodów postępu kultu
ry w ostatnich 100 latach, porównywa wypra
wę Napoleona I. do Egiptu z obecną wyprawi\ 
chiń3ką hr. Waldersee. Napoleon I - pisze on 
- podejmując swoją zuchwałą wyprawę do 
mrokiem tajemniczości owianego kraju Faraonów, 
nie otoczył się, co prawda komfortem wyszu 
kanym, ale zgromadził w swoim sztabie 46 
członków instytutu politechniczego, aby do~rzeć 
do nieprzystępnych od wieków głębi życia du 
chownego kraju wówczas prawie wcale niezna· 
11ego i zużytkować jego naturalne źródła zaso· 

1

1 bów według zasad techniki ówczesnej. Dosyć 
wymienić takie nazwiska jak Monge, Fourier, 
Malm~, Bercholet, aby zrozumieć uwagę pewne-

1 
go historyka nowoczesn :igo, że mianowicie. 
owoce działalności instytutu egipskiego są po~ 
ważną pozostałością, którą mamy do dziś z 
wyprawy Napoleona do Egiptu. 

Może jeszcze mnie,], aniżeli .Ef:ipt za cza„ 
sów Napoleona, znane są ah.u'.l az1~ pod wzglę~ 
dem kulturnym Chiny, które przez tysiąc lat 
potrafiły zupełnie zamknąć zachodowi możność 
wglądania w swój rozwój. Teraz wprawdzie 
tysij\czne dzieła sztuki cesarakiego migsta pur· 
purowego, do którego poprzednio noga profana 
europejskiego wstąpić nic śmiała, oglądane są 
przez ciekawe oczy starych i młodych wojo
wników, ale pominięto tę wręcz jedyną sposo• 
bność rzeczowego zbadania tych skarbów ze 
stanowiska historyi, sztuki i kultury przez)udzi 
fachowych. 

Istotnie widzimy z tego porównania Napo· 
!eona z W aldersee, j9.kie postępy poczyniło vr 
ciągu wieku światowo·~ ~.!:tyi<'.zDe prowR.~~ 
nie wojny. Bonaparte nie miał ani domu z as· 

I bestu, ·ani laski marszałkowskiej, ani kucharza, 
pobierającego 10,000 mr. pensyi rocznie. Za 
t() otcrzył się sztahem '.lczonych, \tórym dał 
epo~1J'bnoM otwarcia (i.JA wiedzy całkiem obcego 
kraju. - Z WeJ.:lerseeem pojechał tylko jeden 
malarz batalista, lr:.Vry st.udyował malownicze 
efakty poucinanych gtó~ bolrnr.rów 

Napoleona wyprawa do Egiptu ożywiła. 
naukę, - "kulturaa" wyprawa krzyżowa mo
caratw- do Chin obróciła w perzynę nie tylko 
setkę miast i ws1, ale także słynną bibliotekę 
w Pekinie, kopalnię kulturno historyczną nie
zmieraego znaczenia. Nic gorazego nie uczynił 
Omar z biblioteką aleksandryjską. 

Ziem.ie polskie. 
n Z P.rus ZaehQą Warmii I Mazar. 

Pelplin. 25 rocznica zam nięcia semi· 
naryum duchownego w Pdplinie przypadała 
w przeszłą niedzielę, 1 września. O tern zda. 
rzeniu ówczesny „Pielgrzym" tak pisał: 

"Pelplin. Di.ień 1 września pozostanie pa„ 
miętnym w dziejach dyecezyi Chełmińskiej. 
Albowiem tego dnia, właśnie po zakończeniu 
rekolekcyi władza świec1 a zamknęła tutejsze 
seminaryum duchowne, które po przeniesieniu 
z Chełmna w r. 1828, tu w Pelplinie 48 lat 
istniało, w wyreparowanych najprzód, a potem 
przebudowanych zupełnie gmachach pocyster
skich. Przebieg tego smutnego wypadku był 
następujący. 

Już we wtorek, dnia 2~ z. m. nadeszła tu 
urzędowa wiadomość, że wskutek niepozwolenia 
na odbycie rewizyt seminaryum duchownego 
landrat otrz}'mał zlecenie zamknięcia tego za
kładu. Wnet też przysłano uwiadomienie, że 
dnia 1 września o 11 godzinie to zostanie wy· 
konanem. Księża włuśnie odprawiali rekolekcye. 
Aby irh nie sprawić roztargnienia, nic o na· 
stĄpić mającem zamknięciu seminaryum im 
nie powiedziano; ale nieco przyspieszyć mu
siano zakończenie ćwiczeń duchownych. Wszy. 
stkich też mocno wzrus~yła ta wiadomość, 
którą usłyszeli dopiero w sam dzień zamknięcia 
po wspólnej Komunii św. i odśpiewaniu „Te 
Deum". 

O 11 godz. ; stanął w gmachu seminaryj
nym landrat starogardzki w_ towarzystwie se
kretarza powiatowego i wójta miejscowego. 

Ks. prof. Neubauer, zawiadowca regen 
sostwa, przyjął ich protestem, opierając się na 



\VIARUS POLSKI. 

samych ustawach majowych, wedle :których '>il Z Wie!„ K~„ Po~aań~lde,r.r.;. 
minister ma prawo, v.strzymać wypłatę dokładki Poznań. Najprzevvielebniejszy ks. Arcy· 

i ciszek Musioł. Jako 24 letni młodzieniec, 

I przebywa1ąc na wędrówce w prowincyi nad
. reńskiej, Musioł pozwolił się zwerbować agen

! tom francm~kim. W czasie swej służby fran. 
cuzkiej zrobił trzy wojny a obecnie jako in. 
walid z małą pensyą wrócił do domu. 

Bytom. Kapelan ks. Wiktor Dirbach .1 

Olesna i ks. kapelan Majewski ze Strzelec po· 
wołani zostali na,,.kapelanów do Laurahuty, ke. 
kapelan Fromm z Toszka na kapelana d<> 
Wielkiej Dąbrówki. 

rządowej "albo" zamknąć zakład. ~onie~aż pasterz poiuaca dziś w· poniedziałek o godz. 
pierwsze już przed trzema laty nastąpiło~ ~ięc 2 po południu z Krobi do Poznania i wyje· 
~edle brzmienia. ustaw~ minister do drugtego żdi:a nazajutrz przed południem do Opalenicy. 
me .ma prawa,. ta~ :-vn.wskował ks. Neubaue.r. I Nie potwierdzeni. Księdza pra~ata dr. 
Mozna było wiedz1~c, ze ten protest pozo~tame Jażdżewskiego wybrano niedawno w t;rodzie, 
bez skut~u. To tez P· landrat. przyatąpił ~o i jak wiadomo, ponownie członkiem dozoru szkól· 
wykona.ma danego mu przez ministra zlecenia. i nogo po złożeniu z urzędu wszystkich członków 
Trz'? audytorya (sale w którrch klerycy slu· I tejże korporacyi z powodu znanego zatargu z 
chaJl\ wykład?~) zosta~y .zapiecz~towane, ~a ! rejencyą. Rejencya zatwierdziła teraz wybór 
czem czynnosc . zamkmęc~a. semi?~ry~m się I nowych członków, z wyjątkiem ks. prałata Ja· 
sko~czyła. . Do mnyc~ ~IeJS~owos~i, Jak do żdżewskiego i p. Maksymiliana Schmidta, jak 
kaplicy, sah rekolekcyJneJ, mieszkan profesor- donosi Posenerka" z powodu ich zdeklaro· 
ekich i kl~ryck.ic~ pie~zęci .nie przyłożono. wanego "usposobieni~ polskiego". Berlin. Spotka.nie cara z cesarzem nie. 
Bó.g sam wie, k1eay te p1eczęc1e znowu zostaną Wąr;rówiec. Ks. Biskup Sufragan An· mieckim nastąpi wedle ostatnich wiadomości, 
odJęte !". . . . . . . drzejewicz konsekrował dnia 25 sierpnia ko . 11 września przed południem i to w pobliżu 

. OdJęcie pieczęci nastąpiło, Jal~ wiadomo, ściół w Zoniu w powiecie wągrowieckim. Ko. półwyspu Heli, a w razie niepogody w porcie 
po Jedenastu latach,. r. 1887 '. ~ P1~rwszy rok ścioł ten wybudowany już w roku 17 49, został · gdańskim. 
studyów rozpoczął sH~ 4 pazdziermka owego teraz odnowiony. Po nabożeństwie wybierzmo· Plan ·rozmieszczenia okrętów niemieckich 
roku. wał ks. Biskup kilka set osób. na zimę, ogłoszony obecnie, sprawił wielką 

Gdańsk. Na miejsce zmarłego ks. Kwiłez. Lekarz p. dr. Ziołkowski z p 0 : niespodziankę. Okazuje się, że Niemcy, mimo 
Stachnika został vvikarym przy kościele św. znania osiedli się w Kwilczu. uśmierzenia zawieruchy chi ńskiej, pozostawiają 
Józefa w Gdańsku ks. Fran. Spori; z Luzina. Wągrowiec. W Nowem, wsi pod Wą· Ra .wodach tamtejszych cały s~ereg okręt?'! 

Tornń. Trzeci proces wytoczono odpo· growcem, odkryto stare cmentarzysko pogańskie. WPJ~nnych, któr~ przez_naczone oyły dawmeJ 
wiedzialnemu redaktorowi Gaz. Tor." p. Fran· Odkonano ośm grobów kamiennvch w których I do mnych stacy1 morskich. Oprócz wysłanych 

" · ... J ' • • ,. k t ' G ll " · Th t. " ciszkowi Wojciechowskiemu 'o obrazę radzcy znajdowały się urny z popiołem oraz rozmai· tam ~wiezo o. rę ow „ aze e i. „ e is '· po· 
szkolnego. Ponieważ pan Brejski ma 5 pro. temi przedmiotami z bronzu. Wedle zdania n I zostaJą w qhmac~ okręt~ .stiicyJne: _ „Geier", 
ces'ów, a p. Baszczyński i p. Trzebiński po ł cŻonych, to groby te są jeszcze z cza5ów przed- „Seeadler", „Bussard" i „Schwalbe",. k~óre 
jednym, przeto mają członkowie redakcyi i chrystusowych. • przebyw~ły ?otąd na .stacynch. a~erykanskich, 
wydawnictwa „Gaz. Tor." równocześnie dzie- . . australskich i wschodmo-afrykansk1ch. 
sięć procesów. 0 Ze Slązka czyli Starej Polski., Paryż. Car przybędzie do Francyi z 

Kierwałd. W piątek wydarzyło się tu Gliwice. W środę wieczorem powstał carową dnia 18 września. Para carska spotka 
wielkie ni(szczęście. :-Nauczyciel miejscowy P· w zabudowaniach gospodarza Jondy w Wój· się z Loubetem na morzu pod Dunkierką. 
Fran. Grzela i 22 letni robot[lik Gawrzyał z towejwsi pożar. Spaliła się stodoła napełniona I Program pobytu zostaje taki sam, jak go 
Barłóżna żywcem pogrzebani zostali w piasku tegorocznym sprzętem oraz dwie maszyny ról· przedtem ułożono. Q3tatni dziei1 manewrów 
studni. Rzecz się tak miała: Nauczyciel wy· nicze. Budynek hył zabezpieczony, natomiast naznaczono na 19 września, przegled odbędzie 
szedł na chwilQ ze szb oły i odwiedziwszy zboże nie. Właściciel ponosi znaczną stratę. się 21 września. Dotychcrns nie '\'iiadomo, 
chorą żonę, zbliżył się do studni szkólnej, 52 Zachodzi podejrzenie, że ogień z zemsty pod· czy car 20 września, o którym w programie 
stopy głębokiej. W tej chwili zesunął się wy · łożony. nie ma mowy, przybędzie do Paryża. 
kopany piasek a. nauczy.ciel z r~bot~ikiem Kendzierzyn. Uroczystości poświęce- Carogród. Jak się dowiaduje "Koln. 
wpadł do studni. Uczen, zatrudniony. tam, /nia kamienia węgielnego pod nowy kościół Ztg." nastąpił już w roku 1898 układ pomię· 
prawi~ cudem oca.lał, bo przycisnął sH~ .do sprzyjała ze~złej niedzieli jak najpiękniejsza ~ dzy ~rzywódzcami Arnautów i Bułgarów ma• 
muru i trzymał się go oburącz. Robotmka pogoda. Uroczystość rozpoczęła się nabożeń- ł cedońskicb. Układ podpisało 9 Arnautów i 
wyciąg?-ięto po 3 .godzinach, o 1?1(4 g~dz. w stwem w staryI? .kościółku, zkąd w procesyi • tyluż Bułgarów. Według układu mają być 
P?łudme; nauczyci~la, któ.ry głę?i~J. lez.ał, do- ruszono na mieJBCe budowy. Tam· ks. pro I podzielone europejskie prowincye tureckie na 
piero przeszło ~wi~ godziny późme~, .-O 2

1
/2 boszcz z Dzierzgowie n:1iał polskie, ks. pro· 

1 
dwie: Macedonię ze stolicą Saloniką i Albani~ 

godz. T~up rooot~1ka by~ ~ało uszkod~ony, boszcz z Sławięcic niemieckie kazanie; ks. i ze stolicą Elbassau. Gubernatorami prowincyj 
ale ~włoki nauczyciela z~mecrnn.e do mepo· d~iekan p~iadek ~ Ujazdu dokoD:a~ poświęce· I mają być osoby, mianowane przez sułtana i 
z~ama, lewa !1-oga zup~łme .odcięta. Nauczy· ma kamiema węgielnego. Na mieJSCu zarzą· potwierdzone przez mocarstwa. Gubernatorem 
ci~l J?Ozostawił chorą zonę .i ~zworo mały~h dz ona składka przyniosła .324 m~ .. 19 fen. macedońskim ma być książę Józef Franciszek o 
dzieci od 6. lat do 3 mies.ięcy.. Robotmk Zab1•ze. W tych dmach wrocił do ro· Battenberg. „Koln. Ztg." dowiaduje się, że na · 
młody był Jedyną podporą swoich biednych ro· dzinnej wsi Paulsdorfu po 10 -letniej służbie plan ten zgodziło się wielu wpływowych Ma· · 
dziców. w francuzkiej legii zagranicznej, kapral Fran- cedończyków mahometan. d 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 

„P~N WOŁODYJOWSKI". 

(Cl~g do.lszy). 

Opuszczając jednak nowy zamek, podłoźo· 
no silne miny pod oba wyczółki i front. Miny 
wybuchły z wielkim hukiem około południa, 
i oba vvyczołki, front i część nowego zamku 
utworzyły jeden olbrzymi wał gruzów. Gruzy 
te utrudniały wprawdzie przystęp do starego 
zamku, ale daw.dy też doskonałą zasłonę tu· 
reckim strzelcom, a co gorzej górnikom, którzy 
nie zrażeni widokiem potężnej skały, wnet nową 
minę wiercić poczęli. Zamyślał prrn Wołody 
jowski o wycieczce, lecz zaraz nie było jej mo· 
źna jej uczynił, bo żołnierze zbyt byli stru
dzeni. Dragonom porob . ły się na prawych ra· 
mionach od ustawicznego przy kła.dania kolb 
sine szarywy, tak wielkie, jak bochny chleba. 
Niektórzy prawie zupełnie nie mogli ręką po· 
ruszyć ; tymczasem stało się widoczne, i~ jeśli 
kowanie miny potrwa jeszcze c~as jakiś bez 
przerwy, to główna brama zamkowa niechybnie 
zostanie wysadzona w powietrze. Przewidując 
to, pan ·w ołodyjowski kazał za OWĄ bram~ 
sypać wysoki wał i nie tracąc otuchy, mówił: 

- A co mi tam 1 wy leci brama, to się z 
za· wału będziemy bronić; wyleci wał, to przed· 
tem us'l1piemy drugi - i tak dalej, póki łokieć 
gruntu będziem czuć pod nogami. 

Lecz pan Potocki, utraci wszy wszelką na· 
dzieję, p~hł : 

- A gdy i łokda zbraknie? 

- To i nas zbraknie! odpo"· iedział śmierci zamku nie damy, • i nie d~my, bo je• t 
mały rycerz. ślim ja obowiązany słowa kawalerskiego kaź• P 

· Tymczasem kazał rzucać na nieprzyjaciela demu człowiekowi dotrzymać, to cóż dopiero 
ręcznie granaty, które wiele szkód czyniły. Bogu! 
Najspra:vniejsz.~m .w teJ robocie. ókazał się pan I . - No, a jak z zamkiem? Słyszeliś.my, że 
porucznik Dębmsk1, ktory bez liku Turków na- mma p .>d bramą? Długoż wytrzymacie? - Z 
b~ł, póki mu zby~ wcz~śnie z.apaloD:y granat f pyto.ły liczne głosy. 
me pękł w ręku i oneJ całkiem me urwał. ; _ Mina pod bramą J. est albo będzie ale P 
W . I . ł .d d . ł . · l d i > ' to 

ie u. gmę ~ o ~ia:owego o~m~, wie u ? 1 też już i wał przed bramą przeczny jest i ha· t 
rę?zneJ brom, z ktoreJ strzelali Jan~zarow1e, kownice kazałem na niego pozaciągać. Bracia 
wsród gruzów nowego zamku ukryci._ Przez kochani 1 bójcie się ran Boskich; nie mówcie lu 
ten czas ~ arm~~ z~mk~wych mało. s~rzela~o, . 0 poddaniu! Jakiem że t o sumieniem chcecie 
~z~m zamepokoih. się w~el.ce .w r~~zie i w m1e· nieprzyjacielowi furtę do kraju otworzyć? ko• , 
E<Cle. „Re strzela.Ją, •to JUZ w1dac i sam W oło· ścioły i klasztory w r"'ce niewiernych oddać! 0 

d · k' t "ł b . " ' · b' · " D . YJOWB i zwą p1 o o rome - mow10~0 so ie Jać w zamku siedzę i min się nie boję . - a 
i posłano. ~a zamek. do pana Potockiego po wy ich się w mieście, opodal, boicie? Na miły r 
wiadomosc~. Ten, ze. to za"':sze słabego. był Bóg! nie dajmy się, pókiśmy żywi! Niech pa·bl 
d~cha, od~isa~: „Zdamem mOJern, ~a~ek i ?~ mięć tej obrony pvmięd~y potomnymi zostanie, 
wieczora się me utrzyma, ale tu myslą maczeJ. jako zbaraska została l 

Przeczytawszy tę odpowiedź, wszyscy na· ~ Zamek w kupę gruzów Turcy obr6cq! 
leż~cy ~o . rady resztę ducha stracili i gotowi _ Gdrzekł jakiś głos. 
byli. chocby. z~raz z Turcz~nem układ~ o po~· , _ To niech obrócą t z kupy 
dame .~~mie?c.a ro~począ~,. gdyby me to, ~~ się bronić można! 
w. chwili własme, kiedy 1uz nad ten radzie Tu brakło nieco cierpliwości 
poczynano, ~twar~.Y. się drzwi. i ~szedł raźno cerzowi: b 
pan W ?łodyJ?Wsk1 i ~a~ ~umie?k1. . ł - I bę 1ę się z kupy gruzów bronił, ta po 

. Witano ~c~ radosme i z ~iepo~rnJe~ f'Y' I mi dopomóż Bóg! Wreszcie powiadam warn, 
tac ~oczęto, ~ah napraw.tlę tak Jest złe, ze, JR~ I zamkl1 nie poddam! Słyszycie? 'Vol 
P.an Jen~rał pi~ał, do wieczora zamek podda9 _ I miasto zgubisz ? . 
się będzie musiał. ; M I' T k · · d · l · ·· Dl B r k dd · · · ł - a· i ur ow1 BH~ ostac, to wo ę J ne - a oga. to tu o po amu się wsp o- b .. 1 p · ł ! w· · łó · będ "· 
mina? - zakrzyknał mały rycerz. - Alboż6• ' zgu. ie. . rzys~ąg em ięceJ s. w me .1e 
śmy to nie przysięgli Bogu żywemu, że tracił i idę. sobie ~ powrotem między. arma~1 n: 
' d d · d · b · · · b bo one kraJU bromą a wy go sprzedac chcecie Je en na rugim pa mem a romc się ę· . 
dziemy? . To wyrzekłsz!, ~yszedł a za nim ~unne t~ 

' - Przysięgaliśmy, że to uczynimy, co w ck1 trzas~ą~ drz~iami -.na o~chod~e~ .1 ob os 
mocy naszej i uczyniliśmy wszystko, więcej ł b~rdzo spieszyli, ~o istotme l.~pieJ. 1m był 
nie możemy! ~ ozwał się ktoś z rady. ł wsró~ g~uzów, trupow, kul, mz wsród lu 

Kto co obiecywał, niech za to odpo· } małeJ wiary. dot 
wiada ! Jam z Ketlingiem przysięgał, że do l (Cłu dalszy nasU.pi). 



\V Danii oddała ludność hołd królowi 
powołanie do rządu ministerstwa wolno- ,

1
1 

a ślnego. Król Krystyan w zamku swoim I 
~alienborg przyjmował wczoraj deputacye z < 

łego kraju, które w liczbie 8000 osób usta.- I 
iły się w szeregu przed zamkiem. Grono t

1
· 

sób udało się do zamku, gdzie je przyjmował 
61 otoczony członkami rodziny i gośćmi ba- ł 
·Ą~ymi chwilowo u niego. Przewodniczący I 
eputacyi wyraził królowi podziękowanie za to J 

•8 kró~ okazał zaufanie większości narodu ~I' 
0wołał do steru przedstawicieli tej więkt3zości1 

Odpowiedź lrróla brzmiała następująco· 
ziękuje panom, którzy częściowo z odległych: ł 
tron przybyli, aby mnie powitać. I dla mnie 
zień 25 lipca ma znaczenie doniosłe i spo„ 
iewam się, że oznacza on początek owo· 

ownej pracy dla dobra ojczyzny. 
Powcłałem obecnych doradzców, mając 

upełne zaufanie do jch dzielności i wierząc 
to, że zaufania mego nie zawiodą. Później 

ojawił się król na halko.pie, witany przez 
ilkotysięczny tłum okrzykami entuzyastycznymi. 

W Persyi wybuchła rewolucya. Lu· 
ność oburzona jest na władze z powodu no· 
ej pożyczki, którą rząd chce zaciągnąć w 

Rosyi. Rząd widział się zniewolonym do 
głos?.enia małego stanu wojennego nad stolicą 
raju i bliższą okolicą. Podobno s.gitatorami 
ą ludzie pozostający w blizkich stosunkach ze 

' szachem i szach codziennie znajduje na swym 
tole listy z pogróżkami i proklamacye rewo· 
ucyjne. Ruch powstaje przeciw wielkiemu 
ezyrowi, bo lud go posądza o wydanie Persyi 
ółnocnej Rosyi i o zamiary odstąpienia jej 
eszty kraju. Firman szacha wzywa ludność, 
by głównych buntowników mu wydała. Wezyr 
wyznaczył większą !?Urnę ·na głowy sprawców 
amieszek. W całym kraju rozwinięto system 
zpiegostwa. 

Spraw·a chińska. Z pośród otoczenia 
• ks. :czuna zapewniają, że należy oczekiwać 

decyzyi w sprawie dalszej jego podróży . 
Mówią, że cesarz chińaki jest skłonnym do 
adośćuczynienia życzeniom miemieckim, ale 

'ego otoczenie wpływa na to, aby raczej za· 
a 'ądał powrotu poselstwa, niżeli zgodził się na 

dopełnienie 2ądanego ceremoniału. Książę 
zun otrzymał także od Li-hung czanga dluższą 

i epeszę, której treść trzymaną jest w tajem
icy. Zapewniają, ża ks. Czun dowiedział się 

k o berlińskich żądaniach dopiero po swym wy· 
a 'ezdzie z Genui. Gdyby to się było stało 
• 'eszcze w Pekinie, byłby wogóle nie wyjechał 

do Europy. 
Podobno cesarz niemiecki oświadczył go· 

e• towość przyjęcia samego Czuna z tłornaczem. 
ż· Poprzednio żądano, aby poselstwo chińskie 
o zołem biło przed cesarzem, jak to zwyczajem 

na wschodzie. 
e \Vojna angielsko · transwalska. 

Z pola. walki w Afryce donosi lord Kitchener, 
'e burom powiodło się wysadzić w powietrze 

0 poc· ąg angielski. Zamach urządzili burzy na 
a· torze kolejowym pomiędzy vVaterval a Haman· 
ia traal. Oddział buró w, składający si ę z 250 
ie ludzi rozpoczął natychmia8t ogień, a na'dtępnie 
ie ociąg podpalił. Pułkownik Bandeleur z pułku 
0• ,wardyi .irlandzkiej poległ, bliższych szczegó· 
'I ow ? stratach angielskich dziennik n:e podaje. 
a DaleJ ~onoei Kitchener, że wzięfo do niewoli 
y hr.~ta jenerała Delarey i kilku burów w po· 
a• bllzu Lodsberga. 

Z różnych stron. 
Bochum. Bochumska „We~tf. Volkszei· 

1 u~g" donosząc, że w Srodzie r~ąd nie po
tierdził wy boru do dozoru szkólnego posła 

y· ,8• ~r. J aidżewskiego i M. S .!midta dodaje od 
ieb1e: "Jest to ten sam Jaźdżewski, który w 
bwodzie Duisburg jako kandydat Polaków 

Postawiony został." . 
'V Krótką pamięć ma widoc.mie „ W estfalische 

olkszeitung~', kiedy już zapomniała, że nie 
. . ~· ~ażdżewski ze Srody, tylko p. Leon Czar· 

„~ski z Torunia był hndydatern Polaków. 
.• 1enawiść ku Polakom, jaką zapłonęła w ostat 

Y nun czasie, widocznie już pamięci ją pozbawiła. 
e Bochum. W przyszły p·iątek o godz. 6 
e ka~o. rozpocznie !5ię Nieustanna Adoracya w 

0sc1ele św. Piotra i Pawła. 
ł Eickel. W kopalni „Pluto" został zabity 

aszynista Budde. 
d ~ray. Tutejszy kościół katolicki należał 
otąd Ja.ko filialny do parafii Steele, lecz teraz 

WIARUS POLSKI. 

został wynit>siony do rzędu samodzielnych ko· 
ściołów parafialny~h. 

Essen. W gościnie u Kruppa bawi syam· 
ski następca tronu. 

Gelsenkirchen. W kopalni "Alma" zo· 
stał zabity górnik Salecki z Bulmke. 

Resse. W kopalni „Ewald III" zostali za
bici górnicy Sandkamp, Bonekamp i Schick. 

Schweckhausen. Przy rozwożeniu i 
rozrzucaniu na roli wapna, z nieostrożności 
rzuciła pewna dziewczyna polska robotnikowi 
Polako~i pełną łopatę wapna w usta i oczy. 
Natychmiast odwieziono go do lekarza w Pe· 
kelsheim i zaraz oczyścił lekarz oczy z wapna. 
Jedno oko zostało uratowtine, a nad drugięm 
były daremne trudy lekarza, bo o ko już było 
wypalone. W ustach i gardle miał tak popa· 
lone, że łyżki lekD rstwa połknąć z ie mógł. 
Zostawiono nifszczęśliwego wtutejszymlazarecie. 
Wypadek ten nieszczęśliwy zdarz-ył się w prze · 
szłą sobotę. 

Dzielni obroi1cy. Niejaki Piotr Neuail· 
les, zamieszkały na jednem z przedmieść Pa· 
ryża, zamiłowany cyklista, t rzymał dwa duże 
psy, dogi bordoskie, które zwykle brał ze sobą 
na wycieczki. Ostróżność ta okazała się zba
wienną. Pewnego razu gdy N euailles wracał 
nad ranem z zabawy, na odludnej ulicy napa· 
dli go trzej rabusie. Przewrócili jeźdzca z ma· 
szyną tak gwałtownie, ~e pads,jąc na ziemię 
rozciął sobie gło\\ ę o wystający brzeg chodn: · 
ka. Rabusie byliby z pewnością nie pozostawili 
swej ofiary przy życiu, bez ocaliły go p~y 
wierne. Psy b; egły naprzó cl; gdy spostrzegły 
nieobecność pana, powróciły c.zemprędzej i wi· 
dząc niebezpieczeństwo rzuciły się z zajadło
ścią na napastników. Na odgłos walki, ujadania 
psów i krzyków o pomoc, nadbiegli policyanci 
i przechodn;e, ale zaledwie zdołali oderwać roz
żarte zwierzęta od rabusiów. Napastników i ich 
ofiarę odatawiono do szpitala w stanie groźnym. 
Cyklista ocalenie swe zawdzięczać może tylko 
swym wiernym i dzielnym zwierzętom. 

Towarz. św. Stanisława B. w Grumme 
donosi swym członkom i Rodakom zamiei3zkałym w Grum
me i okolicy i Sf\'3ieduim tow:uzystwom, które od nas 
zaproszflnia odebrały i tym, które dla braku adresów za
proszenia nje odebrały n.by nas racz~' ły SWfł obeenościfł 
zaszczycić bion\C udział w obchodzie 4 rocznicy htnie
nia tow. naszego, która się odbędzie dnia 8 wrzEŚnia br. 
na sali p Gifoke naprzeciw katolickiego kościoła . Towa
rqstwa uprasza się· przybJć · z chorągwią.mi i wazelkiemi 
oznakami. Program uroczystości jest następuj~cy : od go -
dziny 2 do 4 będzie przyjmowanie towarzystw, a potem 
pochód do kościoła na pol:ikie nubożeń~two , Po powrocie 
b9dzie powitanie gości, k oncert, śpiew i dt kla.macyę, pół 
do 8 teatr a potem taniec. Obok sali jest jeszcze piękny 
ogród do zabawy. De1egacye będ4 wysłane na dworzec 
Siid i Nord Bochum i na ul. Bongardstr. Członkowie to· 
warzystw pła.cą wstępoe 40 fen., g0 ście przed czasem 50 
fen , a przy kasie 7 5 fen. Niewiasty mają wstęp wolny. 
Karty wotępne n:ożna nabyć a gościuuPgo p. Gocke i u 
cdonk6w naazego t Jw1ui:yt>twa. Członkowie, którzy zale
gs.jfł ze składa:nmi dłużt>j jak 3 miesiące płecą tak samo 
jak goście. .Jan Stawowy, przewodu 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe. 
W niedzielę dnLi. 8 września bierze Towarzystwo na

sze udział w 4 rocl'lnicy i itnien'a Tow. św. Staui5ła.wa. B 
w Grumme. Członkowie po~dnni ei ę s tawić w czapkach 
i ozuaka •:'.h tow rw ?.al i J?O iiedzcń W ymarsz o 2 godz. 
po południu. O liczny u dział pru <i i Z s. r z I\ d. 

S. anowny oo. Rodakom w Watt.enscheid i okolicy 
donosimy, iż w niedzielę dnia 8 wrześn1 a o godz. 4 po 
południu odbędzie się \v lokaiu p. B1iiggemanna, Nordstr. 

~b zabawa . . 
w celu pożegnania. Rodaków odchodzą,cych .do woj :;ka, i 
to z tańcen1. Wstępne przed czasem 50 fen, przy kar 
sie 75 fen. O liczny udział Rodaków i . Rodaczek upra
sza si~. - Kartki można nabyć w składzie p. Krajew
skiego _ul. Chamseeatr. 26; u p. St. Matu::1zewskiego, ul. 
Rosenetr. i w lokalu zabawy. · 

Józef Witkowski. Frandsrnk Naskr~t. 

Bruckhausen-Marxloh. 
Nini0jszem Zllf• ra~za się wszystl:t!ch drabów na czwar

tek wieczorem o gódz 81/2 na wielką, salę p. Brink, Al
bnicb tstr., n.u której si~ odbędzie pierwsza lekcya gimna
styki. - Gc,ście n ile widziani. - Czołem I 

Kam-yszek, naczelnik. 

Baczność Polacy w Ueckendorfie ! 
W niedzielę dnia 8 go września b. r. odbędzie się w 

moim ogrodzie, położonym przy ulicy bochumskh~j (Bo
chumer Str. 

J.- wielki koncert -.I 
wykona.ny przez polską, kapelę z Katernberg pod kie· 
rownictwem p. Pawlaczyka, o czem szanownym Pola
kom z Ueckendorfu, W 11.ttenscheid i okolicy jak najuprzej-
miej do noszę . 

Proszę o liezny udział. Na uwagę zasługuje, iż będq, 
tam rółne niespodzianki. Poczf\tek o godz. 31/ 2 do 11 tej 
wieczorem. W razie niepogody na sali. Na wieczór 
oświetlenie ogro lu 

A.atonł Bauekmann. 

I 

I 
l 
i 

t 
Donosi się ezan. członkom Tow. Jana E 19'. 

w Hullen, iż podobało się Panu Bogu zabrać z 
te~o świata dnia d b. m. naszego honorowego 
członka i gościnnego 

śp. Karóla Śmigielskiego. 
Pogrzeb odbędzie się w pi4tek 6 bm. o 2 

godz. po południu, z domu iałoby w Hii.Uen, ul. 
Hermannstr. 40, do Eickla . Członkowie winni 
się stawić w czapkach i ozuakach tow. o godz. 
11/ 2 w lokalu posiedzeń. O liczny udział w 
oddaniu ostatniej przysługi zmarłemu uprasza 

Z ar z~ d T()w. św. Jana w Hullen. 

Koło śpiewu „Lutnia" w Dortmundzie. 
W niedzielę d;;ia 8 bm. o godz. 5 po południu odbę

dzie się nadzwyczajne walne zebranie w loka
lu posiedzeń „Central- Hof·' Westwall. Na porzfłdku o
brad : wybór nowego zarzfLdu. O jak najliczniejsze przy
bycie uprasza się. -·· Goście mile widziani. 

Cześć polskiej pie~ni I .r. Nowa.k, sekretarz. 

Koło śpiewu „Gwiazda Jedności'' w Osterfeld 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom w Osterfeld 
i okolicy, iż pielgrzymka. do Hal tern odbędzie się 8 wrze
śnia; Chor~ży i u,systenci winni się stawić o godz. 7, a by 
swe przybory przyszykować. O liczny udział się uprasza. 

Znu~em donoszę szan. Towarzystwu św. Józefa. w 
0 :11terfeld, iż nasza uroe.zyatość odbędzie s;ę 15 września 
a ni e 8 jak było poprzednio zaproszone Bliższe wiado
mcści będfł w przyszłym tjtgodniu ogłoszona 

M. Lu~zak, przewodniCZfłCy. 

I Koło śpiewaków „Sokół" w Ueckendorfie 
ł donosi wszystkim swyro członkom, iż lekcya śpiewa od
i będzie się ja.k zwykle o god.z. wpół do 2 po południu. 
I Uprasza się wszystkich członków tak czynnych jak i nie-
1 czynnych, ażeby przybyli, poniewd naa-.ze Koło da sio o-
1 debrać, więc musimy wiedzieć, ilu nas wszystkich bodzie. 
\ Jak najli.:izniejezy udział pożq,dany. Z ar z ~d. 

l . Tow. św. Józefa w \Vattenscheid 

I douo~i swym członkom i Rodakom Zti.mieszkał~ m w Wat
. tenscheid i okolicy, iż towarzystwo naize bierze udział w 

parafialnej pielgrzymce do Kevelaer. Nieczłonkowie mog~ 
się do towarzystwa przył4czyć. Pielgt·zymka wyjeżdżać 
będzie w sobotę 7 bm. o godz. 8 minut 15 ran:>. Cena 
bilętu blm i na:iowrót 3 mr. 80 fen. - ~rzyszłe zebra.• 
nie odbędzie się w niedzielę dnia 22 bm. o god1J. 4 po 
południu· · . Z ar z ą, d. 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne 
donnsi swym członkom i Rodakom zamieszkałym w Wan
ne i okolicy, iż w niedzielę dnia 8 września. obchodzi to
warzystwo li rocznict' swe~o istnienia na sali 
p. Unterschei:nanna, przy ulicy Banhofstr., nat1rzeciw ko
ścioła katolickiego. Bratnie Towarzystwa, które zapro· 
seenia. odebreły, prosimy, ażeby naB SWfL c becno~biq, za
szczyc' ć raczyły Pros: my szan. Tow, li by przybyły L, 

chorq,gwiami, ale bez pałaszy. Członkowie bratnich Tvw. 
m11j11i wstęp wolny, nieczłonkowie płacq przed cza~em 5(. 
fen, a przy kas'e 75 fen. Karty wstępu można. dostać u 
człoBków zarz11idu lub u gościnnego p. UaterdJhemanns.. 

Program uroczystofoi: Od godz 2 do wpół do 4 
przyjm'lwanie br.itnich tow. O 3:1;4 wym:i.r.i3i: do kośeioła 
na nn boteństwo. Po nabożeńatwle przywitanie gości przer: 
prze wodnicz~cego, koncert, śpiewy, deklamacye i te14tr p 
tyt. „U nas taki zwyczajl•. 

Zwracamy szan członkom naszego tow. uwagę, ab~· 
każdy przybJ'ł w czapce i o.znakiem tow. i .tżdy członel 

ł jest z 1bowi11izany prz;yn'eść zt1 sobq, ustawę towarzy::itwti ! gdyż niewypłatni członkowie pła::~ wstępne jak nieczłon· 
t kowie. O liczny u dz ał czło'lków prosi Z ar z~ d. 

Założenie Tow. gimnastycznego Sokól 
w Wattenscheid. 

W niefizielę dnia 8 września o godz. 4 po południn 
odbędzie się w Wattenscheid na sali p. Kamanoa, na 
przec;w ewangielicklego kościołs, zebranie w celu zało 
żenia Towarzystwa gimnastycznego „Sokół•'. Rodakóv• 
chcf\cych poprzeć powyższy cal, uprasza się o js.k najli 
czniejsze pnybyc1e. · 

T c. mas z Sz:;:ms ń3ki - St. Rom.k. - J. Drewniak. 

Baczność Rodacy z parafii kołaczkowskie ~ 
pod Dłonią w powiecie gostyńskim. 

Rodaków z nasze~ paraf.i kołaczkowskiej mieszkają 
cycb w WeMalii i Nadrenii, pro~zę, aby w nlediielę :-. 
wrześni& o godz. 2 po południu przybyli na dworzec ' 
Oberhausen. Odebrałem list od naszego ks. proboszcr 
Hulewicza, w sprawie bardzo ważnej. Dla tego też o L 
cine przybycie proszę, a.byimy s ę mogli porozumieć. 

Piotr Polny, Oberhausen, Roonstr. 59. 

Wyprzedaż konkursowa . 
Dnia 6 września. i dni następne rano od godz. 9 p · 

cz11iwszy, -sprzedawać będę należ11ice do masy konkursow 
Pieper i Hogmaan, towary krótkie i wer 
niane: Szczotki, miotły, nici, nici do . szycia na masz; -
ni", połkoszulki, zwierciadła, fajki, towary stalowe i t. •· 
wszystko we większym wybo.-ze. Spr~edaż b~dzie pubJ ·· 
czna, więcej dajl\cemu, w lokal.i prlly ul. Viukestr. I(• „ 

Dla domokrą.żców i handlarzy najlepsza sp08<>""' 
bność, aby tanio i korzystn'e zakupić. . 

Her n e. dnia 2 września. 1901. 
, Kogelheide, aukcyonator. 



------------=-------------= POŻAR . 
- uszkodził u nas dużo towarów, więc owe przez 

*ł o;;ień i dym 
- uszkodzone towary oraz wszystkie inne zakurzone albo małe lbłędy mające towary, majĄ i W muszĄ w tych dniach, aby prędko ich się pozbyć, po · 
# ~ażdej · możliwej cenie zostać wyprzedane. 

U Dom tow ro y Ed a rd Kei I i spółka, a Kaiserstr. 122 Lange:ndreer·Bah:nhof; Bahnhofstr. 122. 

---·- • -- I -----------Piekarnia polska w Bruchu 
przy kościele katolickim-·: 

ulica Jlaryańska-=:~1- 224/II :Marienstrasse. 
• S.zanownym Rodakom w B ruch u i okolicy donoszę uprzejmie 

ił załcżyłem w tutejszej miejscowosci 

~ piekarnię ~ 
chleba, bułek i innego polskiego pieczywa. 

Staraniem mojem będzie, aby dać jak najlepsze pieczywo, i dobrą 
obsługę. Polecam się zatem szanownym Rodakom, proszitc o ji;k naj
większe poparcie polskiego interesu. -- Rodaków, kt6rzyby Ż\dllli ode· 
mnie chleb do domu, prosiłbym. donieść mi ustnie lą_b też~ przez kartę, · 
pocztowi\, a w krótkim czasie dostarczę tqwar powózkfl. ,_.~~~1&~ , .r~ 

Kreślę się z powataniem 

Ang. Kiiehler, 
piekarz polski. 

Baczność Rodacy w Kastrop i okolicy! 
Szanownym Roda.kom w Kastrop l okolicy donoszę jak najuprzej

miej, iż załoiyłcm 

dobrze zaopatrzony skład . towarów kolonialn. 
Jako Polak ośmielam się szan. Rodaków prosić o poparcie, a 'ka

.idy się przekona, iż będr:ie dobrze obsłużony. Rodacy, niech hasłem 
naszem będzie: „Swój do swego". 

Jan Eostuj w Kastrop, 
przy ul Miinsterstr. 60. 

Służąca 
zaraz potrzebna. 

N. Schmitzek, W anne Il 
U nser-Fritzstr. nr. 6 b 

Służąca Polka 
inajdzie za.raz miejsce . 

Stefan Strykowski 
w Baukau pod Herne, 

· ul. Kranger Str. 63. 

Piekarz polski 
w Rohlinghausen. 

Szanownym Rodakom w Roh
li»gha usen, Eicklu, Wanne i oko
licy donoa2ę, iż 1tałożyłem 

piekarnię, 
i dostarczam wyborne polskie pie
c1ywa każdemu na życzenie w 
dom. Kto by pragnfłł odemnie chleb 
lub bułki, niech doniesie na karcie 
poc1towej, a chQtnie go odwiedt~. 
Proszo Rodaków o poparcie. 

Piotr Bajon, 
piekarz pols\:i 

w BUhliughan~en, 
ul. Violinstr. nr. 2. 

Wawrz.Panicki 
stolarz polski 

Józef Twardella · 
w Bruckhausen, 

przy ulicy A..lbrechtstr. I2. 
Dawnie,i jako sekretarz w je· 

dnym z największych biór adwo· 
kackich na Górnym Sl!łzku czynny 
polecam się szan. publiczności ~ 
Bruckha.usen i okolicy jako dzi~l~ 
ny p'sarz do wykonywania wszel· 

· kich prac p śmiennych jako to: 
sk~rg, teklamacyj, próśb i apela.· 
cyJ, oraz wszelkich innych prac w 
zakres p'.śmiennictwa wohodz!łeych . 

Wykonywanie każdego czasu. 
Usługa skcra i rzetelna I 

000000000000000ooooo 

Krawcowa 
p:>szukuje zatrudnienia. 

Bochum, Dorstener-Str. 79 
III. piętro. 

000000000000000000001 

Sprzedawaeze 
I tęd„y i rzetelni za wysoki\ prowi

illYf\ patrzebni 
Jakób 8chaeneseifen, 

dawnifj Aug. Gol'icke w Bochum 
Skład masayn do robienia. pońc~och' 

szycia oraz kołowców. 

Ustawy 
dla towaTzystw Bochum, Marienstr. 31 

w podwórzu, wykonywa 

poleca swój ~ prędko i ta n i o ~ 

Wielki Skład mebli Drukarnia 
eotowych. dobrze wykonanych po „ Wiarusa Polskiego" 
genach najtanaaych. • 

Meble na zamóweinie wy- W Bochum. 
kon1Wam prędko, gustwn:e i ta- Adres: „ Wis.rus Polski," Bochum. 
nlo. - Pewnym ludliom:daję tak- Ksi,garnia „ Wiarusa Polskiego" 
Io na odpłatę. w Bochum. 

l 
~~~===========================================~=========~ 

~C:----:'~----------..------------------------------------------r---"""'ł 
N a bardzo łatwą odpłatę. 

Ubrania 00000000000000000000 -n..- b 1 dla mężczyzn g Każdy, kto w nowym g .w.a.e J.,e 
Zakiety g domu kredytowym g wszelkiego rodzaju, 

dla mężczyzn. g
0 

„Zum Bergmann" 8 pojed. sprzęty jako też 
Paletoty (pod górnikiem) 8 całe urządzeiii'a 

dla mężczyzn. §
8 

kupi, zostanie najzu- 8 po każdej cenie. 

Zakiety pełniej zadowolony 8 Własna parowa 
dla niewiast. R przez dobry towa1·, 8 fabryka mebli, 

Eapesy o przez tanie ceny g 
. dla niewiast. § i przez najłatwiejsze g dla tego wszystko tak tanio. 

trbrania 8 warunki odpłaty. 8 Ogniska 
dla chłopców. 8oooooooooooooooooo8 (maszyn) do gotow.) 

Na odpłatę otrzyma każdy bez względu na stan~ 
B.oehnm, Esse u, 

przy ulicy Bahnhofstrasse nr. 30. Thurmstr.10 zupełale przy reńskim dworcu. 

Gelsenkłrehen, L a a 1.11
, 

Bahnhofatr. 94, obok., B, hnhofhotel' :. Kaiserstr. 6a, przy dworcu Ruhrort. 

Nakładem I <11oiv!iJ: mf Wyckwn:ctwa n W ła na a Polskiego" w Bochum. 

Dodatek : „Nauka Katolioka". 
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a ku końcowi zniżał... Spał Jasio ~ierota I 
i śnił, że go matka przykrywa kożu~hem . 
od zimna, bo jakoś mu się cieplej zrobiło.„ ł 
i we śnie przytulił . się do tego czegoś cie- ~ 
płego. r 

Opiekunom sennego widziadła do ł 
rozrywki nie było potrzeba. Nie czuli mro- i 
zu, bo ich rozpaliła chciwość, przy słucha- i 
niu spadku po nieboszczce przez plebana ' 
wyliczanego. Zapomnieli o miejscu i żalu ; i 
zapomnieli o tern na wet, który miał jedyne 1 

prawo do. onej spuścizny i cieszyli się bo
gactwem, jakby swojem. Zaczęli nawet pła
kać z rozrzewnienia, że tyle dostaną. 

Reszta zgromadzenia równie czułą się & 

okazała, nie dla tego jednak, by cieszyła ! 
się nadzieją użytkowania z tych dostatków ~ 
przez dłuższy przeciąg czasu. Płakali go- I 
ście pogrzebowi z rozczulenia nad stypą, 1 
która sutą być była powinna~ skoro nie- I 
boszczka była tak bogatą. I 

Ze względu na zimową porę, niektórzy · 
już dobrą zaliczkę z napitków wzięli; tych 
żałość była silniejsza. Pod koniec też nie-
. cierpliwie w śniegu z nogi na nogę prze
stępowali, _bo już z powrotem im się dłu

żyło do ciepłej i dobrej strawy. 
Po ostatniem pożegnaniu ruszył wóz 

dalej. Ktoś trącił Jasia raz i drugi kuła
kiem.„ Przetarł oczy; niemile mu było bu
. dzić się i wstawać. 'rak mu było przytul-
nie. - Wierny to Burek, towarzysz za
baw dziecinnych, pociągnął za wozem nie
J>Ostrzeżony i drzemiącego własnem ciałem 
ogrzewał. 

- No, rnszaj !. .. - oburknął się stryj 
opiekun. 

I powlókł się dalej sierota za kondu-
ktem żałobnym. • 

Z trudnością wjechano na górkę. Kopna 
była droga, a śnieg coraz gęstszy jeszcze 
trudni~jszą ją czynił. Dół, od rana gotów, 
za wiało po wierzch. Trzeba go było ze śnie
gu wypróżniać. 

Nim trumnę nad dołem postawiono, 
ściemniło się prawie zupełnie, więcej może 
od śnieżycy· njż od zmierzchu... (C. d. n.) 

Świętojózafacie 
czyli składka na ubogich studentów katolicko'"polskich , 

Niedobór (zob. nr. 35) 236l66 mr. 

Nti. chrzcinach u Jana. Majorka w Bruchu: J. 
Majorek z żoną 1 mr synowie Jao i Mikołaj po 
2o f., córka Anna 20 f., Fr. Wojciechowicz z 
żonlji 1 50 mr., W. Nowlik z żoną 1 m., W. 
Cbwiłkowski z żoną. 1 m., St. Antkowiak 
1,20 m., J Ciesielski 1 m., M . Wróbel 1 m., 
Fr. Majorek z żoną, 1 m., J. Ciesielski 1 m., 
A. Ciesielska 50 fen. (nadesłał Franciszek 
Wojcieehowicz z Oberhausen) • . • . • 10,80 m. 

Ze ska:rbonki Tow. św. Jó:.!efa w Wanne z dnia 
7 lipca 3,76 m.~ 7 sierpnia 3,02 m., 19 sier
pnia 90 fen., z rocznicy towarzyskiej w dniu 
25 sierpnia 22~58 m., - razem . • . . 80,26 „ 

Z rocznicy Tow. św. Wojciecha w Schonnebeck 
w dniu 25 sierpnił1 (nadesłał i porto zapłacił 
Jan Wilkowski) • • • . . • . • • . 10,27 „ 

Z rocznfoy Tow. św Jacka w Bottropie w 
dniu 1 września (nadesłał Józef Wierzbica 
- porto 25 fen.) . . . . . . . . . 19 _99 „ 

Ze skarbonki Tow. św. Józefa w Horstbausen 
(nadesłał Kazimierz Swieluga) • . . . . 16,00 „ 

Na chrzcinach u Jana Ławniczaka w Oberhau
sen: J. Ławniczak z ŻODfł 3 m, nowonaro• 
dzona córeczka Maryanna L. 60 f., J. An
tkowiak z żontL 1 m., M. Jarzy 1 m , M. 
Antkowiak 10 fm., R. Antkovda.k 10 fen., 
W. Antkowir.k 10 fen., M Ławniczak 1,10 
m., (nadedał i porto zapłacił J. L'Awniczak) 7,00 ;, 

Ksił\dz Kurpisz z Oświęcimia . • • . . • 2i40 „ 
Z polskiej zabawy w Glinnigfeld (wręczył Jan 

Olesiński) • . • • . . • • • • . . 4,50 „ 
Na chrzci.uch u Szymona Jędrowiaka w Bis

mark: Sz. Jędrowia.k z ionl\ 3 m., ich córka 
Maryanna 20 fen , Fr. Antkowiak z żoną 1 
m, A. Dudzick z żoną. 1,50 m., J. Dudztak 
z ż 'nfi 1 m., J. Ratajczak z żonf!i 1 m, J. 
Jędrowiak z żoną 1 m., ich córka Maryanna 
!'>O fen., P •. Karol~zak l m., J. Karolczak 2 
m, M. Jędrowiak z żoną. 50 fen. (nadesłał i 
pm-to za.pła.i.'ił Marciu Jędrow)ak) . . . . 12710 „ 

Na chrzcinitch u Franciszka Kaczmarka w 
Diimpten: Fr. Kaczmarek z żoną. 1 m.) ich 
dziec• : Ludwisia 10 fen, Autoś 10 f., Edzio 
l O fen., nowo ochrzcona Frania 20 fen., A 
Majcbrzak z żon~ 1 m., J. Kozak 1 m., P. 
Kozak 1 ,50 ro., J Szymanowski 20 fen , Fr. 
Kozak 1 m .• St„ Majchrzak 1 m., Fr. Maj
chrzak 1 m., J . Grzegorczyk 50 fen., St. Ka -
czmarek 50 fen., T . Krupa z żon~ l ,50 m . 
(nade~łał i porto za.płacił Antoni Majchrzak) 10,''W „ 

Razem 124,62 m. 
Niedobór: 236,66 mr., 
Doc.Md: 124,62 mr, 

Niedobór : 112i01 mr., 

.Bóg l!lapłaó t Sw. ,fózafade, tn6dl się za nami ! 

4 9. 1901. prn: K ('., L { s ~. 

Jan Bieliń .:i ki, Bochum Maltheaerstr. l 7a. 

Nadsyłająe kortispondency0, ogłosz11mia. 

zamówienia książek i t. d„ trzebakaidy n~ 

podp.e 8•ói dokładny adJ"eM. 
Redaktor odp1::>wfotisialuy ; ki. F1·ano~uelt Lisi! w Hn:m.!anlfl, -··- Nakładem 1 czJiookaml WyJs.wnictwa ,,Wiarusa Pc1lskiego 

I (POSŁANIEC.) 
o o 

„Nanka R~<.tolicka" wychodzi 00 czw~ / 
tek w Bochum w WestfbJii jo,ko bezpła
tny dodatek. do „Wiarusa. Polskiego", 
Q5obno „Nauki Katolickiej" prenumero
wać nie moim~. Kto więc chce ją, otrzy-

1 

myw!,l,ó, niech sobie zapisze na pooJt:cie 
11Wiaru.sr.. Polskiego" . 

0 - ·O 

Qi--ri W-.-il.ł._r_u_e -p-, olski'\ J:~:::-p~~tyc~Cf!(l Ol · 

'(,'VJ7Chodz1 trz-y razy tygo1ln.lowo z „Na~ 
Ks.tolicktt", jako be.zpła.1nym do&.tldem. I 

I 
Prenum(l,rata n1:1. poozcie wynm1i 1 ms.rkę 
60 fenyg6w kwarta.lnie, s ~ odnoszeniem 

b 
do vdom_u prze, listowego 1 mt1.rkę 76 I 
fen„gów. 

·~~~·~~~~~-o 

Módl sit i pracuj! 

Bezpłatny doda tek tygodniowy do ,,Wiarusa Polskiego•\ 

Nrir 36. Bochum, d.nła 5 września 1901~ Rok 10 ... 

Na niedzielę XV po Świątkach. · 

Lekeya. Ga.lat. V. 25, 26 i VI. 1-10. 
Bracia! Jeśli żyjemy duchem, duchem i 

postępujmy. Nie stawajmy się chciwi próż1; ej 
chwały, jedni drugich draźniąc, jedni drugim 
zajrząc. - Bracia! jeśliby też człowiek ubie
żony był w jakim upadku, wy którzy duchowni 
jesteście, nauczajcie takiego w duchu cichości, 
obaczając ~amego siebie, abyś i ty nie był ku
szon. Jeden drugiego br!?Jemiona noście, a tak 
wypełnicie zakon Chrystusów. Albowiem jeśli 
kto mniema, żeby czom był, gdyż niczem nie 
jest, sam siebie oszukiwa. A każdy niech spra· 
wy swojej doswiadcztJ, a tak w samym sobie 
tylko przechwalanie mieć będzie, a nie w dru
gim, bo każdy własne brzemię poniesie. A niech 
użycza wszystkich dóbr ten, który bywa nau
r-zan w słowie, temu który go naucza. Nie 
błądźcie; nie da się Bóg z siebie naśmiewać: 
albowiem co będzie siał człowiek, to też będzie 
żął. Bo kto sieje na swem ciele, z ciała też 
źąć będzie skażenie; a kto sieje na duchu, z 
ducha żąć będzie żywot wieczny. A dobrze 
czyniąc nie ustawajmy, albowiem czasu swego 
tąć będziemy nie ustawa.jąc. A przeto póki czas 
mamy, ~zyńmy .dobrze wszystkim, a najwięcej 
domowmkcm wlQry. 

Ewaugielia. Łuk. VII. 11-16 . 
W on czas: Szedł Jezus do miasta, które 

zowią Naim, a z nim szli uczniowie jego, i 
I rz.e~za. \~ielka. A gdy się przybliżył ku hi:amie 

I 
m18JSkH~J, ?t? wynoszono umarkg r. , syna Jedy· 
nego matki Jego, a ta była wdowa; a rnesza 

i mi~jska wielka z n~ą. Którą ujrzawszy Pan~ 
ulitował się nad nją 1 i rzekł jej : Nie płacz. I I pt·zystąpił i dotknął się mai·, (a ci co nieśli, 
stanęli); i rzekł: Mł0clzieńcze 1 tobie mówię, I watań l I usiadł on, który był umarły, i począł 

I mówić; i dał go matce jego. I zdjął wszystkich 

1 
strach, i wielbili Boga, mówiąc: Ze Prorok wid 

I ki powstał między nami, a iż Bóg nawiedził 
I lud swój. 
! I K.a1u&:nłe. 
1 Co się to dziać musiało w sercu tej 
l stroskanej matki, gdy szła za ciałem uko
! chanego syna swojego! Wy rodzice, coście 
! już niejedno pochowali dziecko, z dośwfad-
1 czenia powiedzieć możecie, jak to wielki 
żal rozpierał wasze serce, g·dyście garść 

1 ziemi rzucali na ich trumny do grohu. 
I I Rzewne łzy wylewała owa matka w Ewan-
ł gielii. I miałaż nie płakać, tracąc jedyne 
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dziecko, jedyną podporę starości? Utraciła 
męża, teraz traci syna; sama jedna, gdzież 
się podzieje, któż o niej pamiętać będzie? 

· Jakże ją musiało więc zadziwić, gdy Zba
wiciel, którego jeszcze . nie znała, wstrzy
mując niosących mary, zawołał na nią: 
"nie . płacz!" Ale nie wzbraniał On jej 
płaczu. Łzy, w smutku wylewane, są ulgą 
dla zranionego serca. Musiałby człowiek 
nie mieć najmniejszego czucia, musiałby 
być martwym kamieniem, tyranem, by nie 
miał choć przynajmniej westchnąć przy 
grobie swego współbrata. Zal w podobnym 
razie jest wrodzony człowiekowi. I nie
przyjaciela serce wzruszy się nad grobem 
nieprzyjaciela. Rozpłaczemy się nie raz, 
gdy opuszczamy dom rodzicielski, gdy się 

· żegnamy choć na krótki czas, z krewnymi 
lub przyjaciołmi, a mielibyśmy nie zapłakać 
wtedy, gdy jedno z nich na zawsze roz
staje się z nami, gdy umiera? Nie zaka
zywał też Zbawiciel płakać tej nieszczęśli
wej wdowie, boć wszakże później sam pła
kał nad grobem swego przyjaciela Łazarza; 
kazał On jej tylko zbyteczny żal hamować. 
„Nie płacz!" odezwał się do niej; tak jak 
i my się odzywamy do zbytecznie płaczą
cych, sami łzy mając w oku. Zbyteczny 
bowiem żal po stracie miłych · nam osób 
nietylko, że nie przystoi człowiekowi, ale 
jest i grzechem. Kto zbytecznie przy śmierci 
czyjej narzeka i rozpacza, ten zdaje się, 
że samemu Panu Bogu wyrzuca, jakoby 
się omylił, że zabrał z tego świata tego, 
który jeszcze był bairdzo potrzebny. Bóg 
mylić się nie może. Co czyni, wszystko 
dobrze czyni, bo jest mądrością najwyższą. 
Pod Jego zatem niedościgłe wyroki z po
korą oddać się nam potrzeba, zwłaszcza 
nam Chrześcianom Katolikom, co od tegoż 
Boga przez Syna Jego jednorodzonego po
uczeni jesteśmy, że śmierć sprawiedliwych 
jest tylko przejściem z padołu · płaczu do 
niebieskiej szczęśliwości. Rychlej, czy pó
źniej i my pomrzemy. Zobaczymy się zno
wu z naszymi. O to się , tylko starajmy 
na tej ziemi, abyśmy sobie zapewnili po 
śmierci · żywot wieczny. "Jam jest zmar-

twych wstanie i żywot", mówił Zbawiciel ; 
"kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie ; a wszelki który żyje i wierzy we 
mnie, nie umrze na wieki". Jakże nie
rozsądnie postępują sobie przy grobach ci 
ludzie, jak bluźnią przeciwko Bogu, co 
wśród płaczu bez granic wykrzykują z roz
paczy : „ Boże ! czemuś mi . tego zabrał ! 
czemu inny nie padł ofiarą śmierci!" Pra
wdziwie, zdaje się, jakoby tacy nie byli 
Chrześcianami; jakby nie wierzyli, że dusza 
ludzka jest nieśmiertelna. Przez swoje na
ganne postępowanie niczem się nie różnią 
od pogan, co prawdziwej wiary nie mieli. 
Płaczmy mili bracia ! przy zgonie naszych 
rodziców, naszych krewnych, przyjaciół; 
ale płaczmy po chrześciańsku ; hamujmy i 
miarkujmy nasz smutek, by się nie zdawało, 
że o przyszłem życiu powątpiewamy. Z po
korą uniżajmy głowy przed wyrokami Boga 
i ufajmy Jemu, jako Ojcu najlepszemu, 
który nic takiego na nas nie ześle, coby 
było nieszczęściem naszem. - Wyrzekłszy 
Pan Jezus do owej wdowy: „nie płacz!" 
dotknął się mar, i temi słowy: „młodzień
cze, ja tobie mówię: wstań", przywrócił 
umarłego do życia, wskrzesił syna i oddał 
go . matce. Oto prawdziwy cud, prawdziwa 
moc boska; bo któryż z ludzi jest w stanie 
coś podobnego wykonać? Oto dowód, że 
Zbawiciel jest prawdziwym Bogiem! A za
razem i to dla nas nauka, że Bóg, choć 
zasmuci, to znowu pocieszy. Nie spodzie
wała się zaiste ta strapiona matka i nikt 
z całej rzeszy nie spodziewał się tego, aby 
ów mł_odzieniec zmartwychwstał, a przecie 
zmartwychpowstał i zagoił zranione serce 
matki, otarł łzy jej rzewne, i smutek za
mienił w radość. Bóg jest litościwy! pa
trzy ·On na nędzę i potrzeby nasze; do 
Niego idźmy po pociechę w naęzym ucisku 
i utrapieniu, a On nas pocieszy; bo ten 
jeszcze . nie zginął, kto się w opiekę podał 
Panu swemu! Ulitował się Pan Jezus nad 

. płaczącą wdową; za Jego świętym przy
kładem ulitujmy się i my nad płaczącymi 
braćmi i siostrami naszemi. Jesteśmy 
wszyscy d~iećmi jednego Ojca, który nas 

D ~ie dole. 
Z podań ludowych i prawdy dziej owej XIV wieku. 

(Ciąg dalszy). 

Daremne pragnienia i żale. Nasz zmar
ły już tak żółty jak wosk gromnicy, któ
ra z drętwej jego ręki wypadła i dymi je
szcze na ziemi, by z kolei sama zgasnąć. 
Dobre oczy, które na nas z miłością pa
trzały, zeszkliły się, bez wyrazu. To widze
nie czegoś nieznanego, które na ciebie z 
oczu umierającego strzela i do szpiku cię 
zmrozi, i włos ci podniesie na głowie, 
choćbyś nieraz był przy śmierci, - to 
widzenie rzeczy zagrobowych, zamyka oczy 
na marności świata tego. Ciepłe dłonie, tu
lące was do g·orącego serca, dziś już twar
de i zimne. Pierś czuła, miękka, lodem te
raz chłodzi. 

Cztery deski sosnowe, w skrzynkę zbi
te - „ ostatnia suknia" z krzyżem białą 
kredą nakreślonym - równie twarde, jak 
ten, co w nie legnie na sen długi nieprze
spany. 

Próżno sieroto łzami oblewasz martwe 
ciało. Próżno chcesz krzykiem zgasłe czu
cie obudzić. Nie zawódź daremnie! 

Oderwą cię od trumny, ułożą ją na wóz 
zaprzężony w woły lub krowy i powiozą„. 
podle kościoła, koło „ Bożej męki", co przy 
wejściu do wsi stoi, powiozą za wieś„. na 
mogiłki. 

Gdyś starszy, gdyś wdowcem lub wdo
wą został, to przypomnisz sobie, za tym 
wołowym sprzężajem idąc, tę radosną .chwilę, 

·w której inaczej i gdzieindżiej jechałeś, 
może tym samym wozem, ale końmi. Ko
nie wiozły ciebie i tego nieboszczyka do 
ślubu; dziś woły lub krowy wiozą twoje 
skarby do grobu. 
· Gdyś dzieckiem, najczęściej płaczesz, 
widząc łzy innych, zasępione twarze, zmą
cony porządek zajęć. „ Płaczesz ~ nie oso
by, ale tego, co od niej dobrego materyah~ie 
dla ciebie przychodziło, a co odtąd tracisz. 
Łzy twe samolubne. Leją się za wygódka
mi, przysmaczkami, pieszczotą ... 

Ciężko wołom trumnę ciągnąć, i tobie, 
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sieroto Jasiu, iść ciężko bo wiatr zrywa 
się, w oczy śnieg miecie, jak "ludzka opie
ka, co oczy wypieka" , aż świata nie wi
dzisz; tylko od zimna łzy silniejsze płyną. 
Nogi głęboko zapadają. w dawne zaspy, 
przemokło obuwie, i mokro i zimno i cięż
ko w niem ... jak odtąd będzie ciągle sie
rocie na świecie. 

Biednemu, mówią, zawsze wiatr w oczy! 
Od płaczu Jasiowi już sił zbrakło; z 

trudnością wlókł się za trumną, nim jeszcze 
wyszli z opłotków wioskowych. Na szczę
ście, wóz dojechał i stanął pod figurą, co 
wejścia do wsi strzegła. Przed laty stał 
tu kołowrót, który przyjezdnym było trze„ 
ba otwi~rać. Dziś, żywy i umarły, wje
chać i wyjechać mógł bez przeszkody. 

Jaś, mijając szczęty kołowrota, obeJ· 
rzał się mimowoli ku wsi, poszukał oczy
ma chaty, z której matulę mu wywozili. 
Przed śniegiem niewiele co jej było widać, 
tylko dym z komina wzbijał się raźno, bo 
dużego ognia trzeba było do stypy pogrze
bowej. 

Jakoś dziwnie obcą wydała się Jasiowi 
ta chata, w której tyle lat z matulą prze
mieszkał. I ja~by też obcą odtąd ksiądz 
proboszcz żegnał, stanąwszy pod figurą, w 
imieniu nieboszczki. Zegnał komin, przy 
którym. jadło warzyła; żegnał skrzynki 
w których przyodziewek i lepsze szmaty 
chowała i grosz zaoszcźędzony w pończo
sze składała. Zeg·nał też proboszcz, wedle 
obyczaju wiejskiego, i miski wzorzyste, i 
ławy proste, i łyżki, garnki, wszelki sprzęt 
domowy; żegnał dobytek rogaty, pierzaty 
i chlewny, żegnał konie i pszczoły, i z bo
że i sad i ogród„. bo wdowa bogata była.„ 

Jaś sierota, na pierw8ze słowa ks. pro
boszcza, do chaty i reszty mienia zwróco
ne, znalazł głosu i sił do wybuchnięcia 
głośnym płaczem; gdy jednak końca nie 
było żegnaniu, przycichał zwolna, knychał 
coraz ciszej, coraz rzadziej; nareszcie przy
cupnął na ziemi i usnął ... rozmarzony pła
czem, przejęty zimnem, kołysany do snu 
jednostajną wymową mówcy, który regu
larnie na pocz.ątku zdania głos pod~osił, 
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Kantego (Jana z Kęt pod Oświęcimem ur. 
1412 t 1473), o którym znane podanie 
mówi, jak tenże napadnięty przez zbójców 
w lesie, odda wszy im pieniądze przez nich 
żądane i puszczony wolno, zwrócił się na
gle z drogi i jeszcze im doręczył kilka 
złotych, o których przepomniał; _po czem 
ciż upadli przed nim na kolana i do cnoty 
się nawrócili. Jan litościwy, zwykł był 
w podróży ogołacać się ze wszystkiego, 
oddając co miał biednym; i tylko w jednym 
płaszczu, zostawionym dla okrycia swej 
nagości, wracał do domu. Do cudów prze
zeń dokonanych, należy dzban, którego 
skorupy, na płacz czerpiącej wodę w Ru
dawie dziewczyny, gdy go upuściła, zrosły 
się w jego ręku i dziewka zamiast wody 
zaczerpnęła weń mleka z Ruda wy. 

Miasto w tym czasie tak się rozpo
wszechniło, że w r. 1498 przeniesiono 
cmentarz powszechny na Garbary (Piasek). 

„Na tym cmentarzu na zachód letny 
słońca od keścioła, na niektóre czasy wi
dują światłość na kształt świec piąci ludzie 
nabożni. · Co to znaczy, Bóg sam wie". 

Odtąd po cmentarzach kościelnych g-rze
bią tylko wybitniejsze osobistości. 

Na cmentarzu kościoła N. P. Maryi 
stała kamienna pasya, którą później prze
niesiono do wnętrza kościoła i w ołtarz 
prawej nawy wprawiono: 

„Krucyfiks ten wielkiemi cudami słynie, 
jako i wota świadczą, wszystko Corpus 
jego razem i z krzyżem jest z całowitego 
kamienia wyrobione, które gdy chciano 
odnowić, ten, który był na odnowienie spo
rządzony, doznał, że nie jako kamienia, 
ale jako człowieka ciała ciepłego się dotknął, 
czego potem i drudzy doświadczyli, jako 
manuskrypta kościoła tego opowiadają. Od 
tegoż krucyfiksa był głos słyszany od bł. 
Swiętosława mansyonarzysty kościoła tegoż, 
gdy psałterzysta zaniedbał śpiewać psał
terza: Cur silet Ecclesia? Czemu milczy 
kościół? jako świadczy pobożne i święto
bliwe życie pomienionego bł. Swiętosława, 
wielce nabożnego do ukrzyżowanego Zba
wiciela na tern miejscu". 

„W r. 1528 w dzień św. Marka pożar 
począwszy od św. Gertrudy na wale, św. 
Mikołaja kościół i okoliczne przedmieścia : 
Podwale, Kleparz, Biskupice, część Gar
barzów, w Krakowie zaś Nową Bramę i 
św. Mikołaja ulicę i aż do Rynku i insze, 
aż do Swieckiej bramy, wszystko w pe
rzynę obrócił; w tymże pożarze był wi
dziany św. Floryan na po:wietrzu z naczy
niem wody, zalewając kościół pod jego ty
tułem zmurowany; po tern widzeniu on 
pożar ogniowy zaraz ugasł, za co Panu 
Bogu i po dziś dzień w poniedziałek prze
wodny przy mszy świętej obywatele z po
stronnymi ludźmi świętemu Floryanowi 
dziękują". 

W tej epoce ludność Krakowa, od przod
ków w r. 1259 sprowadzonych z Niemiec 
P.ochodząca, tak się spolszczyła, że wię
kszość nie rozumiała już niemieckich ka
zań, z dawnego zwyczaju w tym języku 
w kościele l\faryackim g·łoszonych i ztąd 
powstało przysłowie: „siedzi jak na nie
mieckiem kazaniu". Wprowadzono więc 
w r. 1536 kazania polskie, a niemieckie 
dla mniej::;zości niemieckiej przeniesiono do 
kościoła św. Barbary, a potem św. Woj
ciecha. W tym kościele jest krucyfiks, 
o którym „jest tradycya, że jeden nabożny 
Niemiec z niego światło wynikające widy
wał i temuż w godzinę śmierci pokazał 
się". 

O ile w pozostałych z wieków średnich 
podaniach i legendach odźwierciedlały się 
wpływy potężnych władzą, majątkiem, za
sługą lub świętością osobistości i ważnych 
wydarzeń, o ile w wieku XVII i XVIII 
- jak niżej zobaczymy - w legendach 
odznacza się przeważnie bigoterya i nai
wność, o tyle wiek XVI odmienną odznacza 
się cechą: jestto wiek najwyższej w dawnej 
Polsce oświaty, wiek reformacyi, zimnego 
rozumu, przekazuje nam więc w tradycyi 
wesołe· tylko anekdoty i charakterystyczną 
legendę o Twardowskim, uosabiającą sza
motanie się ducha ku pozyskaniu wyższej 
wiedzy i chęć przekroczenia szranków ro
zumu ludzkiego. (C. d. n.) 
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prawdziwie miłuje; który ząda, abyśmy 
nietyJko .Jego nawzajem, ale i wszystkich 
ludzi, jak siebie samych, miłowali. Miłuj

my się tedy, i tę miłość bliźniego okazuj
my w uczynkach. Nie czekajmy, aż nas 
kto natrętnie o pomoc jaką napastować 
będzie. Wielu jest potrzebujących pomocy, 
co nie śmieją o nią prosić, co nie umieją 
pracować, a żebrać się wstydzą ; tym po
dajmy rękę, skoro się o nich dowiemy ; 
tych wesprzyjmy dla imienia Jezus~ Chry
stusa. - Cały tłum ludu widząc cud przez 
Zbawiciela zdziałany, zatrwożył się mocno 
z zadziwienia, a uznając w tern wszech
mocność boską, wielbił Boga, który zesłał 
Jezusa Chrystusa na zbawienie wszystkich. 
A my, słuchając tego, co działał Pan Jezus, 
rozważając to wszystko, co i po dziś dzień 
Bóg dla nas czyni, padajmy na kolana w 
głębokiej pokorze; a pełni wiary i po bo
żności, wychwalajmy Boga. 

Dwaj Misyonarze. 
(Zdarzenie prawdziwe ) 

(Dokończenie). 

Pułkownik, wychylając kieliszek wina, 
rzecze do nich: 

- Mniejsza o to, przyjaciele moi, i 
ja was pochwalę, jeżeli tak chcecie, ale, 
przyznam się, kochany Ludwiku, że wo
lałbym cię widzieć w wojskowym mundurze 
niżeli w tej czarnej, długiej sutanie. Pani 
de Brisson otarła łzę z oka, a poczciwy 
wieśniak Duraud zakrył twarz swoją połą 
niebieskiego surduta. 

- Pułkowniku, - rzecze Ludwik, -
suknia ta wyraża pokorę i ubóstwo Chry
stusowe; wielcy Swięci w kościele Bożym, 
jak św. Franciszek Ksawery, św. Wincenty 
a Paulo, nosili ją i cnotami swemi wsła
wili. 

- Przynajmniej św. Wincenty nie opu
ścił ojczyzny swojej; bo, mój kochany i 
u nas jest obszerne pole do pracy dla 
chwały Bożej. 

- Niezawodnie; ale Francya oddawna 
światłem wiary oświecona, ma dosyć ka
płanów; gdy tymczasem narody pogrążone 

w bałwochwaistwie, oczekują na apostoła. 
który by im wskazał drogę zbawienia. P ul 
kowniku ! mężnie walczyłeś na wojnie, no
sisz chwalebne bliźny ran, któreś cierpiał 
dla króla, czyż nie słuszna, żeby i Pan 
Bóg miał swoich żołnierzy, gotowych krew 
przelać dla Niego ? 

Tak, dodał z zapałem ksiądz Duraud. 
Bóg, cnota, ojczyzna, to hasło nasze. Krzyż 
daje nam poznać Boga i cnotę; krzyż 
uczy bezinteresownie służyć ojczyźnie ... 
Żatkniemy krzyż Chrystusowy pośród lu
dów, którym idziemy słowo Boże głosić; 
najsławniejszy to sztandar, i godzien, żeby 
był czczony do krańców ziemi !. .. 

- Do stu piorunów! krzyknął stary 
żołnierz, uderzając pięścią o stół, aż wszy
stko zadrżało, może i macie słuszność ! A 
po chwili milczenia, uderzając się w pier
si, gdzie błyszczał znak honorowy, dodał 
z uczuciem: 

Kocham wasz krzyż więcej od mego ! 

III. 

Pierwsze blaski wschodzącego słońca 
oświeciły pokój Ludwika. Młody kapłan 
zbliżył się do okna. Poranek był prześli
czny. Na niebie różowo a przezroczysto, 
na ziemi zielono a świeżo. Grube krople 
rosy błyszczały jak dyamenty na listkach 
bzu i akcyj. Koniki polne brzęczały gdzieś 
w trawie, słowiki na wyścigi chwałę Stwór
cy opiewały. Wszystko wdzięczne, wesołe 
i lube; natura w wiosennej szacie ukwie
ciona, umajona, wonnością płynąca, bogata 
skarbami życia. Na świeżutkiej murawie, 
która zielonym kobiercem roztaczała się 
około pałacu, różne kwiatki polne, jak sto
krotki, fijołki, ogrzane promieńmi słońca, 
wznosiły swe wdzięczne główkL Konwalije 
jak srebrne kadzielnice wdzięczną woi1 
rozlewały, ptaszęta świergotały przy swych 
gniazdeczkach, pszczółki brzęczały około 
krzaków wonnym kwieciem pokrytych. 

W obec tej pięknej przyrody, serce 
Ludwika wzniosło się ku Bogu, którego 
wielbi wszelkie stworzenie... rośliny swą 
wonnością - ptactwo śpiewaniem - czło-
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wiek miłością serca swego. Ale rychło na Ludwik, zalany łzami, spiesznie się od-
. widok tych miejsc pełnych drogich parnią- dalił. 

tek, pełnych błogich wspomnień przeszłości IV. 

tęsknota serce jego ścisnęła. Myśl jego z Pobożne tłumy napełniały kościół misyj 
nieba zstąpHa na ziemię. Patrzył na go- zagranicznych w Paryżu. 
tycki kościół, w którym po raz pierwszy Była to ceremonia pożeg·nania. 
kosztował rozkoszy uczty niebiańskiej i Młodzi misyonarze, otoczeni starszymi 
g·dzie przodkowie jego snem śmierci spo- braćmi w apostolstwie, zajmowali miejsce 
czywają, potem na pokój swej matki, przy ołtarzu. . 
opleciony dzikim winogradem, który on w \V ciemnym kącie przy drzwiach sie
dniu jej imienin swoją zasadził ręką.„ łzy . dział wsparty na ławce poczciwy wieśniak 
obfite popłynęły z oczu Ludwika, upadł na w niebieskim surducie, obok pewnej powa
kolana, wołając z zapałem: źnej pani, na której bladem obliczu odhi-

- Boże mój, oto Ci poświęcam najtkli- jał się wyraz bolesnej rezygnacyi. 
wsze uczucia serca mego. Dla chwały two- Wnetże sędziwy kaplan, złamany tru
jej, dla rozszerzenia królestwa Twego, darni apostolskiego życia, ogorzały od słoń
wyrzekam się ojczyzny, rodziny, wyrzekam ca i siwizną pokryty, przemówił do zgro
się ziemskiego szczęścia, a Ciebie, o Jezu madzonych. 
mój! obieram za jedyną cząstkę moją ~a - Moje dzieci! rzecze wzrnszony, o
wieki.„ tylko błagam Cię, błogosław moJą puszczacie ojczyznę waszę, idziecie w da
matkę, błogosław drogich kre~ny~h, bło- lekie kraje, aby pochodnią wiary oświecić 
gosław i mnie niegodnego„. d~J m1 1?~stwo ludy, siedzące w ciemnośdach i cienin 
odwagę~ wytrwanie... .A w te~ chw1h, po- ł śmierci, aby im dać poznać, s~odkie Imion~ 
strzegaJąC przechadzaJącego _się w parl~u I Jezusa i Maryi, aby je oblac wodą łask1, 
towarzys~a ~wego, księdza Dnra~d, .Lu~wik I do której, niestety! sami tylko ~n~ołow~e 
zrywa s1ę i ucałowawszy SWÓJ krncytiks, ich _ wzdychają. Może za to posw1ęceme 
biegł do ogrodu. wasze <la wam Pan Bóg męczeńską koro-

Przyjacielu, rzecze do nieg~, -1 nę... życzę wam tego szczęścia i wy go 
oszczęllźmy naszym rodzicom bolesnego po- sobie życzycie.„ Módlcie się za nas tu po
żegnania. Mieliśmy za kilka dni odjechać; zostałych„. A wy bracia, nie płaczcie po 
pociąg· do Paryża zaraz odchodzi; - ru- nich, bo życie krótkie, i wszyscy rychło 
szajmy„. zawiadomię tylko dziadka o na- zobaczymy się w niebie, jeżeli Bóg. ~iło
szem postanowieniu. sierny zlituje się nad nędznym g-rzeszmkiem, 

Pan de Beaumont już nie spał; sie- który nie był godnym męczeńskiej korony 
dząc w starym fotelu, czytał pobożną księgę. - nagrody apostolskiej pracy. 

- Ojcze! zawołał Ludwjk, wbieg·ając, Wnetże chór śpiewaków zanucił te sło-
chcę oszczędzić mojej matce nowych bole· wa: 
ści - rozdzierającego pożegnania.„ błogo- "Błogosławione! błogosławione nogi, gło-
sław twego syna! szących pokój l 

Zrozumiał g·o starzec i wznosząc oczy „O jak piękne są nogi, przynos~ą~ych 
w niebo rzecze wzruszony: wesołą nowinę zbawienia!" Gdy ten sw1ęty 

- Moje dziecię ! Bóg ci da potomstwo śpiew rozlegał się w świątyni, poważni bi
duchowe; wiele dusz Chrystusowi pozy- skupi, kapłani, przełożeni seminaryum przy-
szczesz, wiele serc miłością zapalisz. klękając całowali nogi młodych misyonarzy. 

Potem, schylając siwą głowę _ Synu Na chórze ciągle śpiewano: 
mój, rzecze do niego, kapłańską ręką bło- „Błogosławione ! błogosławione nogi, gło-
gosław twego ojca„. Zobaczymy się w niebie. szących pokój! 

„ O jak piękne są nogi 
wesołą nowinę zbawienia!" 

zwiastujących błądzie i miewał kazania na rynku z pod

Sędziwy biskup zbliżał się powoli do 
stóp Ludwika, który anielskiem wejrzeniem 
wpatrywał się w wizerunek Chrystusa 
ukrzyżowanego, gdy znagla usłyszano krzyk 
i łoskot jakby upadającej osoby. Była to 
pani de Brisson, która z boleści omdlała i 
upadła na ręce poczciwego Dura ud' a. Za
cny ten wieśniak, zapominając o swej bo
le śd, ratował matkę Ludwika. Chciano ją 
wynieś6 z kościoła ... 

- Nie, nie, rzecze Pani de Brisson, 
wracając do przytomności, dokonam mej 
o fi.ary ... Oddałam Bogu syna mego„. chcia
łam tylko jeszcze raz wi~ieć go na ziemi!„. 

W kilka dni potem na wojennym okrę

cie świętego Ludwika dwaj misyonarze, 
Brisson i Duraud, z portu Brest odpłynęli 
do Australii. 

niesienia koło św. Wojciecha, a kapłan 
obok stojący tłómaczył jego słowa. Po 
każdej nauce "płonęły na rynku stosy 
ognia, na które· lud nawrócony (wypiera
jący się grzechów), rzucał w ogień kości 
do gry i inne uciech przy bory". Miał 
ten święty mieszkać na rogu rynku i ulicy 
Wiślnej, ztąd nazwa domu „pod świętym 
Janem Kapistranem". 

W tymże mniej więcej ezasie Zbigniew 
Oleśnicki, nie mogąc dopełnić ślubowanej 
przez siebie pielgrzymki do Jerozolimy, a 
chcąc czynem okazać pobożne intencye, 
kazał zbudować dla studentów bursę, na
zwaną z powyższej przyczyny jerozolimską. 
W niej był długo jeszcze później „obraz 
Panny Najświętszej malowany, o którym 
ta pewna wiadomość jest, że do studenta 
)!ewnego mawiał; o czem świadectwo za
wieszone tamże jest na ścianie w temże 
oratoryum". 

Podania i legendy krakowskie. I , ~V r., 1463 namalowan~ w kr~żgan~u 
·~ b , ł IJ Iyl , T.> k ki I kosc10ła sw. Katarzyny obraz Pocieszema ,_.e ru ~. \. emenH uą ows • . .. 

__ Najśw. Panny, „zaraz przed mm naJpierw-
W r. 1424 urodził się Jagielle pierwszy I szy cu~ się poka.zał, kied~ za uc~ynioną 

syn (z czwartej żony Zofii) Władysław 1 b~. EzaJ~s~a m~dhtwą., Stams~aw, m1~sz.cza~ 
(Warneńczyk), którego urodzenie przepo-1 mn kaz1miersk1 uru.g1ego dma, po sm1erc1 
wiedział Henryk Czech, profesor astrologii, 1 do pierwszego życia przywroc?ny z.~st.ał. 
co że się sprawdziło, wielu u_czniów mu I tam przed tym obrazem dwoJe bhzmąt 
przydąglo, a astrologię wysoko cenić za- mezywo na świat wydane przez matk~, 
częto w Krakowie. tej Matce pocieszenia ofiarowan~, do ~ycia 

Po śmierc~ Jagiełły (1434 r.) korono- s~ przywrócone. _Po~cza~ ?g~i~ poz~ru, 
wano małoletmego Władysława. Z początku kiedy od Stradom1a i Kazimierz gorzał, 

sprzeciwiało się temu wielu panów, ale ten obraz tylko sam bez naru~zenia, choć 
biskup krak. Zbigniew Oleśnicki pokazał na przepalonych murach, na pociechę wszyst-
starą księgę darowaną kapitule przez Ka- kich został". p 

zimierza W., w której wymalowaną była W r. 1471 zmarł sw. Jan Kanty, pro
koro11acya jego w podobnie młodym wieku fesor akademii ~ak. -yv koś~iele św. 

. i wtedy przestano się sprzeciwiać. Anny odpoczywa Jeg~ Ciało, „ wielka p~-
Gdy Władysław w r. 1444 zginął w ciecha l.udzi wsz~stk1ch k~ro~y .polskie~. 

bitwie z Turkami pod Warną, długo krą- Tu bowiem przy Jego grobie slep1, głusi, 
żyły wieści, że jeszcze gdzieś żyje i wróci chromi, wrzodowaci i chorobami różnemi · 
- a gdy się te wieści nie sprawdziły, ściśnieni, u Pana B?ga, prze~ p~z:rczyn~ 
wstą:vił na tron brat jego Kazimierz Ja- tego świętego, zdrowie upraszaJa, i opętani 

giellończyk (1445-1492). Za jego pa- wolni od dj~belstwa zost~j~". . . 
npwania przy był do Krakowa św. Jan \V bramie gmachu b1bhotek1 akadem1-
Kapistran w r. 1454 z Włoch na wiel- ckiej, jest kapliczka i pos~g św. Jana 



Wy„hodd na wtorek, czwartek i sobot~ z dodatkiem 
religijnym p. t. : ~Nauka Katolicka", z dwutygodni
kiem Bpółecmiym p. t. „Głos górników i hutników", 
oral plsemhlem literaekiem p. t.: „Zwierc~adło". Przed
płsta kwartalna na poozeie i u Hstowych wynosi 1 mr. 
~O fen.7 a z odnoszeniem do domu 1 mr. 74 fen. "Wia
i!lll Polski" tapla~ny jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na. otronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za fnaeraty płaci sio za m1ejace rzlłdka drobnego druku 
16 fen„ a za ogłoszenia t:amieszczone przed inseratami 
4.0 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenia z obcych jezyków ns. pol
:.'ki nic eię nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
J Ka!ęgii.rnl nale!y opłacić i poda~ w nich dokładny 
wea piez„cego. Rękopisów Elę n!e zwraca. Nazwisk 
korespondentów b9z ioh upow&łnienia nie wykaz~e się. 

Nr. 111. Bochum., sobota, 14 -ov:rzesnia 1901. Rok 11. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si{2 przy Maltheserstrasse,.. 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
rn6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
~est Polakiem, kto potomstwu swemu 
!niemczyć się pozwoli! 

Proces przeciw polskim gimnazya
stom w Toruniu. 

(Uifłg o~l~Si) ). 

Część II. 
Podczas przedwstępnego śledztwa w spra· 

wie Leitgebra wpadła władza na trop tajnych 
towarzystw między gimnazyastami. Nowego 
ma.teryału dostarczyły rewizye dokonane u stu· 
dentów. 

A. U byłego gimnazyasty hotoszyńskiego, 
a dzisiejszego studenta medycyny BolewBkiego, 
znaleziono statut "literacko·historycznego sto· 
warzyszenia pod nazwą: "Maryania." 

Celem towarz-ystwa je9t: zapoznawanie si~ 
z dziejami własnego narodu i jego piśmienni· 
ctwem, kształcenie sję w języku ojczystym, 

,_wywieranie wpływu moralnego wzajemnie na 
siebie i na młodszych. 

Do tego dołączona jest uwaga: 
„ Zadne cele polityczne r:!e leżą w obrębie 
działalności towarz~stwa. 

Teraz ustępuje opis ustroju „Maryanii." 
Znowu specyalnie zaznacza akt oskarżenia, 

.że uroczyście obchodzono rocznicę podziału 
Polski, Unii Lubelskiej, powstania listopadowego 
i Konstytucyi 3 maja. 

Przysięga brzmiała następująco: 
„Ja N. N., wstępujący do towarzystwa 

literacko·historycznego, przysięgam pod grozą 
utraty czci i imienia Polaka, że posłuaznym 
będę przepisom towarzystwa i że zawsze po· 
dług nich sumiennie postępować będę. Przysię· 
gę tę uważam za tak świętą, jak świętą mi je3t 
pamięć mojej ojczyzny, Polski." 

Akt oskarżenia twierdzi, że mimo uwagi o 
niepolitycznem charakterze swym, „Maryania" 
była towarzystwem politycznem, ponieważ uro· 
czyście obchodzono święta narodowe i rocznice 
polskich rewolucyj. Gdyby „Maryania" miała 
charakter naukowy, nie potrzebowałaby człon· 
k6w swych uroczystą przyt3ięgą zobowiązywać 
do dotrzymania bezwzględnej tajemnicy co do 
swego istnienia i swych celów. 

(Charakterystyczne! Autor aktu oskarżenia 
nic a · nic nie wie o tern, że zakazuje się nietylko 
gimnazyastom ale taki.e .akademikom łączyć się 
w towarzystwa czysto naukowe! To też gimn~
zyaści nie przed policyą się ukrywali, lecz przed 
władzą szkóln'\. Zadnemu gimnazyaście ani na 
myśl nie przyszło, że wchodzi w zatarg z ko· 
deksem karnym; on bał się tylko, że go w da· 
nym razie spotka ostra kara dyscyplinarna i 
dla tego przysi~gał, (a raczej dawał słowo ho· 
norn) i od kolegów przysięgi żądał. Przyp. Red.) 

B. U aptekarza Leona Sumiń!kiego współ· 
~skarżonego w procesie przeciwko „Bolewskiemu 
1 towarzyszom" zabrano dziennik, w którym S. 
~ozwodzi się o towarzystwie w Nowem Mie· 
ecie, które się nazywać miało „Towarzystwem 
Marcinkowskiego." W dzienniku t~m czytamy: 
. „ ... T. M., które istniało potajemnie po· 

lll!ędzy dojrzalszą młodzieżą gimnazyalnł\, i 
które miało na celu wzmacnianie uczuć patryo· 
tycznych na tle historyi i literatury polskiej. 

Prawie w każdem mieście pod pruskiem 
Panowaniem stojących dzielnic znajdowało się 
takie towarzystwo. 

Przy op1s1e rozwiązania towarzystwa, któ· 
re Sumiński nazywa „szeregiem bojowników", 
dodaje on następujące uwagi: 

Ile dobrego zdziałało towarzystwo, ile mło· 
dych Polaków :zRgrzało świętym ogniem do 
pracy narodowej, ilu l~niwych i gnuśnych zbu· 
dziło z letargu do życia I 

Bardzo szczęśliwie pracowało nad wyko
rzenieniem fałszywych zapatrywań, które nau· 
czyciele tak często w uczniach szczepili.„ Jak 
podniosłym i zachwycającym był widok, gdy 
czasem w śród błogit> go zapału spotkały się 
spojrzenia, uścisnęły się bratnie dłonie, a usta 
szeptały przysięgę, że towarzysze w zgodzie i 
bratniej miłości dążyć będą do wytkniętego 
celu, oewodzenia ojczyzny.'~ • 

C. Podczas śledztwa przeciwko „Bolew· 
skiemu" - znaleziono dwa pisma. 

Pierwsze z nich zawiera „uchwały powzię
te na dwóch pierwszych ogólnych zjazdach", 
a dotyczące utworzenia ogófoego związku, któ· 
rego reprezentanci, t. zw. delegaci, na zjazdach 
wyrażajSi wolę ogółu. Uchwalono także abono· 
wać „ Tekę", "Przegląd Wszechpolski" i "Po· 

I laka"; dalej wystosowano prośbę do towarz3 st-w 
I studenckich, aby do grona swego nie przyjmo· I wały ludzi wykluczonych z kółek gimnazyal. 
i nych. 

I Z drugiego pisma, zawierającego sprawo· 
zdanie z pierwszego zjazdu pruskiego okręgu, 

I podkreśla akt oskarżenia sło~ a, określające cel 
1 towarzystw, a mianowicie: "zaszczepianie w mło-
dzieży polskiej ideałów, którym towarzystwa 
zawdzięczają swoje powstanie, przede~szystkiem 
dążności do ogólnego i systematycznego orga· 
nizowania się i do ustawicznej pracy, której 
ostatecznym wynikiem byłoby zdobycie wolno
ści i szczęścia dla naszego narodu". 

Część III. 
1) Powyżej wymienione czasopismo "Teka" 

jest miesięcznikiem wydawanem we Lwowie 
od r. 1899 dla starszej młodzieży gimnazyalnej. 
Kierunek rzeczoneg<; pisma charakteryzuje motto, 
wypisane na każdym jego zeszyc: e : 

„Od niewoli moskiewskiej, austrya· 
ckiej i pruskiej, wybaw nas, Panie 1" 

2) We Lwowie wychodzący „Przegląd 
Wszechpolski" i wydawany w Krakowie "Po
lak" s~ organami stronnictwa narodowo-demo· 
kra tycznego". 

Stronnictwo to dąży - jako do ostate
cznego celu - do niepodległości Polski, a jest 
dziełem poh~kiej Ligi Narodowej. W jej pro· 
gramie znajdują się między innemi następujące 
wywody: 

„ ... Naród polski bez względu na podział 
polityczny, ma świadomość swej jedności i jest 
w calem znaczeniu tego słowa narodem, zdol· 
nym do wspólnego i niezależnego bytu polity
cznego. .„Nasze narodowe stanowisko, pole· 
gające na ciągiem dążeniu do jak naiszerszego 
rozwoju sił narodowych, do postępu, prowa· 
dzącego za sobł\ pogłębienie treści i rozsze· 
rzenie zakresu narodowego życia; „.dla tego 
stronnictwo szczerze narodowe ... nietylko nie 
może się zrzekać dążenia clo niepodległości 
politycznej, ale uważając ją za warunek, przy 
którym jedynie jest możliwe rozwinięcie życia 
narodowego w całej pełni, muai osiągnięcie 
jej posta.wić, jako cel główny swoich usiłowań. 
Z naszego stanowiska, wszystko co zbliża nas 
do tego celu, jest dobrem •.• 

Program więc narodowy na dzień dzisiej· 
szy streszcza się w tern, ażeby, wziąwszy za 
podstawę istniej~ce warunki polityczne, w wa-

runkach tych osięgnąć jak największą sum~ 
składników życia narodowego i tak te warunki 
wszelkiemi nostępnemi nam środkami prze• 
kształcać, ażeby one coraz bardziej odpowia• 
dały duchowł naszego narodu i jego potrzebom 
i coraz bardziej zbliżały chwilę, w której roz· 
winiemy życie narodowe w całej pełni„. 

1 
W programie więc naszym leży stworzenie 

I poza szkołą rządow{\ i jak najszersze rozpo• 
wszechnienie systemu wychow~nia narodowego, 

I obejmującego przedewszystkiem naukę a) ję· 
zyka polskiego, b) piśmiennictwa ojczystego, 
c) dziejów ojczystych do ostatnich czasów, ze 
szczególnem uwzględnieniem okresu porczbio„ 
rowego, d) naukę o kraju ojczystym (geografię) 
z uwzględnieniem stósunków polit~ cznych i 

i społecznych wszystkich dzielnic polskich. Wy• 
I chowanie narodowe, które w dzisiejSlJCh wa
ł runkach musi być prowadzone tajnie, winno, 
ł prócz kształcenia w zaniedbanym przez szkołę 

kierunku, obejmować także przeciwdziałanie 
szkodliwym wpływom moralnym szkoły, a więc 
dbać o wyrobienie charakteru, samodzielności„ 
odwagi itd." 

Część IV. 
Obecne śledztwo wykazało jstnienie tajnych 

polskich towarzystw gimnazyalnych z tendencyą 
polityczną w kilku gimua.zyach prowincyi za· 
chodnio·pruskiej i poznańskiej. Przynależenie 
do takich towarzystw udowodniono atoli do-

f statecznie tylko wymienionym w akcie oskarżenia 
ł 60 oskarżonym, którzy ~ szysey są lub byli 
wychowańcami gimnazyów w Chełmnie, Bro· 
dnicy i Toruniu. 

Cz{!ść V. 
Wynik ś1edztwa w Chełmnie. 

Zwił\zek w Chełmnie miał nazwę „ Towa
rzystwo Filomatów". U:itaw związku nie zna· 
leziono, ale prokurator przypuszcza, że organi· 
zacya była taka jak w „Ma.ryanii". 

Związek dzielił się na kółka a każde koł· 
ko miało czterech członków tj. nauczyciela i 
trzech uczniów. Nauczyciel wykła.iał uczniom 
historyę i literaturę polską. Niekiedy rewido· 
wał kółko przewodniczący związku, egzaminu• 
jąc uczniów z historyi polskiej. Nauka odby
wała się albo na przechadikach, albo w mie· 
szkaniach członków. Zebrania związku, Ya któ· 
r;ych miewano w' kłady i przyjmowano nowych 
członków, odbywały się przeważnie tajemnie 
bardzo wczesnym rankiem w wąwozie w po bli· 
żu Chełmna pod strażą rozstawionych poaterun· 
ków. Szczególnieureczyścieprzyjmowanonowych 
członków. Nasamprzód prezes wobec klęczących 
uczestników zgromadzenia wygłosił mowę. Przyj· 
mowani składali następnie przed krucyfiksem 
przysięgę. w której przyrzekah, że o istnieniu 
związku nie powiedzą nikomu, nawetnajbliższym 
krewnym. Na zakończenie bywał wykład. 

Związek miał własną bibliotekę i pobierał 
od członków po 25 albo 30 fen. miesięcznie. 

Przyznali, że byli członkami związku, 
oskarżeni: B. Gończ, K. Klin, A. Gosieniecki, 
B. Makowski, B. Dembek. Makowski i Dembek 
przez pewien czas jako prezes odn. zastępca 
prezesa. Obwinieni twierdz'\ wprawdzie, że 
celem związku b~ła tylko nauka historyi i 
literatury polskiej, a polityką wcale się nie zaj• 
mowali, ale to nie zgadza się oczywiście z pra• 
wdł\: Gdyby związek istotnie miał tylko naukowe 
cele, trudno pojąć, dla czego się ukrywał taje„ 
mnicą. Nie możnaby też wytłómaczyć zacho· 
wania się Goncza, który pierwszy zdobył się 
na wyznanie. Gończ zeznawał dopiero po cięż. 
kiej walce z sumieniem, ~iedy mu nauczyciel 
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religii wyjaśnił,żezłożonaprzyprzyjęciu dozwiąz· I że mniej więcej co dwa tygodnie zbierali się, i Tczew. Rybak E. Gobert złowił onegdaj 
ku przysięga, według zasad moralności chrześciań· aby w języku p Jl~kim rozmawiać o sprawach w Wj śle jesiotra ważącego trzy centnary. 
skiej nie wiąże go *) choćby dla tego, źe go bieżących. Płacono składki i kary za spóźnienie, Sprzedał go do Gdańska. 
zobowięzuje do kłamstwa (nie przyznania się pieniędzy używano na napoje i na książki, a Dzierzążno. Ks. prob. Studziński z 
do winy) a wjęc do grzechu. wszystko to chowano w tajemnicy. Szuman Dzierzążna ogłasza w „Westpreuszerce" otwarty 

Innych członków związku nie chciał G. był oczywiście przewodniczącym kółka; kupo· list przeciwko Czcigodnemu ks. dr. Lissowi, w 
początkowo wymienić, aby nie u.chodzić za wał on dużo książek, a do adwokata Palędz· którym gniewa się okrutnie, że ks. prob. Lias 
zdrajcę; bał się też, że mogłyby go spotkać kiego zaprowadził młodzieńca, który mu za· jego „Bierkarte" ogłosił w gazetach polskich 
nieprzyjemności a i koledzy jego mogliby z proponował, aby bronił zawikłanych w niniejszy których ks. Studziński ścierpieć nie może, ż~ 
rozpaczy targnąć się na własne życie. proces gimnazyastów chełmjńskich. śmią takim ludziom jak on wypalić po polsku 

Częściowo przyznali się do winy M. Kar· U Karwata znaleziono "Chi·onologiępolską", prawdę. 
czyńaki i L. Pikarski a mianowicie zeznali, że a Słubicki i Górski, wezwani na świadków, Olsztyn. Dwaj młodsi księża dyecezyi 
wspónie z innymi uczyli się polskiej historyi i odmówili świadectwa, tłómacząc, że mogliby warmińskiej udają sie do Rzymu na studya: 
literatary. Gończ powiedział o nich, że należeli się sami obwinie, co jest pośredniem przy· ks. dr. Neudenberger z Reszla i ks. dyrektor 
do zwiąi;ku. znaniem się do winy. Stankewitz z Springborn. 

Wyparli się udziału związku: St. Gąsowski, Górski utrzymywał stósunki z członkami * z Wiei. Ks. Poznańskiewo. 
St. Sierakowski, W. Krause, J. Sierakowski, związków w Chełmnie i w Brodnicy. 8 

A. Karczyński, A. Węsierski, F. Wolski, L. Dawniejgzego gimnazyastę Raciniewskiego Gniezno. Proces o wiec w Kłecku, w 
Rogacki, J. Wąsikowski, K. Zawadzki, R. zapytywał Górski, czyby nie chciał uczyć się którym jako oskarżony występuje czcigodny 
Wawrowski, J. Slaski, B. Filarski, L. Borowski, po polsku. W ten sposób zaczynało się zwy· ks. prob. ,,aśkowski z Dziekan.owie odbędzie 
,J. Kiewicz, K .. Kruczyński, W. Rygielski, A. kle zjednywanie członków. się w czwartek dnia 19 września przed tutejszą 
Wo~ni~cki, F. ~elewski? J. Domański, J. Nie· Zdanie i wniosek prokuratora. izbą karną. - Tego samego dnia toczyć się 
rzw1ck1, J. Maliszewski, P. Orszulok, A. Jan· Prokurator . t d . . d . . będzie także sprawa gospodarza p. Woźniaka 
k k. J D b' . k' A K 1 ki B p Jes z ama, ze o wymiemo· G łk . d . ows i, . • em ms i, . rop ews , . rzym nych zwi!.lzków można zastósować § 128 ko· z ocza owa, za mowę wypowie z1aną na 
bysze Bk J S Il -i wiecu w Jelonku. 

w i, · e · deks k d · 1 · h b ł 
J k. • d . . d , .1. u arnego, g yz ce em ie y o wzmo· p k • d D · 5f>O 6 . anuszews i i Prą zynsk1 o mow1 i ze- cnienie ducha polskiego, wrogiego Prusakom. o rzywn1ea po opiewem, m rg 

znan. z . k. b ł . . . 
1 1 

• • t . nabył p. Stanisław Pielucha z Baranówka pod 
O 

_ h 1 • h . k' wiąz i y y oczyw1sc1e <a szym ciągiem aJ· K . 'k . d F h tyc wsz~stmc , z wyJąt iem p1ęcm nego zwią ku 1861 rzyzo wm ami o p. ee nera. 
ostatnich powiedział Gończ, że należeli do ! Na tezJ. zaz"' rd. ·e · k . k t Kościane. Robotnik Fischer, zaję ty w 

. k N dt . . . k Kl' ~ Qa z1 os arza pro ura or wy- firm' I k' . . S d t ł . 1• 
zw1ąz u.. a o wymiemono na.z.~rn o ma I mienionych 60 młodzieńców. że w ciągu osta· Je za iew1cz i P- . os .a BH~ prawą ręjją 
12 raizy .J.~ko-.tego, .który ~ydał swo1~h kolegóyv. ~ tuich lat pięciu należeli do tajnych towarzystw pod pas maszyny. Ręka została zmiażdżoną. 
U Deoo?m::ikiego znaleziono podeJt'zany hst i to Bolesław Makowski, Maryan Karczyński, . Gniewkowo. Kornisya kolonizacyjna 
Zelewskiego. w·t ld W , k .. Al k d l\/f k 't . k kupiła Walentynowo pod Gniewkowem od p. 

p b k. ł h . k , . d k i o yczyns i i e san er ·iai· w1 z Ja o Gollnicka. 
, r~y ysze~s 1, s ~c a?y Ja. o .. swia e ' przewodniczący takich związków. 

odmow1ł zeznan, aby SH~ me obw1illc, co pro- • · . • Ku1•nik. Pokłócili się tu dwaj bracia 
kurator uznał za pośrednie przyznanie się do Częsc VIII. Włódarczykowie, jeden krawiec, drugi robotnik. 
winy. Dowody winy. Robotnik porwał cegłę, rzucił nią na brata tak 

Januszewski odmówił świadectwa, zeznając, I. Zeznania obwinionych. nieszczęśliwie, że na miejscu go zabił. Are· 
że w roku 1897 i 98. należał w Chełmnie do II. Swiadectwo i orzeczenie radzcy poli- sztowano go. 
kółka gimnazyastów. cyjnego Zachf3ra z Poznania. Kłecko. W niedzielę wieczorem powstał 

Część VI. III. S .~iadectwo: ogień w stodole p. Jałowicza, który się na· 
vV~1nik śledztwa w Brodnicy. 1) dyrektora gimn. Pi·eussa, stępnie przeniósł na ·zabudowania gospodarcze 

vV Brodnicy istniał związek gimnazyastów 2) radzcy rejenc. Steinau-Steinriicka restauratora p. Leske'go i zniszczył je do· 
"Filomacya". 3) komisarza kryminalnego Weigta ~ .szczętnie. 

O jego celu powiedział Grochowski, że Torunia, Bydgoszcz. Familia robotnika Jagły, 
chodzi o pielęgnowanie polskiej mowy i litera· 4) pomocniczego komisarza policyi mieszkającego przy Gdań3kiej ulicy, otruła się 
tury. Sposób, w jaki się to dzieje, może człon- Mauracha z GdańE>ka, grzybami, które Jagła nazbierał w lesie. Mąż, 
ków utwierdzić w przekonaniu, że wszyscy, któ· 5) gimnazyasty Alfonsa Papenfusa z żona i jego dziecko zachorowali wskutek spo· 
rzy mówili po polsku, tworzą jeden wielki na· Chełmna, życia tych tmjących grzybów tak ciężko, że 
ród w znaczeniu idealnem. 6) ka. kapelana Dominika z Chełmna musiano ich zabrać do miejskiego lazaretu. 

Timm miał powiedzieć, że istnieje w Bro- ~ 7) byłego prokuratora dr. Fuchsa ~ Główno. Folwark p. Poznaniem nabyl 
dnicy wśród. gimnazyastów tajny, zorganizo· i Hamburga, od P· Lessera z Poznania p. Chełmicki za po· 
~any,. naro.dowo pols~i związ~k, którego .zada- 8) sędz.iego Borowskiego z Bytomia, średnictwem agencyi M. W. Karwat z Po· 
meni Jest pielęgnowame polskiego poczucia na· 9) rolnika Adamczewskiego z Mazana znania. - Szcześć Boże Rodakowi. 
rodowego przez naukę historyi i literatury. 10) byłego gimnazyasty Raciniewskieao' lnow:i·ocław. Odrestaurowany 

Podobne zeznania złożyli Kozikowski, Ba· 11) adwokata Palędzkiego z Gdańska' Najśw. Panny Maryi w Inowrocławiu jest ze· 
lachowski i Murawski. 12) sędziego Technaua z Torunia. ' ~nątrz całkiem ukończon~. _Obecnie prawa.dz s 

~wiązek. miał pisane, rzekomo spalone. usta~ . IV. Orzec.zenie ~ekretarza prakuratoryi 1 BH~ robotj'l ~wrt~-i Wfilętfłe '- :tas& nó\\łe@ 
wy i orgamzacyę, podobną do orgamzacy1 Jako znawcy pisma. · kościoła jest już na ukończeuiu. 
„Maryanii". V. Zabrane papiery i druki. 

Wypracowanie znalezione u Hempela do· 
wodzi, że obchodzono uroczyście święta naro
dowe. 

Związek posiadał bibliotekę, którą ówczesny 
pre2~es Witołd Wyczyński w jesieni r. 1900, 
kiedy władze zwróciły uwagę na tajne związki 
gimnazyastów, gdzieś ukrył, ale później wydał 
ją rządowi, usunąwszy, jak się zdaje, pisma 
draźli we. Zdaje się, że związek utrzymywał 
stosunki z podobnymi związkami w innych gi· 
mnazyach. 

Przyznali się, iż by li członkami "Filoma -
cyi": Grochowski, Wyczynski, Tirom, Kozikow· 
ski, Bałachowski, Chudzińaki, Wilamowski, 
Murawski, Mielcarski, Karwat, Kowalski, Hem· 
pel. 

Wypierają się wszelkiego udziału w związ· 
ku: Krzyżankiewicz, Sargalski, Szulczewski, 
Bielecki, Wilczewski, ale obwinia ich Timm, 
bądź to sam, bądź też razem z Bałachow skim 
i Hempelem. 

Gramse wypiera się udziału w związku, 
ale kompromituje go list, znaleziony u pewnego 
gimnazyasty w Chojnicach. 

Markwitz odmówił wszelkich wyjaśnień, 
ale obwiniają go Bałachowski, Murawski i 
Hem pel. 

Część VII. 
Wynik śledztwa w Toruniu. 

Z zeznań Grochowskiego wynika, że w 
Toruniu istnieje związek gimnazyastów a po· 
dejrzani o udział w nim są: Henryk Szuman, 
Witold Karwat, - Jerzy Stubicki i Franciszek 
Górski. 

Szuman, Karwat i Słubicki sami przyznali, 

Wyrok 
w pror,esie przeciw 60 gimnazyastom polskim 
w Toruniu już zapadł, a jest następuj~cy: 
15 oskarżonych zo3tało uwolnionych, 10 otrzy· 
mało naganę, 2 - ponieważ nie mieli jeszcze 
18 lat ~ zostali skazani każdy na dzień wię~ 
zienia, 19 każdy na tydzień więzienia, 2 na 
dwa tygodnie, 7 na trzy tygodnie, 3 każdy na 
6 tygodni, Orszulok na 2 miesiące a Markwitz 
na 3 miesiące więzienia. 

Takie ciężkie kary spadły na młodzież 
polską za to, że nie mogąc się w szkole uczyć 
po polsku, czyniła to prywatnie, a że władze 
szkólne na jawną naukę nie byłyby pozwoliły, 
uczono się potajemnie. Prusacy powiadają, że 
to skierowane było przeciw rządowi i ztąd taki 
wyrok. 

Szkoda młodzieży, która nie może dojść 
do celu, do jakiego dążyła. 

Niemiecka młodzież tworzy tajne towa
rzystwa w celach pijackich i włos jej za to 
z głowy nie spada z poręki sądów, młodzież 
:1mś polska za naukę historyi i literatury pol 
skiej idzie do więzień pruskich. 

I któraż młodzież lepsza? 

Ziem.ie polskie. 
Xi Z Prus Zach.. WarmU i Baziu. 
Chełmno. W niedzielę wieczorem 

przejechał pociąg tuż przy dworcu robotnika 
Jagera z Bydgoszczy i odciął mu obydwie 
nogi. Rannego odwieziono do domu chorych, 
gdzie na drugi dzień umarł. 

• Ze Slązka czyli Starej Poi.1k ie 
Zabrze. Zona hutnika Raczka napalił 

w piecu i położyła się wraz z dwojgiem dziec' 
do łóżka. Gdy późnym wieczorem mąż wróci s 
do domu, zastał izbę pełną dymu. Prlly porno s 
cy sąsiadów na pół zaczadzonych powynoszon 
na świeże powietrze i w ten sposób ocalon 
ich od niechybnej śmierci. Przy były lekarz d 
reszt)' niebezpieczeństwo usunął. 

Kuźnica. Grzybami za truła się rod.zin 
górnika Pilnego w Kuźnicy. Ojciec i dwoj 
dzieci przyszło wkrótce do siebie, natomias w 
matkę i jedno dziecko zabrano do lazaret :g 
Po wypompowaniu żołądków polepszyło si x 
chorym i życiu ich nie zagraża już niebe.zpie si 
czeństwo. la 

Niem. Piekary. W tych ·dniach, pocz~ 
wszy od wtorku dnia 3 bm., odbyły się w na -Ot 
szej parafii rzadkie uroczystości. Była to 5. płl 
letnia rocznica założenia bractwa wstrzerni~źli Z: 
wości przez śp. ks. kanonika Ficka w r. 1851 za 
Nabożeń~twa odbyły się w rodzaju misyi. :ty 

Zabrze. Tutejszy pierwszy kapelan k .J3L 
Rassek mianowany został probodzczem w OJ H 
męcie, ks. Schoebel przechodzi w stan sp 
czyn ku. ze 

I ~ 

~ Wladomo~eł ze swtstat an I pa 
Berlin. Przy manewrach w Prusach Z ~ 

chodnich ma cznaczać stanowisko cesarza ba 
łon sygnałowy, różniący się od balonów o 
serwacyjnych kształtem i drobniejszemi rozmi 
rami, oraz powiewającą banderą. Gdy by ces 
którego dnia miał objąć dowództwo, natenci 
balon będzie wskazywał stanowisko najwyższe 



WIAR U S POLSKI. 

r ~dziego rozjemczego. Balony będą także użyte Ueckendorf Której Polce sprawa O• 

&J ~o służby sygnałowej i oprócz tego pierwszy pieki duchownej w języku polsk!m nic .i~st 
· raz w tym reku oświecone aparaty sygnałowe. obojętną, niech sie ~tawi w przyszłą nied:1.ielę ! 

z W ostatni dzień ćwiczeń 19 bm. musi w prze· na wiec Polek n:1 salę p. Hoffma.una, 
ty ciągu kilku godzin popołudniowych wyjść 60 Hamm. W szybie „Bramei" w Boenen 
w pociągów wojskowych z Tczewa i sąsiednich zostali dwaj górnicy zabici. 

stacyj w stronę Królewca. Księciu Czunowi W Witten odbędzie się w niedzielę 
oddano do uż·ytku samochód na czas ćwiczeń Nieustanna Adoracya w kośdele Panny Maryi. 
wojskowych. Berlin. O ciekawych st6suRkach w ber-

Brun•wik. Sejmik partyjny w Brunświ· lińskiem schronisku dla bezdomnych pisze 
]tu wystosował znów telegram do księstwa "Vorwarto", donosząc, że dwaj socyalistyczni 
Cumberlandzkich z zapewnieniem niewzruszonej radni miejscy, chcąc naocznie przekonać się, 
wierności. Urząd telegraficzny odmówił przesła· jak tam po<!tępują, postanowili spę faić jednę 

or nia depeszy. noc w tern schronisku. Tymczasem postano· 
Wiedeń. W p.ięknie przyozdobionej ka- wienie to przyniosło im ..• sińce i kułaki. Zo· 

plicy burgu odbyła się w rocznicę śmierci ce- 1 stali oni po prostu, jak stwierdza organ socya· 
sarzowej Elźbiety, msza żałobna, na którą ( listów berlińskich, wykułakowani z s~hroniska. 

w -oprócz cesarza przybyli arcyksiążęta, między ; Nieszczęście w kopalni. W kopal· i 
nimi arcyksiążę Franciszek Ferdynand, mini- I' niach pod Caerphilly w Anglii eksplodowały 
strowie i dostojnicy dworscy. Zastępca amba- gazy. Zasypało 20 górników. Dotąd wydo· 
1'adora niemieckiego, bar. Romberg, złożył w , byto jednego trupa oraz dwóch żywych. 
jrnieniu ce'5arza piękny wieniec na grobie cesa· i Prawdopodobnie resztll. zasypanych górników 
r.zowej. utraciła już życie. 

Bzym. Dziennik „Fanfulla" dowiaduje Jlonacltium. „Das bayerische Vater-
się, że książe czarnogórski Mirko zaręczył się land" powtarza cyrkularz rozesłany przez p. 
iz panną Konstantynowiczow1: ą, której matką inspektora szkólnego we Wrześni do rodziców 
była Obrenowiczowa. Tym sp oso ~em następcą i zagrażający, że w razie oporu dzieci przeciw I 
.króla serbskiego byłby Mirko. nauce religii w języku niemieckim prz:ytrzyma 

Z A.meryki. Mac Kinley źądai ;::;3-zet, je rok dłużej w szkole, cvrkularz, który opu· . 
Jtle mu ich nie dano. Trudno powstrzymać go ' blikowaliśmy niedawno. Zapytuje się „czy to I 
od mówienia; ma on na myś1i róźne projekt!l, co pom0ż ..;.?:' 1 :-iisze dalej: „A zresztą któż 

a które wykona~ gdy wyzdrowieje. dał p. inspektorowi prawo trzymania. l:..1~ir 12}::1, ; 

Do Czołgosza policya nie dopuazcza ża. w szkole po .za tei·min prawem przepi3any? \ 
<lnego reportera i w ogóle nikogo, ponieważ W pismach hakatystycznych wymyś1ają też i 
nie chce, aby zbrodniarza uczyniono bohaterem. straszliwie na. to, że w Bawaryi a głównie w [ 

Chory spał w nocy tak dobrze, jak nigdy Monachium istnieją słowiańsko-polakie stowa· ! 
jeszcze po zamachu. Tętno 118; temperatura rzyszenia. W kvńcu może pruska trzcina kul· 1· 

100,4; oddech 28. Później : tętno 104; tempe· turalna zawita jeszcze do Bawaryi? No, mo · 
ratura 99,8; oddech 26. Temperaturę mierzą głaby liczyć tu na ~ gorĄce przyjęcie". i 
lekarze w -q.stach. Lekarz Park mówi, że jeżeli 

a· nie zajdą komplikacye, chory szyko przyjdzie ID łt ~ -1 ~ 
ze do zdrowia. Pokarmy podają choremu w spo· JlaiOZW!f~IJ ... · Oifae.ii.„ r 

o· :Sob sztuc~_my przez natryskiwanie. Miłość macłel":Eyńska i obowiązek } 
Anarchista Antonio Moggio, wtrącony do Okropną chwilę przeżyła d1'Óżniczka na pelltnej ! 

y, więzienia w Santa Rita, powiedział przed za- kolei hiszpańskiej. Domek jej stał w pustem 
ię machem, że Mac Kinley zostanie przed 1 paź· polu, daleko od wsi. Straszno tam było, 1 

<lziernika zamordowany. Liczba anarchistów w zwłaszcza w czasie burzy i ultwy, która sza· i 
Stanach Zjednoczonych wynosi 100,0CO. lała n~e ~fa~· no. Po~„+:1ż pJ(rzcrywflh \Yszystkie · 

Policya włoska doniosła, że Bresci, który I mosty, podmyła plant kolejowy tak, że prze„ I 
u. zamordował króla Humberta, miał przy sobie jazd pociągów był wprost niemoiliwy i groziła ł 

karteczkę a nazwiskiem cesarza Francisz',rn Jó· ł zatopieniem chaty, gdzie znajdowały się dzieci , 
zefa, Humberta i Mac Kinleya, skazanych na I biednej kobiety. W chwili, gdy przestras.zona ! 
śmierć. Oprócz tego były na karteczce jeszcze l matka chciała ratować dzieci, rozległ s1ę świst I 
trzy nazwiska monarchów. Gdy o tern uwiado· I lokomotywy. Należało dać sygnał, inaczej ł 
miono Mac Kinleya i zalecono mu, aby się ! pociąg się wykolei. I. okropna walka zawrzała j 
-0:oc_zył strażą przyboczną, Mac Kinley rozśmiał I w matczyn«>m sercu. Hatować własne dzieci, ! 

z się i P!OP?Zycyę .. odr~u,.ci) . . , J ""' '" ł czy obcych zupełnie ludzi? Dać się porwać I 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" 
w Wattenscheid. 

W niedzielę dnia 15 września o godz. 4 po południu 
odbędzie się zwyczajne zebranie Tow. gimnastycznego 
„Sokół" w s :i.li p. Kaumanna, naprzeciw ewagielickiego 
kośeioła. Druhów, któzy się jut wpisali i Rodaków, któ· 
rzy maj~ zamiar wst~pić jeszcze do naszego tow., proszę 
o liczne przybycie. Wstępne i składki miesięczne będ~ 
płacone. - Czołem. J. §tymański, przewodn„ 

Rodakom z parafii Wiesz~zeczyńskiej 
donoszę iż otrz)'małem llst od księdza proboszcza, iż 
bardzo by sobie życzył. abyśmy złożyli te składkę nie na 
chor1'giew, tylko na obraz Matki Boskiej Nieustaj1'eej 
Pomocy, który ma być umie:Jzczouy w ołtarzu św. Jl.Ula. 
Proszę tedy wszystkich, którzy złOŻ1' ofia.re przysła.6. 
Woj. natajcza.k, Steele 4, R ott nr. 21. M. Krystkowiak, 
Steele 3, Rott nr. 6. 

Oddział . śpiewu Towarzystwa św. Antoniego 
w U eckendorf. 

W nied~ielę, daia 15 bm o godzinie 7 wieczorem 
odbędzie się lekcsa śpie~u. O punktualne zebranie człon-
ków prosi Dyrygent. 

Komitet wycieczek latow. w Bochum. 
W niedzielę dnia 15 września o godz. 12 w południe 

po polakiem na bożrń'3twie jeat poaiedzenie w loka.lu pana 
Schemanna. O liczny ulział prosi Wydział. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Hofatede. 
W niedzielę dnia 15 bm. o gode. 6 wieczorem ,jest 

lekcya. śpiewu w lokalu p Natropa. O liczny udział w 
lekcy! uprasza Z ar z ą, d. 

Cześć pohkiej pirśul I 

Towarzystwo św. Andrzeia. ' Y DvG11Um. 
Zebranie orlbed'l'.;"' ~ ·<; :: " piuo w nie.:lzielę dnia 22 b. 

m. o g·1oz. /I. po p '.>łuJ11iu. - Zebrnnie zarząfo i rewizya 
kaay o g ·Jdi:. 3. - W niedzielę 15 bm, jest na.la zajęta. 

· Z ar z ą d, 

rrowarzystwo św. Michała w .Bruchu 
doJosi swym członkom i wszystkim Rodakom i Rodaczkom 
w Bruchu i okolicy oraz Sl\Siednim ~aproswnym towarzy
stwom, i! w niedzielę 29 uzr śnio.. po południu obchodzi 
t\Jwarzyotwo sw~ l.3 1·ocznicę swego iswieni<r. na sali 
p. H. Kuchem (Kolniirnher.l:of) przy kcś1iele katolickim, 
na którlł wszy3tkich nam życzliwych Rodaków zapraszamy. 

Program rJcznicy: Ol godz. 2 po p '.i ł do wpół do 
4 puyjmowauie bratni ·: h towa..r3yatw. O godz. 5 pocbod 
~o ~ościoła n~ Pfl,bv~?-ń~t~o: Pq :~~~'!/O~~ń ;~~i~ da!~;y ~i~~ 
zabaw y t.!ł s~lL O golf wptlł do 9 będzie. przeJ.;;~awie-"' 
nie teatralne Czhnkowie na.;::izego tow. zobowi1'zani Sf\ 
wszyscy wziąść udział w pochodzie do kcścioła pod karfł, 
o. ci człoukowie, którzy nie wezmfł udziału w rocznicy i 
w pochodzie du kuiic1ufa płac~ wstępne jak członkowie 
S9rsiedofob tow po 30 fen. Kat'ty w<1tęou moż •1'1. n'l-b'!ć u 
czło ~:.ó . <:.r. z-. il : u & ~ :.::.:z:. Zr. J .1110\v _:.:!_iP.J w n.:ektó
rych składach polskich, których właściciele C!fł w towa
rzystwie, ora.t: w lokalu towa.rliyskim. Karty wt1tępne dla 
nie~złonkó"P' prr.ed czaisem 75 feo., a przy kasie 1 mr. O 
liczny udział członków i zaproszonych Rodaków i Rod'l-
ozek w rocznicy uprasza Z a r z ~ d. . 

Koło śpiewu „Jedność'' w Hamborn. 
Lekcya śpiewu odbędzie się 15 bm. po południu o 

godzinie 2. P. Kaczmnrek będzie spiewem kierowoł. 
J?r .... sz~, aby się członkowie jak najliczniej stawili. 

W 0jciecb Gabryś . przewodniczs,\cy. 
Polskie towarzystwa w Ameryce ogłaszają, macierzyńskiemu uczuciu, czy spełnić obowią„ j 

.że Czołgosz może być chyba Słowakiem, ale zek dróżniczki kolejow0j? Zwyciężył obowią· I' Koło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Bismarck. 
pochodzenia polskiego sta..nowczo nie J. est. zek. Szybko posadziwszy dzieciaki na stole, Dnia. 15 września odbędzie się walne zebrą.nie. 

I{ I' 1 k b' t b" ł · b d · · ł o godz. 4 po południu w lokalu po:iiedzi eń. Będzie obór 
ato icy w Ba timore oświadczają, że 0 ie a wy ieg a 1 rocząc po wo zie spieszy a noweg') p~ezesa i r ,Jzmaite obrady. Członkowie wir.mi 

Czołgosz jest żydem. na swój posterunek. Zaledwie miała czas I' się wsiyscy stawić. Goście mile widziani. z ar z ą. d 
c Anarchiści w Mackesport urządzi'li' uroczy drżs:ic!l rP.kn. podnieść w górP. czerwoną latarkP.. • • 

:stość z powodu zamachu, na którym wzno: l\fa;z;~ni;ta, pociąg wstrzy~ał. Drożniczk"a l Wiec polski w Marxloh 
szono okrzyki na cześć Bresciego i Czołgosza. rzuciła lntsrkę i nieprzytomna z przerażenia, ! 

n Wojna angielsko-transwalska. Ko· bo woda wciąż przybierała, dążyła ku domowi. I odbędzie się w utedzielę dnia 22 września o godz. 1/212 
lumny Bekkera i Elliota powróciły, oczyściwszy Przybyła w samą po:ę .. Fale wdarły się do l w połndnie na sali p . Rosendhala (przy kościele). o u
-Z burów część kolonii. Kolumna Bekkera za- wnętrza chaty, dzieci Jednak ocalono. Ode i czny udział R ;;daków z Marxloh, Hambora, Bruckbau ien 

b t h ł t f i t d uprasza si~. bo bęij\ omawiane waźoe sprawy. 
· iła 9 burów, raniła 7, wzięła do niewoli 7; 1 c nę 0 ma czyne serce - l ,;i wiązek Polaków" . 
. zabrała 32 wozy, 7000 nabojów, 1500 sztuk I Wystawa przestępców. Zarząl wszech· 1 
bydł~, znaczne .zapasy zboża i mąki, przypro· I a:nerykańskiej w.ystawy w B~ffalo pomieś.cił ": Wiec polski w Kastro pie 
wadziła wreszcie przeszło stu zbiegów. Od , pismach następujące ogłoszenie: ,,Poszukiwani d • odbę 1.z;e ~il,; w d e z e l ę <l ni1 29 wrtesni11 o godz. 4 po 

, ~ grudnia wojsko angielskie nie nawiedzało ani ł są sp.e~yali~ci do ok~ada~ia ~anków, fałszerze, południu na sali p. Sct ulte-Becker. Na wiecu omawiane 
•1 .r~zu tych stron, burowie mogli przeto zająć ~ złodzieJe kieszonkowi, uhczm, rycerze przemy· będ1' sprawy dusz;;ni.~Gerstwa, górnicze itd., dla tego Ro
li . się uprawą roli. Wszędzie widnieją zielone po· słu, wszelkiego rodzaju przest~pcy, najpo~ądańsi daków z Kastro1u i całej okolicy zaprasza się. 

la, zasiane zwłaszcza pszenicą. są mordercy. Stanowisko pewne." Zaczęli więc ' 1Zwią~ek Połakó,v" • 
. Elliot zabrał \1\szystkie obozy burów, znaj· napływać do zarządu wszelacy kryminaliści. Kochanemu bra•u 

s <luJące się w drodze do Betleemu, celem zao· Każdy, kto mógł udowodnić, że jest zbrodnia· Nikodemowi Piaszczyilskiemu 
~atr~enia tego miasta w potl'Zebny prowiant. ~,· rzem, . dostawa 10 dolarów tygodniowo, za co joko zast. bibliotekarza':, ~~}~w~5 września składam ser· 
abił on dwuch burów wziął do niewoli 9, musiał się pokazywać na widok public2ny. Prze· deczne życ~enia dziś w dziefl. twych imienin . Zyczę ci 

za~rał 300 wozów, 8000 sztuk bydła, 1400 konj, stępcy pokazują zwiedzającym, jak się rozbjja zdrowia czerstwego i życia do sto lat dłllg\Pgo Zycz;ę ci 
tysiące owiec i prz) prowadził do Remingtonu ł kasy, jak kradnie zegarki i 11. p. - Zastęp po· tu na obczyźnie, abyś zarobił dość grosza i mógł scho,-aó 

1 
.J3oo burów kobiet i dzieci. Zabrał także obóz i licyi ma na oku te okazy wystawowe. do trzoaa, potem mógł powrócić dl ojczystej ziemi i tam 

u llasbrooka, złożony z 40 wozów. r się cie~zyć z braćmi i siostrami swemi. Tego kochanemu 

I
. bratu życzę i po trzykroć wykrzykuje: N.ech żyje, at 

Dewet, Stein, Franeman i inni komendanci I Tow. Przemysłowcovw w Bochum. cały Ddlwig zadrży! 
zebrali się w dniu 28 zm. w W onderkopie na Za.st sekret~rza Fr. Piag1mzyński. J. R. M. P. 

naradę, wszakże za !lbliżeniem się kolumny t w ponied~iałek: dnia 16 bm. wieczorem o g .:dz. 1/29 K I d J 1902 
.angi.el~kiej ucie.kli do Reitzu, zkąd Anglicy wy· ( jest zebranie na sali p. B. Mense, przy Rheinischestr. a en arze na ro l . • 
parh ich w dnm 5 bm. do Remingtonu. ~, nr. 7 \przy Schwanenmarkt). Uprasza sit; o liczny udział. .\ 

z różnych stron. 
Wanne. Wiec zapowiedziany na przy· 

~~łą niedzielę nie odbędzie się z przyczyn 
<niezależnych od zwołujących go. Lecz co się 
odwlecze, to nie uciecze. 

I Gcś('ie mile widziani. Z a r z ą, d. 

I 
' 

Bru c h.„ 
Zwyczajne zebranie Tow. św. Mlchała odbędzie sję 

w niedzielę 15 września przed południem o godz. wpół 
do 12. O liczny udział prosi Z ar z~ d. 

Miesięc~ne zebranie, czyli płacenie składek miesit;
cznych odbędde się w niedzielę 22 bm. po południu o 
godz. 4:. W. ChwiłkowskJ, przewod. 

Kalenda1•z U:a1•yański. Uena 60 f., 
z przesyłką 7 O fen. 

S ft'ięta Rodzina. Kalendarz dla rodzin 
chrześciańskich. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. 

P1•zyjaciel Rodziny. Kalendarz lu
dowy. Cena 80 fen., z przes. 40 fen. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 



o o spiewu „ u ma 
W nied1ielę dnia HS września po pe łudniu punktu

a1nie o godz. f> odbędzie się na sali posiedźeń „Central
Hof", Westwa.U - zwyczajne zebranie z lekcylł śpiewu. 
Uprasr.;a się o jak najliczniejsze przybycie. - Goście mile 
widziani. - C.ześó polskiej pieśni. 

Zygmunt Fr!łckowłak, sekretarz. 

Koło śpiewu ,,Wanda" w Katernberg. 
W niedzielę dnia 15 wrJeśuia o godz. 1/ 21 odbędzie 

się lekcya śpiewu. Zebranie będzie zaraz po lekcyi śpie
w11. O liczny udział członków i Rodaków uprasza. się. -

Cześć polskiej pieśni. Z a r z f\ d. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
donosi swym członkom, i Roda.kem, Jz dnia 15 września. 
w niedzielę o godz. 4 po południu odbędzie się walne 
zebranie. Z powoau, łe wa~ne sprawy przy,jd~ pod 
obrady, przt>to o liczny udział uprasza Z s. r z~ d~ 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Herne 
donosi swym druhom. że w niedzielę 16 września odbędzie 
się o godz. wpół do drugiej po południu zebranie w domu 
czeladzi katolickiej, przy ul. Nowej. Szanownych druhów o 
jak najliczniejsze przybycie uprasza się, ponieważ przyjd~ 
różne sprawy pod obrady. - Goście mile widziani. 

Czołem I Wydział I 

Baczność! 
Ninlejszem zapraszam wszystkich przewodnicz„cych na 

pogadankę w spra.wie pielgrzymki do Werl na salę św. 
Wlncentego, przy kościele św. Józefa w Dortmund, na 
dzień 15 września o godz. 2 po południu i proszę zaraz 
z sobtł pienflldze na muzykę, wiele które towarzystwo 
obiecało przynieść, ponieważ jet1t zgodzony pan Kuik z 
Heme. Bliższe wiadomości na pogadance. 

Tomasz Bzyl. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Essen 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom w Essen i 
okolicy, iż w niedzielę dnia. 22 września urz.~dza o godz. 
5 po P' łudniu w sali „Gertrudenhof·', przy ul. Matbiaa
str. nr. 10, 11.aba,vę połą,czon~ z teatrem amatorskim p. 
tyt. „Szewc aryst~krata~'. Dalsza znbawa. z t ~ ń~em, na 
którą, wszystkich nam życzliwych Redaków i Rodaczki 
najuprzejmiej zapraszamy. Wstę-p dla członków wszyst
kich towarzystw wynosi 60 fen., dla niecdonków 1 mr. 
Upraszu stę członków o przedstawienie mtaw towarzystwa 
przy kasie. O liczny udl!illł uprasza się. 

Cześć polskiej pieśni . Zarz Ił d. 

Kółko śpiewu Towarzystwa św. W a
cła wa z Linden. 

W niedzielę jest lekcya śpiewu o godz. 11, zaraz po 
wielkiem nabcieństwie. Proszę członków o jak naj
liczniejsze zgromadzenie się. 

c~e&ć pieśni polskiej t J. Kończak. 

Baczność parafianie i parafianki z Benic 
pod Krotoszynem. 

Donosimy współpa.rafianom i parafiankom z Benic, iż 
w niedzielę dnia. 25 sierpnia mieliśmy naradę w sprawie 
pł!imifłtki do naszego kQ~Cl<.>ła w Benicach, na dworcu w 
Oberhnu~cn. Mill wapół,iartdlan!e i pnn.fiaokiJ mimo to 
ii nasza paraAa nie jest zbyt włelka jedn~kówo! ma.my 
nadzieję, że wszyscy pa afianie i parafianki aż do oi tataich 
okałit swą, miłość serdecznit dla swego kościoła parafial · 
nego i dla. chwały B::>żej 1 i racz~ się pri:yczynić sw~ o
fiarności~ i dobr~ zachę~ swoich współbraci. A więc 
mili parafianie i parafianki nie ocij\ga.jmy się, ale przy
czyńmy się wszyscy, aby jak najprędzej dojść do zamie· 
rzonego celu. Bfłdźmy pewni, że co tylko uc11ynimy z 
miłości ku Br.gu i na chwałę Bołlł, to nam Bóg miłosierny 
stokrotnie wy11ogrodzi. Ponieważ nie znamy adresów, dla 
tego zas~łamy współparafia.nom w Dyaeldorfie, Herne, 
Schonnebecku i t. d serdeczne pozdrowienie przez „ Wia
rusa Polskiego". Prosimy bardzo, aby i w tych miejscoL 
wościach iechciP.ll się Rodacy t~ sprawił zajfłć. 

Składki prosimy nadsyłać pod adresem komitebu, 
który s;~ łfł spr&. Wf\ zajmuje: 

Michał Joskowiak w Oberhausen, Schlosseratr. 20. -
Józek Serek w La.ar p. Rubrort, Winkelatr. 21. - Mar· 
cin Krzekotowski w Freisenbruch pod Steele, Insingen• 
busch nr. 183. Tomasz Kaczmarek w Oberhausen, Stein
stra.sse nr. 50. 

Towarzystwo św. Michała w Hochfeld 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom zamieszka
łym w H ochfeld, Duisburg i okolicy, iż w nieddelę dnia 
22 września obchodzi towarzystwo drugą roeznieę 
swego istnienia, a pierwsz" rocznic~ poświecenia chor!l
gwi, - Bratnie Towarzystwa, które od nas zaproroezenia 
odebrały także I te, które dla bralm adresu zaproszenia 
nie odeb~ały, orat wszystkich życzliwych nam Rodaków 
jak najupr~ejmiej zapraszamy. 

Program uroczystości. Od godz. 2 do 1/ 24: pr~jmo
wanie bratnich Tow. O godz 4 wymarsz do kościoła na 
nabożeństwo . Po na.bożeńatwle pochód na ialę, gdzie b~
dzie mowa przywita.Ina, deklamacye, śpiewy i w końcu 
teatr pod tyt. „z1i;e dla. para.dy„. Muzykę dostawi pan 
Kuik 11 Herne. Członkowie naszego tow. bedfł czekać na 
dworcu w Duisburg i na ulicy Schwanenstr. Wstępne 
dla czło 1ków bratlllch tow· ao fen., nieczłoakowie płac, 
praed czaaem 75 fenygów, a przy kasie 1 markę. Karty 
wetepu można na.być u członków zarz~du. Spodziewaj,c 
się lic~nego przybycia. zasyła.my braterdkie pozdrowienie. 

Z ar z Ił d. 

owarzys wo sw. vmg 
obchodzi dnia 22 września BW!ł 7 rocznicę istnienia, na 
kt6rfł zapraszamy wszystkie nam życzliwf' Towarzystwa, 
z t, nadziej!ł, iż nam żadne swej obecności nie odmówi. 
Także pukamy do wszystkich Rodaków z bliska i z daleka, 
którzy jeszoze stronił\ od Towarzystwa, niech takie przy
będ" a wszyscy za.równo podamy sobie dłoń brateraklł· 
Towarzystwo nasze niczego wcale nie ezczędżl, aby tylko 
swych Ziomków pięknie zabawić i ucieszyó. Program 
zabawy urztiidziliśmy w następuj,cym porz,dku: Od godll. 
1 do 3 i:rzyjmowanie bratnich towarzyetw na sali poste~ 
dr.;eń p. Backhausa., naprzeciw kopalni „Minister Stein", 
o 1/24 wymarsz do kościoła na polskie nieszpory. Potem 
udamy się na salę pana Klodta, zaraz przy kościele, gizie 
nast~pi przywitanie, śpiewy, deklama.cye i koncert, który 
wykona p. Kuik z Herne. O godzinie 61/z zostanie 
odegrany teatr po tytułem: „Kachna.". Potem nasttJipi 
taniec. Ctłonkowie -winni mieć czapki, a przynajmniej 
oznaki. Jako wstępne pobierać będziemy od swoich i 
bratnioh członków 30 fenygów, od nieczłonk6w towarzystw 
1 markę. Jeszcze raz upraszamy o liczny udział. 

Z ar z~ d. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donosi swym członkom i Rodakom z Linden i Dahlhausen 
oraz Towarzystwom, które zaproszenia otrzymały, jako i 
tym, które dla braku adresu zaprrszenia nie odebrały, 
iż dnia 6 października urzf\dzamy obchód 9 roezniey 
istnienła naszego tow., na który szanownych Rodaków i 
szan. Towarzys\.wa uprzejmie zapra~zamy. 

Program uroczystości: Od godz. 21/ 2 do 31/ 2 przyj
mowanie obcych towarzystw. O godz. 4 wymarsz do ko
ścioła ze sali p. Schillera, między kośckłem katolickim 
a ewangielickim, na nabożeństwo. Po nabożeństwie po
wrót na salę ;;p. Scł!illera, g .!zie na;ittłpi prz.ywitanie to
warzy~tw i gości. Potem koncert, śpiewy i deklamacye, 
a o godz 7 wieczorem teatr p:>d tyt. : „Bł · g1słe.wieńatwo 
Matki'' i „Mosiek spekulunt". Szan. Towarzystwa upra
szamy, aby przybJły z chortigwiami i pn.łaszami~ a człon· 
kowie aby się stawili z oznakami. Wstęp dla. członków 
tow. 30 fen' dla cz?onków na.azego tow. ao fen., Clla nie
Ct.łonków 75 fen., a przy kosie 1 mr. Członkowie nie
wypłatn1 płacD, jak nieczłonkowie. O jak najliczniejszy 
ud:&iał w zaba. wie uprasza Z a r z ~ d. 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar p. Ruhrort 
urzą,iza w niedzielQ dnia 15 września jesienną zaba· 
wę i to z tańcem. Zapraszamy członków i Rodaków za
mieszkałych w La.ar i okolicy oraz Towa1·zystwom, które 
zaproszenia odebrały i te, króre dla braku adresów za
proszeń nie odebrały. Zabawa ta odbędzie się u pa.na 
Herfta, Sobiltzenbaua, ul. Kaiserstr. w Stockum W.:.tępne 
dla członków 50 fen, dla nieczłonków przed c~asem 75 
fen , przy kasie 1 mat' kę. Niewiasty majfł watę p wolny. 
Pocu~tek zab~wy o godz. 4 po południu. Karty wstępne 
można nabyć u przewodniczD,cego Iga. D~ry : u kasyera P. 
Ga.łacha w Stockum; Kai:ierstr. 22. u sekreta.rta M. Ka
źmierczaka, Woerthstr. 11, u p. \Valk:Jwskiego, Htitten
str. 19, i u p. Iga. U1 bana w Meidrich: Charlotenstr. 30. 
O jak najliczniejszy udział w Z3.bawie uprasza a' ę. 

Czufo polskiej pieśni I Z a r z I\ d. 
Uwaga: Donoszę członkom, ażeby się przed za.ba" 4 

stawm o godz. upół do 4, poniewo.ż mamy waż:..2' spra
w~ do załatwienia. O rezny vdzis.ł upri;sza 

Ign. Dera) przewodniczfłcy, 

Koło śpiewu „Gwiazda Jednośe:i" w Osterfeld 
donosi EiW,Ym członkom i Rodakom w O.s~erfeld l okolicy, 
iż w niedzie l ę 15 września. obchodzi nasze Koło pierw
szą rocznił'ę pośNięcen'a chorqgwi, poł,czonfł z dru„ 
,;ą. rocznicą. swrgo istnienia, na aa.lip. Hu:iemanna, na
przeciw kc ś cioła katolickiego, na którł\ zapraszamy szan. 
Tow. św. Józefa z Oaterfeld 'i Tow. św. Jacka z Rottrop 
i prosimy, aby nas f!Wf\ obecn · ścią, iaszczycić raczyły 
Wstepu.e dla wszy3tkich członków 30 fen, dla nieczłon~ 
ków przed czasem 50 fen., . przy kasie 75 fen. Karty 
wstęp.: e można dostać u goscionego Husemanna. Pro
gram urcczystości: Od godz· 31/ 2 do 4 przyjmówanie 
Tow, o godz. 4 polskie nabożeńitwo, po na "Jożeń'3twie 
powrót na sale, naste pnie przywitanie gości, poczem na· 
st~pi dalsza. zabawa, która będzie urozmaicona. śpiewem, 
koncertem i deklomacyami, i będfł prze ds ta wione 2 sztuki 
teatralne pod t,tułem: ,,Spo;iób na gadatliwe kobiety·' i „ Wór pieniędzy w lesie". Zwracamy szan. członkom na
szego Koła uwogę, aby przybyli w czapkach i oznakach, 
i każdy członek jest zobowil\zany przynieść ze sobt\ u
stawe, gdyż nlewypłatni członkowie będ~ płacić jako nie
członkowie. O liczny udział członków prosi Z ar z fł d. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Oberhausen 
donosi swym druhom i Rodakom zamieszkałym w Ober
hausen i okolicy, iż w niedzielę dnia 15 września urz~
dze.my zabaw~ w celu pożegnania. naszych dr.ihów o
puszcz&jfłcych nas. Dla. braku adresów zaprti.ezamy także 
na tem miejscu szanowne gniazda z Herne, Bruckhausen, 
Bochum, Wanne i Wattenscheid. Pocz4tek zabawy o g. 
6 po pcłudniu. Bedl\ ówiczenia gimnastyc11ne przy odgb
sie muzyki druha Sa.ntury, deklamacye, śpiewy itd. O go
dzinie 8 będzie przedsta.wien1e obrazu, po~zem nastą,pi ta
niec Zabawa odbędzie się na sali p. Speckmanna (dawn. 
Wilma) przy nowym rynku. Wstępne dla druhów 30 f., 
dla. gości 75 fen. Ksżly druh zobowi,7'a.ny jest przynieść 
ze sob4 ksif\Żkę kwitowfł, gdył niewypłatni druhowie pła°' wstępne jak goście. O liczny udział uprasza się. 

Czołem I Wydział I 

ozancowe erten. 
Rodaczki z Herten zechClł się w niedr.;ielę 15 

śnia o godz. 4 po południu zebrać w lokalu p . .Agac, 
w celu założenia Bractwa Różańcowęgo. O liczny ud. 
upraszaj, 

Katarzyna Marciniak, Maryann& Gzil, Maryanna Libn~ 
Helena Gzil, Józef a Tadyczak. 

Tow. loteryjne „Nadzieja" w Wattensc-;l 
obchodzi swlł pierwsz, zabaw~ z tańcem dnia 15 b 
Poczl\tek o godz. 4 po południu na sali p. Reokeg~, p~ 
ul. Vodestr. O jak najliczniejsze przybycie szan. Roda~ 
uprasza Z a r z I\ d, 

Towarzystwo św. Idziego w Giinnigfeld 
donosi swym członkom i wszystkim Polakom zamiesz 
łym w Giinnigfold i okolicy, iż w niedzielę dnia 15 b 
urz~dza towarzystwo zabawę połflCZODfł z koncerten: 
ten.trem na alf.li p. Józefa Da.renrecbta. Pocz(\tek o go ' 
4 po południu. Wstępne dla nieczłonków i członków 81: 

siednich tow. wynosi óO fen., członkowie naszego t-O 

maj4 wstęp wolny. O liczny udział członków i Polak 
z Giinnigfeld i okolicy uprasza Z ar z Ili d, 

Zarazem uprasza się tych członków, którzy maja\ k 
ty do sprz(dania, aby zechcieli je przed godzin!\ 4 oC.d 

Baczność Rodacy z parafii Kobierskiej 
pod Krotoszynem. 

Upraszamy was kochani parafianie mieszkaj4cy 
Westfalii i Nadrenii, aby każdy z dobrej i szczerej w 
raczył ze swego zarobku jak, ofiarę nadesłać na rece lllj 
niżej podpisanych rodaków, i to prol!imy, a.by się to j 
nBjprędzej ualrntecznić mogło. abyśmy tę nast:J~ ofiarę j 
uskutecznić mogli na dzień św. Michah, to je; t na 
września. Ofiary nadesłane i nazwiska będ~ na ostat 
wszyskim ogłoszone. 

Błogosław Boże naszemu przedsięwzięciu. 
· Komitet: 

W. Kol'.iieczoy. M. Namyślak. L Biukowslri 
w Altene8sen, Helene11str 58/23 B. (Rbeinle.r.1 

Szanowni Bracia Rodacy z parafii 
Ostrowskiej. 

Donoszę Szanownym Braciom z parafii Ostrowskie) 
iż w dniu 1 września odbyło się zebranie, o którym do 
nosiliśmy już we „ Wiarusie Polskim~' lecz nic nie poeta 
nowiliśmy dla. tego, ii aię za mało Rodaków zebrał~ 
Po: to.nowiliśmy zwcła.ć zebranie, które się odbędzie w BOol 

chum u par;a Scbemanna nsprzeciw kościoła k1sszto1 
nego, aby poknzn.ć, że je;izcze nle wygasła w n 
święta wiara Ojców naszych, .że jak z dzieciństwa ta 
i te1·az jeszcze. choć t!l na obczyźnie daleko od zie 
mi OjCZVStPj ZQ.\VSZe jfj Wiernymi Synami byliśmy 
nadal bJĆ pragniemy. Zapraszamy Rodaków parafii Ostro
wskiej mieszbj~~ych w Westfalii i Nadrenii aby w nie 
dzielę dnla 16 '\i\ncśoia. o godz. 3 po południu raczyli przy 
być do Bochum na salę p. Sobemana. 

Sza11owni Bracia Rodacy pa.rafii Ostrowskiej: Ode 
brałem list od na3zego ks. proboszcza Smigielskiego 
Ct'lu porozumienia się w sprawie bs.rdzo wato.ej, dla te 
też o liczne przybycie prosi za komitet: Michał Sliwk& 

Wiec Polek 
w sprawie opieki duchownej 

w Ueekendorfte 
odbedzie sie w niedzielę 15 wrzEŚnia o godz. 4 
na aa.li p. Hoffmanna (Viktoriapark) ul ~iidstr. O łioZD 
udział Rodaczek uprasza się, bo ~hodzi o to, ozy mam 
mieć w niedzielę i świi;ta przed południem podcz 
Mszy św. kazania polskie i polski śpiew. 

Rodaczki, zb!erzcie aię licznie na wiec, aby pokaza~ 
j6k bardzo wam sprawa ta na. sercu leży. 

Komitet: 
Rozalia Prus, Anna Kranik, Teoiila Tomaazew:ika, Ana 
Gwiazdowska, Maryanna. Ciechanowska. Marta Gajewsk 
Józefa Gwiazdowska, Teofila. Sobolewska, Anna Nadarze 
wska, Weronika Petrowicz, Maryanna Grabowska, Ann 
Su:izczyń.ska, Berta. Marks, Petronel& Ciesielska, Ma.rsannt 
Lidowska, Antonina Uzsrewicz, Ann~ Lupa, Katarzyn• 
Z~beckaiRozalia Patrys.a, Franciszka Kulkowska, Maryann 

Banaszak i Katarzyna Goldyan. 

Wiec polski w Horsthause~ 
odbędzie się w niedzielę dnia 22 września o godz. 4 P 
południu w sali p. Lo bek w Horstha.usen, niedaleko ko
ścioła katolickiego. • . ,, , 

Porz~dek obrad: 1) Sprawa op1eki duchow.ceJ, ~2 
Sprawy górnicze, 3) Sprawa wychowania dzieoi, S) Spr~· 
wy ogólne. O liczny udział . Rodaków z .Horsthausen. 
okolicy uprasza s'ę, bo chodzi o bardzo wa.zne sprawy. 

„ZwiąEek Polaków". 

Wiec polski w Bołlropie 
odbędzie się w niediielę dnia 22 września o godzi?ie 1/2 
po południa na wielkiej sali pana Jansen, naprzeciw k<>' 
ścioła katolickirgo. Rodaków z Bottropu i okolicy uprast>! 
się o liczny udział, aby omówić spra"\11 y górnicze i inne ne: 
Polaków na obczyźnie dotyozl\ee. 

„Zwiąw.ek Polaków". 

Towarzystwo polsko-katolickie św. Wa- .t' 11, &( polska' tal 1'\0rfmund 
wrzyńca w Elberfeldzie w „ w ,,, 

000000000000000000000000000000000 donosi swym cdoakom i Rodakom tu w mieście i okolicy odbędzle si~ w niedzielę dnia 22 września 0 godz. 3 pt 
Baeznos'e' Polaey 'TIT Horsthausen iż w niedirelę, dnia. 15 września obchodzić będzie zabawe południu w lokalu pa.na Miihlenhausan, I. Kampstr. nr :~· 

· " • jesiennlł, poł~czonf\ z deklamacyami, śpiewem, teatrem i Porz,dek obrad: I. Sprawa wyborów do rady miejak1eJ. 
W niedzielę dnia 15 września o godzinie 4 po połu- muzyk"- 1· tańcem. zarazem zwracamy uwagP. szan. Ro- ł 

0 1. d · ł k 'tet· „ Y II. Wolne g osy, 1c2ny u zia upr.asza za om1 ·~· dniu odbędzie się w lokalu p. Lobek w Horsthausen da.kom iż w niedzielę, dnia 16 września. o godz. 31/2 od· T. Iiazmierowski~ 
Zebr a Di G „ będ2ie się polskie nabożeństwo z kazaniem. Sposobność 

w eelu założenia Kola Śpiewu, ab. Pielęgnować do spowiedzi św. już w sobotę po południu. Po nabo- w· polski· w Wanne 
polski śpiew kościelny i ludowy. O liczny udział prosi żeństwie udamy się na salę, gdzie niebawem rozpocznie Jec 

Kom i te t: się ubawa. Za.ba we. ta odbędzie się na sali u pana 
K. Świeluga. J. Linka. J. Nawrocki. Fr. Eliasz. Keula. przy nlicy Klotzbahn 26 Spodziewamy si~, ił nie odb"dzle się 15 wrześn~a, lecz dopier 

J. Dworaczyk. szan. Bracia· Rodacy przybyciem swojem, usiłowania nasze Y 

0000000000000000000000000000000000 poprzeć raczfł. O liczny udział prosi Z ar z' d. później. 
Za druk, nakład i redr.kcy9 odpowieuialny: Antoni Brejaki w Bochum. - Na.kia.dem l czolonkam1 WydawDicnva „Wiuuu .Pohk:iegoh w Bochum: 

Dodatek nacbiwyazajny. 



• 
Nr. 111. · :Soch.uzn, sobota, 14 iwrrześnia 1901. 

-- Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. == 
Numer dodatkowy. 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 

„PAN WOŁODYJOWSKI". 

(Citlg dalszy). 

Mies~czanie gaszll ogień bardzo odwa
żnie - odrzekł mały rycrrłl - ale bogatsi 
kupcy ormiańscy, wiedząc, że im Bię sk~ady 
palą, wysłali deput.acyę d~ ra~y z nal~gamem, 
żeby miasto p~ddac.' Dowied.z1awszy s i ę o tern, 
cbociażem sobie ob1ecywał, ze na te narady 
ich więcej nie pójdę, po~zedłem. ~am d~ł~m 
w pysk jednemu kupcowi, któr~ naJ bar?zieJ ? 
poddanie nalegał, za co krzywi na m~1~ byli: 
Zle, bracie, już tam tchói·z coraz bardzieJ lud~n 
oblatuje i coraz im tańs~a nasza do obro.ny 
gotowość Ga~ią ta~, me chw~1ą, bo .powia
da.ją, że naprożno miasto narazarn~, ze prz~ 
układach jakoweś korzystn~ ~auu~k1 uzysk~~ 
będzie można. W to ~as, ~eb.ysrny obronie 
się zdołali, nikt zgoła wierzyc me chce. 

_ Dziej się wola Boża 1 - szepnął Ke· 
tling. 

A Wołodyjowski ręce załamał. 
_ I żeby to choć prawda była! - za· 

krzyknął - ale Bóg świadek, że możemy się 
jeszcze bronić 1 

Tymczasem przyprowadzono kon.ia. K~tlin~ 
począł siadać pośpiesznie, VVołodyJO wski ZUS 

rzekł mu na drogę: 
- Ostróżnie przez mo.st, bo tam gęsto 

granaty padają! 
- Za godzin~ wrócę - rzekł Ketling •. 
I odjechał. 
A Wołodyjpwski począł obchodzić mury 

wraz z panem Muszalskim, którego spotkał 
niebawem. 

W trzech miejscach ciskano ręczne gra
naty, bo w trzecl1 miejscach odzywało się ko· 
wanie. Po lewej stronie zamku kierował tą 
robot!\ stary wachmistrz Luśnia. 

- A jak tam idzie? - spytał W ołody
jowski. 

- Zle, panie komendancie 1 - odrzekł 
wachmistrz - juchy już w skale siedzą i le0 

dwie przy wejściu czasem którego skorupa za· 
wadzi. Niewieleśmy wskórali„. 

W innych miejscach szło jeszcze gorzej, 
tembardziej, że nie bo się zasępiło i począł 
padać deszcz~ od którego zamakały knoty w 
granatach. Ciemność zawadzała także- robocie. 

Wołodyjowski odprowadził pana Muszal
skiego nieco na stronę i zatrzymawszy się, 
rzekł nagle : 

- Słuchaj waćpan·! · A żebyśmy tak po · 
próbowali onych kretów w norach wydusić? 

- Widzi mi się: śmierć to pewna, bo 
przecie całe pułki janczarskie ich strzegą! 
Ale pobróbujmy ! 

- Pułki strzegą, prawda, ale noc bardzo 
ciemna i łatwo ich konfuzya ogarnie. A po· 
myśl-no waćpan: w mieście o poddaniu myślą; 
dla czego? bo mówią: "Miny pod wami, nie 
obronicie się_!" Teżby im się gęby zamknęły, 
gdyby tak jeszcze dzjś w nocy posłać z wieścią: 
„Nie masz już min I" Dla takiej sprawy warto. 
li głową nałożyć, czy nie warto? 

- w ·arto ! dalibóg, warto 1 
- W jednem miejscu niedawno zaczęli 

kować - rzekł Wołodyjowski - i .tych osta
wim w spokoju, ale ot, z tej i tamtej strony 
bardzo już się wryli. Weźmiesz waść pięć· 
dzifsięciu dragonów, wezmę ja tyluż i popró
bujem ich przydusić. Masz waść ochotę? 

- Ano je~t, jest! rośnie, rośnie! Wezmę 
za pas kilka gwożdzi zadzierzystych do gv.;o· 
żdżenia armat, może się w drodze na jaką 
hakownicę natkniem. 

- Czy się natkniem, wątpię, choć kilka 
hakownic blizko stoi, ale weź waść. Pocze· 
kamy tylko na Ketlmga, bo on lepiej od 

innych bE4dzie wiedział, kiedy nam przyjść z 
pomocą. 

Ketling przyjechał, jak obiecał, jednej mi· 
nuty nie chybił, a w pół godziny potem dwa 
oddziały dragonów, po pięćdziesiąt ludzi każdy, 
zbliżyły się do wyłomu i poczęły się prześliz· 
giwac cicho na drugą stronę. Potem znikli 
w ciemności. Ketling kazał rzucać jeszcze 
czas jakiś granaty, ale krótko, wreszcie zawie.._ 
sił robotę i czekał. Serce biło mu niespokojnie, 
bo rozumiał dobrze, jak zuchwałe jest to 
przedsięwzięcie. U płyr ął kwadrans, pół go
dziny, godzina, zdawało się, że już powinni 
byli dojść i poczynać, tymczasem, przyłożywszy 
ucho do ziemi, można było doskonale słyszeć 
spekojne kowanie. 

Nagle, u stóp zamku, ozwał się z lewej 
strony wystrzał pistoletowy, który zresztą w 
wilgotnem powietrzu i wobec strzelaniny z 
szańców, nie rozległ się zbyt głośno i byłby 
może przebrzmiał bez zwrócenia na się uwagi 
załogi, gdyby nie wrzawa straszliwa, jaka na· 
stała zaraz. „ Doszli! - pomJ ślał Ketling -
ale czy wrócą?" A tam zagrzmiały krzyki 
ludzkie, warczenie bębnów, świst piszczałek, 
wreszcie grzmot janczarek, pośpieszny a bardzo 
bezładny. Strzelano ze ~ szystkich stron i tłu· 
amie; widocznie całe oddziały nadbiegły w 
pomoc górnikom, lecz, jak przewidywał pan 
Wołodyjowski, po\1\1stał zamęt i konfuzya 
ogarnęła janczarów, którzy w obawie, aby 
wzajem się nie razić, ob\'\"oływali się wielkimi 
głosami, paląc na oślep i po części w górę. 
W r.za~ki I strzelania wzmagały się z każdą 
chwilą. Z szańców poczęto ciskać na mury 
granaty, aby rozwidnić ciemność. Ketling od· 
powiedział kartil.czami. Rozgorzały aprosze 
tureckie, ro.zgorzały mury. W mi€ście poczęto 
bić na tr-,vogę, powszechne bowfom było mnie„ 
manie, że Turcy wdzierali się już do fortecy. 

(Ot~ de.ls~ n~ett,pi) . 

N atłsyłaj ąc kort7spondeneye, ogłoszenia, 
im.mówienia k.!Jiążek i t. d~ tt·zebakał.dy .rar 
plfJda~ swói dolda.-lnY a.!!)v,..s. 

Kap. zakł. 3000000 mr. Kap. zakł. 3000000 mr. Ciekawe ksiązk1 w nowem wydaniu. Potrzebuje 

robotników 
Bank Ziemski 

w Poznaniu, priy ulicy Wiktoryi nr. 2, 
przyjmuje wkładki i oszczędności od 100 marek poczt\wszy na procent 

łpłaci -d - "'O/ za 3•miesi~cznem wypowie ~en1em „ o 
za 6~ty11odniowem WJ'powiedzenien1 3 1

/2 °Io 
Przesyłki pocztowe adresować należy tylko: 

flillF~ Bank Ziemski - Posen. --.O 

Szanownym Rodakom w Gttnni;feld i ok~licy donoszę jak 

··jskiidi' iOWirów kolonialnych, 
które po ba1:dzo t,anlch cenach sprzedaję. . 

Proszę szanowych Rodaków o łaskawe por arcie 

Jan sz„mkowłak, 
w Giinnigf eld, A.schenbruch nr. 7. 

Bank ludowy 
Eing. Gen. mit unb. Haftpfl„ 

~ w Raciborzu - (Batibor O/Schl.) ~ . 
przyjmuje wszelkie kapitały l oszczędności pocz~VYS~ od 1 marki & 

płaci od nich 31/2 o/9 .za miesięcznem, a 4 °/0 za ów1erćrocznem w.ypo~ 
Wiedteniem od dnia złożenia pieniędzy. - Adres : 

Bank lud.owy E. G. m. u. ~· 
1F Raciborzu (Ratibor O/Schl.), ul. Panieńska 13, (Jungfernstr) 

Piose11.nil1: Jutrzenki 
•awieraj,cy pieśni, piosnki i wiersze potępiaj~ce pijaństwo 
brciarstwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Adres: „Wiarus Polski", Boehum. l j 

do szachtowania. Mogj\ się zgło
sić na kopalnię „IJothringen" 
w Gerthe. 

Ig. Zabłocki, 
przedsi~biorea. 

Skład 
do każdego handlu stósowny, jest 
od 1-go grudnia do wynajęcia i 3 
pomieszkania. ltodncy maj!\ pier
wszeństwo. Zgłosić się mo.żna 
przy ulicy D w o r c o w ej nr. 14 
w Bottropie u 

Ludwika Gromotka. 

Obelr:ę 
rZ'lcon~ na Tow. św. Michała w 
Bruchu, odn. na przewodniczącego 
tegoż p. Chwił~owskiego cofam. 
bo to, co powiedz.iałem, było nie· 
prawdą. 

J. Machowiak. 

Otwarcie interesu I 
Szanownej public~nosci w Di· 

steln i okolicy donosz~, iż z 
dniem 1 wrteśnia otworzyłem 

interes 
golarsko· fryzyerski. 

Polecam się do rwaniaz~bów 
płókania uszu i wykonywauie ro
bót z włosów. 

ł)ygara, papierosy i ta• 
baka de żucia barJzo tanio. 

Paweł Deck, 
fryzy er · 

w Disteln, 
róg H&itener Str. i Scberlebecker St. 

w domu pana Arns. 

Królowa niebios. Pobott.e lege: dy ~ Matce Boskie,1. 
Cena 1 mr., z przes 110 mr - W~;larz z Walencyi. Od po
czlłtku do końca p ękna i z ~ jmuj~ca powiastka. Cena 80 feu., z przes. 
90 fen. - łJ kryte skarby. Cieka.wa i pi~knymi obraz karni przy· 
ozdobiona powiastka. Cena 30 fen. z przes. 40 een. - Zycie czło• 
wieka grzeszne110, usprawiedliwionego i us Wi1(eQne;o. 
Nauki, raiy i przykłady dla wszystkie!:. Z wielu obrazkami. Cena 
BO fen., z przes. 90 fen. - Młody pustelnik. Zajrouj~ca. powieśó. 
Cena 3ó fen., z przes. 45 fen. - Powiastłd (legendy) ku nauce, 
zbudowaniu i rozrywce. Cena 30 fen., z przee. 35 fen. - Z wyci~· · 
stwo cnoty. Piękna i budujfłCA powias ;kB.. Ce!la. 40 fen, z przes. 
46 fen. - Toastnik. Zbiór przemówień, toastów, życzeń, pieśni, 
monologów, wierszy do deklamacyi itd na uroczystości famiHjne a mia
nowicie na. zaręczyny, wesele, chrzciny i srebrne i złote we!ele. Cena. 
50 fen., z przea. 60 fen. - Dziesięć żywotów hiętych służebnic„ 
Cena. 30 fen.; z przes. 35 fen. - Królo wna Róż-ycr.ka. Stara.. 
baśń Cena 25 fen, z przes. 30 fon - Hhtorya o jedenastu.. 
królewicz.ach. Cena 20 feu., z przes. 25 fm. - Vzemu dz.iad 
zawsze ddadem, choć mu wszyi,cy de.jl\ '? Cena 20 fen., z-przes. 
25 fon. - Doman i Liliana. Ciekawa historya z dawnych cza
sów. Cena 30 fen,, z prle!:! 3J fen - Jonek i Niewidzialne· 
szaty. Ceny 20 f.:n., z przes. 25 fen. Dilowid. Historya co
downa o biednym przewoźaiku . Cena 20 fen., z przea. 25 fen. -
lłla1·zana. Historya bardzo bdoa i ciekawa. Cena. 30 fen, z przes. 
35 fen. - Stary lłlichał czarnoksiężnik. Cena 25 fen., z 
przeo. 30 fen. - \Wałek na jarmarku. Cena 20 fen. z przes„ 
25 fen. - Dla rozrywki. Zbiór gawęd, wesołych opowiadi ń, po ... 
wiastek, anegdot i żartów. 

Adres: • Wiarus Polsi" Bochum. 

Zakła~o ~~~!!~i!Jczny I 0000°7:.:;o°0

~ 
sztucznych zębów elementarz polski 

~ • opracowany now~ metodi; do ła.-
1 operacy]. twej nauki czytania i pisania w 

oj ~zystym jęi;yk.u. 
H. Kłeindłek, Ceu 10 fen., z prze.~; 16 fen. 

Herten, Ewaldstr. 7. ~~Ós~ 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności nie 
odpowiada. 



Dla eh.le ba. 
N a polu wicher huczy, mróz przejmuje a~ 

do kości, a śnieg skrzy się tysiącem barw ~ 
śwjatełek, skrzypi~c niemiłosiernie pod stopami 
przechodniów. . 

W taki czas nikt nie wychodzi z domu, 
lecz siedzi w izbie i tuli się do ogrzanego 
pieca, aby rozprost?wa? s~ostniałe czł.o~ki .. 

I ja również, Jak mm, w ten dzien s1e -
działem w izbie przy piecu. 

- A niech cię „ jak sznurek... - a to 
łep 1 -- usłyszałem nagle głos za drzwiami. 

Skoczyłem szybko, otworzyłem Je i zoba
czyłem w sieni . mego dobrego znaJO!ll~go -
Józka Swistalskiego, który był robotmkiem we 
fabryce. 

- A ty czemuś taki zły? - spytałe~. 
- Czekaj l - zawołał - pozwól, mech 

trochę odpocznę, to ci opowiem, co zaszło. 
Powściągnąłem moją ciekawość - cze

Jiałem. 
Józek odetchnął trochę, odsapntłł - znać, 

że mu się lżej zrobiło na sercu. · 
- Ani wiesz, co mi się stało ? 
- No pewnie, boć przecie nie jestem 

wszystkowiedzącym - odrzekłem. 
- Stało się świństwo 1 
- Jakie? - zawohłem . . 
- Ano, niby„. - czem ty jesteś? - za-

pytał mię nagle. 
- Polakiem„, a ty? 
- Ja także - wszak wiesz, że pochodzę 

z polskiej rodziny, żo~a moja ~ni słówka po 
niemiecku nie umie, a Ja, co umiem, to tylko 
tak przypadkowo nauczyłem się między ludźmi. 

- Cóż się zatem stało? 
- A to, że przy. spisie zapisałem się jako 

Niemiec! 
- Co? ty? - ty? zawołałem zdu-

miony. - Ty więc s!ałeś si~ odatępcą, wy
parłeś się swych braci, Polakow? 

- Czekaj! - zawołał Józef - a w gło
sie jego brnmiała boleść - czekaj 1 nie potę
piaj mię, ale wys.łachaj. . 

- Słucham .. gadaj .. - rzekłem i oparty 
na krześle patrztiC w płonący ogień1 c~c~ał~m 
słyszeć, co powie Józek na usprawiedhwrnme. 

- Jestem robotnikiem we fabryce - ja.k 
wiesz - i podlegam wyższym władzom, mu ~ 
szę słuchać wszystkiego, co mi nakażą, bo 
inaczej„. powiedzą: bądź zdrów, nie ma ~la 
ciebie pracy. A tu zim~a - ~łyszY.sz, Jak 
·szumi ? - mróz ·- węgiel drogi, cóz zatem 
bym zrobił z żoną, dziećmi? 

- To się rozumie, trzeba słuchać, kiedy 
masz pracę, ale jeszcze dotąd nic nie wiem, 
dla czego przechrzciłeś się na Niemca? 

- Dla czego?.. dla czego ?.„ bo musiap 
łem ! Jestem związany jak pies i jak on -
muszę słuchać„. 

- Cóż dalej? - zapytałem. 

- Dziś oto przyszedł wójt, aby mię za-
pisać do wykazów spisowych. N~turaI:iie .za.
pisałem się jako Polak, tak samo zonę i dzieci. 
Tymczasem nieszczęście chciało, - gdyż wiesz, 
jak los mię prześladuje . .nad szedł dyrektor 
fabryki, zaglądnął do sp1su i o mało ... 

- Cóż o mało? 
- O mało udar go nie trafił, gdy prze-

czytał, że zapisałem się jako ~ol.ak. .znasz go 
- zazarty to Prusak, zczerwiemał Jak burak 
od złości i pieni~c się wrzeszczał: 

- Ty Polak? - ty ? - Nieprawda, tyś 
Niemiec! 

- Ale panie dyrektorze, jam Polak a po 
niemiecku nauczyłem się tylko trochę między 
ludźmi. 

- Cicho! - szweigen! - ty się zapisz 
jako Niemiec, bo inaczej - precz ! - fort z 
roboty. 

- Ciarki mię przeszły od stóp do głowy 
- zadrżałem. Mój Boże f mam więc stracić 
chleb ? mam żonę i dzieci wystawić na głód, 
zimno, nędzę - nie mogłem... i„. 

- I c6ż? 
- Zapisałem się jako .Niemiec - i. tę 

mojt} żonę, tę żonę, która a?1 słówka po. me
miecku nie umie, także musiałem tak zapisać .•. , 
bo inaczej ..• brr ..• - wypędzono by mię ..• 

- A dzieci? - zapytałem. 

- Nie pytaj ! - bo mi serc~ pękni~ ! 
te niebożątka - aby chleba me stracie 
musiałem także przerobić na Niemców, na 
szczęście tylko na .•• papierze. 

- Człecze ! toż one nie s4 nie będą 
nigdy Niemcami. · 

- Ha! stało się! - zawołał Józek a łza 
rozpaczy i bólu p&toczyła się po jego ogorza
łych policzkach. Był bezsilny wobec prze w agi 
dyrektora. 

- Co miałem robić? - powiedz, poradź? 
Nic nie odpowiedziałem - zadumałem się 

tylko nad nędznem położeniem tego biednego 
robotnika, który dla chleba, - dla tego ka
wałka powszedniego chleba - na który ciężko 
pracował, musiał się wyprzeć swej narod~
wości. Tak chciał pan dyrektor fabryki ... 
Ciężka to próba, bo nie oszaleć, bo albo wy
stawić ukochane istoty na głód i nędzę lub 
wyprzeć się narodowości".. Wybra~ Józek to 
drugie - walka o ten chleb, zmusiła go do 
tego. 

Nic nie mówisz? - pogardzasz mną? 
- Broń Boże 1 - zawołałem - szanuję 

cie jak dawniej, daję tylko jedne ~adę: u.c~ 
dzieci kochać wszystko co polskie, wpaJaJ 
w nie miłość dla sprawy polskiej, ucz je, aby 
kiedyś wyszły na rozumnych ludzi, aby nie 
dały sobą poniewierać nikomu, aby walczyły 
o lepszą dolę dla siebie, aby przyspieszyły 

_ nadejście lepszej u o li dla całego narodu n~ -
szego. Jeśli tak je wychowasz, to pewme 
nie zn~jdą się nigdy w takiem położeniu, jak 
t.y tero z przy sp is ie ludności. 

Biedny Józek uścis}rnł mie swemi spraco -
wanemi dłońmi, dziękując za dobrą radę i po
cieszenie. · 

- Zrobię , jak radzisz, a pewnie sp6łe ft 

czeństwo polskie nie powstydzi się mych 
synów I choć ojciec dla kawałka chleba, musiał 
przerobić ich na Niemców ... 

- T&k, tak l - dla chleba szeptał, od
chodz~c. 

Przydał się na elJś. 
Zabawne zdarzenie przytacza jeden z 

dzienników angielskich, wychodzących w Au
stralii. Ponieważ nie tylko Anglicy, lecz także 
nieodrodni ich bracia w koloniach zamorskich 
znani są 9i rozmaitych dziwactw, powtarzamy 
tutaj jedno z takowych, nie ręcz:}c, czy 
prawdziwe. . .. 

Niedawno temu zaządał nagle mm1ster 
spraw wewnętrznych w Australii p~~nego do: 
kumentu, który złożony został w m1msteryalneJ 
kasie ogniotrwałej. Przypadek zrządził, że 
jakby na złość sztuczny .zamek, się zepsuł i 
nie można · było kasy otworzyc. Kręcono 
kluczem na wszystkie strony, daremnie, ani 
rusz otworzyć, a ponieważ sprawa b)ła nad -
zwyczaj pilna, przywołano mechanika; ale ten 

. pokręciwszy głową, oświadczył, że potrzebuj.e 
trzy dni czasu, ażeby mógł kasę otworzy~. 
Tak długo jednakże nie można było zwlekac. 
Minister coraz bardziej się niecierpliwi 

Urzędnicy ministeryalni formalnie potracili 
głowy. Podawano setki projektów, w j-lki 
sposób dałaby . się kasa otw~rzy~. Niestety, 
każdy taki proJekt okazywał się mewykonalny. 

Nagle ministrowi zaświtała znakomita 
myśl w głowie. . 

Biegnie do telefonu i ż~da połączenia z 
dyrektorem więzienia. Rozmowa trwała krótko: 

- Czy masz sir między więźniami ja
kiego doświadczonego wła~ywacza do kas 
ogniotrwałych? - zapytał milord. 

- Do usług Ekscelencyo ~ odpowiada 
dyrektor - mam od takich rzeczy sławnego i 
specyalnego ptaszka. 

- W takim razie poślij go sir natych
miast do mnie. 

Dyrektor nie chciał wierzyć swoim wła
snym uszom. 

- Jakto? Mam posłać rabusia do mi
nisterstwa ! 

Lecz rozkaz rozkazem. 
Za jakie pół godziny wprowadzili osłu

pieni portyerzy ministeryalni idącego pod 
esko~tą dozórców więziennych rzezimieszka, 
który stanowił wybitny okaz kryminalisty. 

Kiedy tenże dowiedział się z ust sam.~go 
ministra, po co go właśnie fatygowano, zbhzył 
się flegmatycznie z miną znawcy .do kasy 
ogniotrwałej, następnie włożył zręczme klucz 
do zamku i - nie trwało pięciu minut, 
otworzył. 

Nim naszego bohatera odprowadzono . na„ 
powrót do więzienia, minister jako prawdziwy 
gentleman, uważał sobie za obowiązek, w"?.
razić mu swoje uznanie za ok~zaną zręcznosc. 

- Nic ma za co, milordzie! - odpowie„ 
dział skromnie rzezimieszek - to jest dro
bnostka, nie warto nawet o tern wspominać. 
Gdybym chciał, mógłbym nawet bez klucza 
otworzyć kasę. 

.A.ustr:vacki jeneral. 
Pewien jenerał austryacki był nad.zwy„ 

czajnym lubownikiem koni. W jedaem z dóbr 
swoich w Czechach miał ich bardzo wiele, a 
były to konie wspaniałe i ogromne sumy ko
sztowały. W czasie wielkiej drożyzny roku 
1771, radzono mu, aby konie zbyteczne po· 
sprzedawał, ale on się nie mógł na to zdecy
dować. Co dzień rano chodził do swych sta
jen i rozkoszował się widokiem swych koni. 

Gdy dnia ,jednego powracał od nich, spo; 
tkał kobietę z głodu wychudłą, która don 
rzekła: 

~ Ach panie jenerale, o by to teraz ko„ 
niem być! 

- Jako to, kobieto? zapytał jenerał 
zdziwiony. 

- Ach - odpowiedziała kobieta - pod„ 
czas gdy ja z moim chorym ~ężem, i ~rojgie~ 
dzieci z głodu umieram, dostaJą panskie korne 
obroku w obfitości i wygltłdają jak gałki 
spasione! 

Jenerał dał kobiecie dukata i po5zedł za· 
myślony do pokoju. Po szc~erej . ,roz:wad~e 
miłość ludT.ka zwycięij!ła nam1ętno::ic ~ie na. 
miejscu. \\' ysłał wszystkie konie, wyJąwszy 
dwu, na sprzedaż do Pragi, .i o.wies,. którego 
mjał wjelkie zapasy wraz z piemędznn rozdał 
głodnym swym poddanym. Nawet siano po
rozdawał dla krów. Tym sposobem nikt z 
jego · poddanych nie zachorował. Wkrótce 
potem wybu.chły rozruchy między ludem 
czeskim· wielka zgraja zbliżała się do dóbr 
jenerała' i wzywali poddanych jeg~, by .s~ę. z 
nimi połllczyli, ale wszyscy chłopi uzbro~h się, 
napadli niespodzianie. na zbuntowanych i od· 
pędzili ich od posiadłoś~i swego ~obr:-go yan~. 

Jenerał bawił wtedy w Wiedmu I me 
mógł bez łez . radości czytać tej wiadomo~ci. 

- Jskże wiele - zawoła.ł - zawdzię
czam tej poczciwej kobiecie l Gdy~y mn~~ 
ona nie była upomniała, byłaby moze cz~~c 
mych poddanych umarła z głodu , rządcy 
byliby pomordowani; a moje domy zbux:zone. 
Niech ma dożywotni!} pensyę. 

Powieści i opowiadania. 
Pi'ć powiesci ciekawej treści~ Cena 25 fen., z przes. 

35 fenygów. , 
Żywy naszyjnik, powieść rzymska z czaów przesla 

dowania chrześcian z III-go wieku. Cena 80 fenygów, 
z przesyłkll 90 fen .. , . . . 

Fernando, pow1esć dla młodz1ezy 1 dcro3łych. Cena 
60 fen., z przesyłki\ 70 fen. 

Książ~ Srebrny, powieść z czasów Iwana Groźnego. 
Cena 2 mr., z przes. 2,20 mr. 

O tworzeniu si' ziemi i rewolucyach w jej łonie, 
oraz krótki pogl!łd na pochodzenie i pokrewieństwo ludzi. 
Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr„ 

Leniwy Wawrzynek. Cena 80 fen., z prtes. 90 fen. 
Na rozdrożu. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. 
Wierny Tymko i dzielna dziewczyna. Cena 40 fen. 

z przes. 45 fen. . 
Rozbitki. Przygody rodziny angielskiej. Cena 60 f., 

z przes· 65 fen. . . 
Rysy z życia śp. lcs. Ka·rola .A.ntoniewicza. Cena 30 

fen., z przes. 35 fen. . . . 
Opowiadania dziadunia o sławnych męzach i dz1e-

iach dawnej Polski. Cena 1,00 mr., z prżes. 1,10 mr. 
Tomek Setnik. Cena 50 fen., z przea. 60 fen. 
Polski Sowizdrzał. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 
Wianek obrazków powieściowych. Cena 1,20 mr. 

z przes. 140 mr. 
Sierota. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. 
Q.jciec Mateusz. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. 
Zyciorys mojego dziadka. Cena 60 fen., z przesyłklli 

70 fe!J.ygów. . . . 
Zycie i zasługi Karola Marcinkowskiego. Cena 30 

fen., z przes. 35 fen. 
z ku}awskiej ziemi. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. 
Powiastki z życia ludu wiejskiego. Cena 50 fen., 

z przes. 60 fen. 
Wiązanka wspomnień, ob1·az ków i opisów z czasów 

i z życia Kościuszki. Cena. 60 fen., z przes. 70 fen. 
Przygody Rufina Piotrowskiego na Sybirze. Dla 

ludu i młodzieży, opowiedział ks. pleban z pod Sremu. 
Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 

Zwyci,ztwo serca. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 
Powiaitka o Wietrze. Cena 60 fen., z przes. 65 fen. 
Wspomnienia wygnańca Litwina, (1806 - 1834). 

Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. 
Arcydzieło organisty. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. 
Sieroty. Napisał ks. Wł. Chotkowski. Cena 1 mr. 

z przesvłkl\ 1,10 mr. 
Na łono Matki. Powieść na tle amerykańskiego ty.

cia. Napisał ks. A. Tłoczyński. Cena 80 fen., z pr1e.e. 
90 fenygów. 

Adres: „ Wiarus Polski", Bochum, 
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Rodacy! 
rońcie waszej wiary św. i mowy polskiej. 

W ostatnim szczególnie czasie czarne, 
owrogie chmury zawisły nad głowami Po. 
ków na obczyźnie. Zewsząd uderzają gazety 
·emieckie na Polaków dla tego, że nie chcą 
ę wyprzeć swej mowy ojczystej polskiej. 
awniej zwykle tylko gazety masońsko-luter· 

ie i socyalistyczne szczuły na Polaków, w 
statnim czasie jednak stosunki tak się zmie· 

czytano „Wiarusa Polskiege". Im bardziej 
polakożercy „Wiarusa Polskiego" nienawidzą, 
tern gorliwiej powinni go rozszerzać nasi czy
telnicy, aby hakatystom pokrzy.żować ich plany, 
aby ich przekonać, że lud polski na obczyźnie 
nie pozwoli się ani zniemczyć, ani wydrzeć 

sobie wiary św. W obronie tych dwóch skar
bów naszych wszyscy występować winniśmy, 
a że przy tej pracy najlepszym pomocnikiem 
jest pismo polsko-katolickie, przeto, kto ze 
skutkiem chce walczyć z germanizacyą i nie· 
wiarą1 starać się winien, aby każdy Polak na 
obczyźnie czyt.ywał „Wiarusa Polskiego". 

Prenumerata na cały '.czwarty kwartał, 

czyli na październik, listopad i grudzień za 
wszystkie cztery pisma, czyli za 

,, Wiarusa Polskiego", 
„Naukę Katolicką", 

„Głos górników i hutników" 
i „Zwierciadło" 

wynosi na pocztach i u listowych wiejskich 
razem tylko 

· y, że dziś gazety centrowe na równi 
reszt(\ gazet polakożerczych ujadają na lud 

olski na obczyźnie. Widać, że trucizna ha · 
tystyczna coraz szersze koła Niemców za
·a. W tej walce wrogów naszej wiary i 
owy jest „Wfarus Polski'' głównym przed· 
'otem pocisków, przeciw niemu głównie skie· 
wane są strzały zajadłych wrogów wszystkiego, 
polskie i katolickie. 
Polakożercy wściekają si~, że „Wiarus 

olski" broni zawsze śmiało wiary św. i na· 
dowości ludu polskiego na obczyźnie i chę · 

'eby „Wiarmm Polskiego" w łyżce wody u· 
pili. Na te wszystkie zaczepki winni Polacy 
obczyźnie odpowiedzieć w ten spos6b, że 

ę będą stardi, aby w każdym domu polskim 

„ Wiarus Polski" zamieszcza wiadomości 
z całego świata, szczególnie zaś z Polski i 
obczyzny; „Nauka Katolicka" .zawiera ewan· 
giell.e, kazania, powieści i różne pouczające 

przykłady. „Głos górników i hutników" orna· 

wia sprawy zarobkowe i prawa robotnicze, 
szczególnie te~ górnicze, . a w trzecim bezpła· 

tnym dodatku p. t.: „Zwierciadło" drukujemy 
poważne i wesołe wiersze i t. d. dla nauki i 
rozrywki. 

1 markę 50 fenygów. 
Za przynoszenie do domu przez Jistowego 

dopłaca się 24 fen. kwartalnie. 

~ Ktoby pragnął, abyśmy „ Wiarusa 
Polskiego" posyłali rodzicom, krewnym lub 
znajomym do Polski, lub gdziekolwiekbądź, 

niech nadeśle 1, 7 4 mr. i dokładny adres, a ga
zetę poczcie przekażemy, lecz prosimy uczynić 
to jak najrychlej, gdyż przez późne przekazanie 
gazety powstają nieporzl}dki. 

l'MfojiMQW49&f AMM*A& - EH H#W 

Załączony kwit' prosimy podpisać i oddać na poczcie 
razem z 1,50 mr., a kto życzy sobie, aby mu listowy gazetę 
do domu przynosił, płaci 24 fen. więcej, czyli razem 
1,74 mr. Rodacy l rozszerzajcie „ "\iViarusa Polskiego", 

pismo katolicko-polskie dla Polaków na obczyźnie. 

Drugi kwit prosimy dae znajomemu łub 
1ąsładowł, aby go zaebęele do zapisania 

„Wiarusa Polskiego". 

Ud' SiW Hli 't 

Załfłczony kwit prosimy podpisać i oddać na poczcie 
razem z l,50 mr ., a kto życzy sobie, aby mulistowy gazetfJ 
do domu przynosił, płaci 24 fen. więcej, czyli razem 
1, 7 4 mr. Rodacy l rozszerzajcie „ Wiarusa Polskiego", 

pismo katolicko-polskie dla Polaków na obczyźnie. 

Druri kwit prosimy dae znajomemu lub 
sąsiadowi, aby go zael1ęcie do zapisania 
„ Włarnila Polskiego". 

\l \J\l\l\/\l\f\/\l\l \ /\l f\ f \l\f\l\l\l\f\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\/\l\l\J\l\l\l\l\ / \l\l\/\ / \ l \l\/\l\f\ l\l\l \ l\f\l\l\f\!\l\f\l\f\/\1\f\l\ nl\1\ 1\I\ /\/\/\/\l\f\l\l\ll / \ l \l\/\l\f\l\f\l\l\/\l\/\f'\l\ f\l\fU\ftfH\f\f\fH'łf\fl \ftltl\l\ ll l\f\l\l\l\ll l 1\_'\l\l~l\l\\/\l\l\l'1\/\/\/\/\/•J\t J\l\ I 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserl. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung „Wiarus Polski" mit 
den Gratisbeilagen „Nauka Katolicka", „Głos 
górników i h utnik6w" und „Zwierciadł o" 
ans Bochum filr das IV. Quartal 1901 (Zeitungs„ 
Preisliste (Polni!eb) 133, S. 408) und zahle an 
Abonnement 1,50 Mk. (u. 24 Pf. Bestellgeld). 
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Obige 1, 7 4 Mk. erhalten zu haben, bescheinigt. 

-----·······-··-····---·-··---··--··-----' den ---·--------·-··-·····-------- 19O1. 
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Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiennit bei de~ Kaiserl. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung „Wiarus Polski" mit 
d~n Gratisbeilagen „Nauka Katolicka", „Głos 
górników i hutników" und "Zwierciadło" 
aus Bochum ffir das IV. Quartal 1901 (Zeitungs„ 
I>reisliste (Polnisch) 133, S. 408.) und zahle an 
Abonnement 1).50 Mk. (u. 24 Pf. Bestellgeld). 

Obige 1, 7 4 Mk. erhalten zu haben, bescheinigt. 
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Apol. Wojczyński 
krawiec polski 

v~r.-in~dr. G·elsen hirehen vereins!!ltr. 
nr. 19. J li nr. J.9. 

Polecam się szanownym Rodakom na obczyźnie do 
wykonywania 

ubrań podług miary, paletotów itd. 
pod cwaraocyą Zfł.. «łobre leżenie. 

Na p0rę jesienn~ i zimOWfł posiadsm na skbdzie 
bardzo piękne mate1•ye. 

Skora i rzetelna usługa I lJ e n y t a n i e I 
Ktoby chciał zamliwić ubranie, niech napisze na kar 

cie, a przybędę z próbkami. Rodacy, p0pier11jcie swoich. 

Baczność Polacy w Disteln i okolicy! 
D~nrszę niniejszem, jż mój 

warsztat ki-awiecki 
-przeniosłem cl0 domu przy ulicy lft-1·tenf'r Str. nr. I02. - W 
moim składzie ream wielki zapas materyj na ubrania, spodnie, pale
toty itd. - Polecam się szan. Rodakom do wykonywania eleganckich 
ubrań podlu; miary, pod gwaraucyfł za doure leżenie, po tanich 
cenach. - 2 czeladnicy znajdą zaraz pracę. 

Karol Hittli.o, krawiec polski. 
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Baczność Rodacy f I 
Tylko w Dortmund mieszka polski fotograf. I 

Nin\ejszem donoszę sza no; ny n Rodakom, iż zakład I 
mój fotografbzny przeniosłem z Re:ćskiej ulicy; 
do domu 

przy ul. Jliiblen~tr. nr. -8. 
Pviecam się do v.ykonJwar.ia różnych zdjęć, 

jako to towarzyskich, familijnych i pjersio~ 
wyclt po bardzo umiarkowanych cenach. 

Wykonywam tllkże z stayrch fotografij now~, 
zwykłe i powiększore. 

Proaząc szan. Rodaków o łas\raNe popurcie m0jego 
interesu pozostaję 

S f. Pi e r s z ka Is k i , 
M.iihlenstr. 8, Dortmund, ~iihlenstr. 8. li 

• ' '''"''''''"'"'"ęl •a Bank ludowy - Volk.sbank 
ul Dwvrcowa w G ~i w..icach, Bahnhofstr . . 12 
przyjmuje pod procent pienifłdze od 1 mr. poczf\wszy i płaci 4 procen• 
za półrocznem, 31/ 2 procent za ćwierćroczncm i 3 prccent za t.yg·rndio-
wem wypowiedzeJJi~m. , 

RoJEikom z Górnego S'.łł ;ka, a zwłn 1zcza z oklicy Gliwic, Zabrza, 
Rudy, Mikołowa, Orzes1'a., Pilchowic, R.ybnika, M:asteczkn., Toszka i 
Pyskowie, polecamy bank nasz do składania. w nim swych oszczędności. 
aby mieli uzbierany kapitał, gdy wrócą do domu. .JJężko zarobiony 
pienif\dZ już dla tego lepiej u nas składać niż w innych bankach. po
niewd bank nasz nie puszcza się na spekulacye i dla tego pewniejszy 
- „Swój d0 swego". 

Adres dla przes~łek: Bank Indowy - VoJksbank, in 
Glehwitz, Bahnhofstr. 1 i. 

-----·------------·--- Sznownym Rodakom w .Bott.bausen i oL olicy fi 
• donoszę uprzE'jmie: iż z dniem 1 września obj~łem (I 
! skład towarów kolonialnych, e 
• odp. Ign. Leistenschneidra 8 
" ł polecam wszelkie artykuły spe żyw cze ·po !U!.jtańszych cenach. e 
fi Polskie wina i polską kiełbasę, papierosy z a 
• 

polskiej fabryki Ganowicz & Wlekliński, c,r.az odleżałe dobre : 
cygara od najtańszych do najdroższ~ch. w 18 Rodakom, którzy przyjadą, kolej!\ elektryczn~, powracam IM 
kosz.ta. podróźy podług odbioru. _, e Proazę Rodaków o łaska.we poparcie mego interesu. łl 

e Antoni Kokociński, 8 
9 Briesenstr. 102 Bottliausen, Briesenstr. 102, fi 9 stacya. kolei ~lektryczne) Wa.temeyer. ł) 
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Teraz Teraz 
wszystko wszystko 

odpłatę. na odpłatę. 

Wzsvstko ------· 
na odpłate 

fa• 

i 
ł'!I 

zagotówke.1 
., p 

Służąca 
z•iajdzie zarnz miejsce. - Tak 
samo 

dziewczę 
które by chciało się uczyć w 

składzie kolonialnym, 
mogę zaraz przyjąć. 

Józef Grzą.bka, 
Ehrenfeld przy Bochum, 

Mittelstr. 26. 

Obwieszczenie. 
Brueh! 

Z powodu powrócenia w 
strony rodzinne, sprzedawać bedę 
w tych dniach wszystkie sprzęty 
domowe. 

Leonard Rypiński, 
Br uch, Kur z est r. 271 /8 

Antoni Michalak, 
szewc polski 

w Oberhausen,. 
przy ul. Luis ens t r. 19, 

poleca się do wykonywania 
nowego obuwia 

podług miary, oraz 
wszelkich reparae1j 

prędko, dobrze i tanio. 
Rod ac y ! Proszę wa_s, po· 

pierajcie waszych współbraci. 

Wielka partya 

karto:ftl 
do- paszy, 150 za 3,~0 sprzedaje 

G. Konen, 
w Wattenscbeid. 

Składy 

Rosnera 
na odpłatę. 

Bochum, 
Kaiser·Friedrichplatz nr: 11 

niedaleko klasztoru, 

:Eerne, 
przy ulicy BahnhoLtr. 07. 

Gelsenkirchen, 
przy uli ~y Friedrichstr. 4. 

Essen, 
przy ulicy Rottstr. 65. 

ObCJ rha us en, 
przy ulicy Marktstr. nr. 116. 

Duisburg, 
przy Weinbausmarkt 5, 

Dortmund., 
przy ulicy Mlinsterstr. nr 1. 

:Ea gen, 
przy ul. Elberfelder Str. 32. 

0000000000000000000000 

Wrazie potrzeby proszę 
przybyć do mego składu, a 
każdy się przekona, iż do
brze obsłużony został. 

Największy 

dom kredy
towy 

towarów i mebli 
w całym obwodzie 

przemysłowym. 

Meble. 
_!_o w ary wyściefan;

Towary łokciowe. 

Konfekc. dla męi CZ) zn 

Kontekcya dla nie wa st. 

Towary białe. 

Dywany i portyery. 

Zegary, kapelusze, 

Parasole, buty, 

Pościel 
od najtańszej do 

najdro?;~zej. 

Całe 
urządz. mieszkań 

od najzwyklejszych do 
najwięcej eleganckich. 

Piekarnia polska w Bruc~ 
przy kościele katolickim 

11lica lllarya:ńska 224/H Jlarienstrass 
. Szanownym Rodakom w B r u c h u i okolicy donoszę u pri:ej~ 
ił założyłem w tutejszej miejscowości k 

li piekarnię ·91 
chleba, bułek i innego polskiego pieczywa, g 

Staraniem mojem będzie, aby dać jak najlepsze pieczywo, i do, 
obti.ługę. Polecam się zatem szanownym Roda.kom, prosz~c o jE>k na d 
większe poparcie polskiego interesu. -- Rodaków, któr.zyby ż~d$li oo 
mnie chleb do doLnu, prosiłbym donieść mi ustnie lub też~ przez kal' g 
pocztowtł, a w krótkim czasie dostarczę towar powózkf\. 

I 

Kreślę się z powahniem 

Ang. Kiiehler, 
piekarz polski. 

Nasza kasa płaci od złożonych 

oszezędnośeł 
bez względu na stopę procentow~ Banku Rzeszy nadal 

.... 4 1/2 O/o ..... 
za kwa.rtalnem, a 

.... 5 1/2 o/O -.. 
za p6łrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas .złożone depozyta, a kupi grunt od na.e, 
temu wypłaca kasa nasza nawet depozyta bez wypowiedzenia. 

Bank Parcelacyjny 
w Pe1znaniu (Posen) na Piekarach nr. 18. 

Obrazy śW. Wojciecha 
Cena 70 fenygów, z przesyłk~ 80 fen. 

Adres: .,Wiarus Polski", Bo"hum. 

Z• 4ruk, nU:ład. i redakcy~ odpowiedziallly: Anion 1 Brej ski w Bochum. - N&ttkładem I cwcionkam' Wydawnictwa „Wiaruu Pohkiego" w Bochum· 



Wychodzi .na wtorek, o.zwartek i soboto z dodatkiem 
reJłgijnym p. t.·: „Nauka Katolicka", z dwutygodnt
k!om spółe<'.znym p. t. „Głos górników i hutników", 
t)J.'11 pisemkiem literacldem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płata. kwartaln.a na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
!50 fen., a z odnoszeniem do dom"D 1 mr. 74 fen. „ Wia
n• Polski44 111.pisany jest w oenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty pło.ci si~ za miejooe rzfłdka drobnego druku 
16 fen., a za ogłoszenia zam.!eszczone przed inseriita.mł 
40 fen. Kto często ogłasza, otrz~ma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłómaczenłs. z obcyoh języków na pol
rud nic się cle płaci. · Listy do Redakcyi, Brukarn1 
~ Ksi~gs.rni naleły opłacić i pod.a~ w nich dokładny 
.Urea piaz„eego. Rękopisów się nle zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ioh upowdnienia nie wykazuje się. 

Nr. 112. Bochuz:r:i, 'W'tcrek, 17 -w-:rześ:a.ia 1901. Rok 11. 
__ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
~est Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli! 

:Baczność! 
Od 15 go do 25 go muszą listowi cho· 

dzić po domach, aby odbierać pienią„ 
dze na „ Wiarusa Polskiego", niechaj więc ka· 
żdy na przyszły raz już ma pieniądze gotowe. 

Rodacy, zapisujcie i rozszerzajcie 
„Wiarusa Polskiego". 

Polacv na obczyźnie. 
Wiec Polek w Ueckendorfie. 

Na wiec zebrało się kilka set Polek, lecz 
policya nie pozwolHa na jego odbycie. Bliższe 
szczegóły podamy w przyszłym numerze. W to 
miejsce odbyli wiec Polacy. 

WyBory starszych·· knapszaftowych 
odbędą się dnia 19-go października. Pol· 
scy górnicy powinni się obejrzeć, czy nie zdo
łaj~ jednego lub drugiego starszego knapszarto
wego Polaka przeprowadzić. 

Wyrok w sprawie gimnazyastów 
w Toruniu. 

W czwartek wieczorem o godzinie 81/tr O· 

głosił przewodniczący wyrok następujący : 
kleryk Bernard Gończ z Pelplina 1 dzień 

~ 
więzienia. 

kleryk Bolesław Makowski z Pelplina 6 tygo
dni więzienia. 

kleryk Mary an Karczyński z Pelplina 6 .tygodni. 
gimn. Stanisław Gąsowski z Chełmna 1 tydz. 

s gimn. Władysław Krause z Chełmna uwolniony. 
·Jif gimnazyasta Konstantsn Klin z Chełmna, 1 ty-
J dzień więzienia . 

kleryk Bernard Dembek z Pelplina, 3 tygodnie 
więzienia. 

a, gimn. Leon Pikarski z Chełmna, 1 tydzień wię· 
on zienia. 
ni· dawniej ~zy gimn. Stanisław Sierakowski z W a-
0~ .• Plewa, 1 tydzień. 

g1mn. Aleksander Karczyński z Chełmna, 1 ty· 
dzień więzienia. 

gimn. Kazimierz Zawadzki z Chełmna, uwolniony. 
gimn. Bernard Filarski z Chełmna, 1 tydzień 
więzienia. 

gimnaz. Władysław Rygielski z Chełmna, uwol
. niony. 

gimn. Jan Domański z Chełmna, 1 tydz. więzienia. 
Wolontaryusz bank. Augustyn Jankowski z Po

znania, 1 tydzień więzienia. 
kleryk Bolesław Przybyszewski z Pelplina, 
. naganę. 
imn. Franciszek W ols ki z Chełmna uwol. 
~mn. Ludwik Rogacki z Chełmna uwolniony. 
~mn. Leon Borowski z Chełmna 3 tygodnie. 
imn. Aleksander Woźniacki z Chełmna 1 tydz. 

stud. teologii Paweł Orszulok z Wro~ławia 2 
. miesiące. 
g~mn. Władysław Grochowski z Brodnicy 1 tydz. 
g~nin. Teodozyusz Thimm z Brodnicy, naganę. 
glmn. Franc. Wilamowski z Brodnicy 1 tydz. 
guwerner Józef Sargalski w Kawkach powiat 
. Brodnicki 2 tygodnie. 

gimn. Julian Gramse z Brodnicy 3 tygodnie. 

gimn. Witołd Karwat z Torunia uwolniony. 
kleryk Józef Prądzyński z Gniezna 6 tygodni 

więzienia. · 
gimn. Aleksander Kozikowski z Brodnicy, 1 ty· 

dzień wiezienia .• 
gimn. Anto~i Murawski z Brodnicy, naganę. 
stud. chem. Stan. Krzyżankiewicz z Wronek, 
· 2 tygodnie . więzienia. 
gimn. Józef Bielicki z Brodnicy, uwolniony. 
słuchacz medycyny Aleksander Markwitz f'l 

Gryfii, 3 miesiące. . 
gimn. Jan Sierakowski z Chełmna, naganę. 
gimn. Antoni Węsierski z Chełmna 1 tydzień. 
gimn. Jan Wąsikowski z Chełmna 1 tydzień. 
gim n. Jerzy Slaski z Chełmna 3 tyg o :lnie. 
dawn. gimn. Kazimierz Kruczyński w Czersku 

1 tydzień .. 
gimn. Feliks Zelewski z Chełmna 1 tydzień. 
stud. weter. Julian Maliszewski z Berlina 1 tydz. 
kleryk Albin Kroplewski z Pelplina 1 tydz. 
kleryk Jan Sell z Pelplina 3 tygodnie. 
gimn. Witołd Wyczyński z Brodnicy 3 tygodnie. 
gimn. Jerzy Chudziński z Brodnicy, naganę. 
gimn. Mieczysław Mielcarski z Brodnicy, nag. 
gimn. Franciszek Hempel· z Brodnicy, naganę. 
dawn. gimn. Bolesław Szulczewski w Chwali· 

szewie, uwolniony. 
gimn. Władysław Wilczewski z Brodnicy, uwoln. 
gimn. Henryk Szuman z Torunia uwoln. 
gimn. Jerzy Słubicki z Torunia uwoluiony. 
wolontaryusz handlowy Franciszek Górski 

z Gdańska., uwolniony. 
gimn. Aleksander Gosieniecki z Chełmna 1 

dzień więzienia. 
gimn. Roman Wawrowski z Chełmna uwol. 
gimn. Józef Klewicz z Chełmna, uwolniony. 
gimn. Jan Nierzwicki z Chełmna uwolniony. 
kleryk Józef Dębieński z Pelplina, 3 tygodnie. 
praktykant sądowy Franciszek Januszewski 

z Torunia, 1 tydz. 
gimn. Alfons Bałachowski z Brodnicy, nag. 
gimn. Janusz Karwat z Brodnicy· nag. 
gimn. Leon Kowalski z Brodnicy nag. 

Proces przeciw polskim gimnazya,., 
storn w Toruniu. 

Pierwszy dzień rozpraw. 
Toruń, dnia 9 września. 

Rozprawy toczą się na sali sądu przysię
głych. Pierwsi zjawili się sprawozdawcy dzien· 
nikarscy pism miejscowych, poznańskich i ber· 
lińskich oraz biur korespondencyjnych. Wido· 
wnia napełniła się wcześnie publicznością. 

O g. 9 zaczęto sadzać obwinionych w po· 
rządku, jak ich wymieniono w akcie oskarżenia. 

Ławy obronców zajęli adwokaci Szuman, 
Trommer i Feilchenfeld z Torunia i Celichow· 
ski z Poznania. 

O godz. 91/+ zjawił się trybunał pod prze· 
wodnictwem dyrektora sądu ziemiańskiego Grass· 
manna. Przy stole oskarżyciela publicznego 
zasiadł pierwszy prokurator Z1tzlaff ze swoim 
pomocnikiem. Do pisania protokołu powołany 
został sekretarz Bahr, jako tłomacz sekretarz 
Komischke. 

Po zagajeniu rozpraw wywołał przewodni
czący oskarżonych. Okazało się, że wszyscy 
przybyli. 

Adwokaci toruńscy, Trommer, Feilchenfeld 
i Szuman objęli obronę wszystkich oskarżonych, 
z wyjĄtkiem Krzyżankiewicza, Sargals kiego, 
Szulczewskiego i Markwitza, których broni ad· 
wokat dr. Celichowski z Poznania. 

Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Pan adwokat Wyczyfoki z Brodnicy asy• 
stuje swemu synowi Witołdowi jako ojciec. 

Po stwierdzeniu stosunków osobistych o• 
skarżonych zabrał głos jeden z tych ostatnich 
- Kr.zyżankiewicz i zapytał sędziów, czy któ„ 
ry ·z nich nie należy do "Ostmarkenverein", 
boby go w danym razie odrzucił. 

Prokurator oświadczył, że oskarżony po· 
Winien wymienić nazwisko sędziego, którego 
odrzuca. Ale choćby sędzi~ n~leżał do "O~t· 
markenverein" nie można go odrzucić, bo to 
nię dowodziło by jeszcze jego stronniczości. 

Prokurator wniósł, aby Krzyżankiewicza 
ukarać za niewłaściwe wystąpienie przed są· 
dem grzywną stu mr. 

rrrybunał odrzucił wniosek ten. Krzyżan· 
kiewicz wniosek swój cofnął, więc uchw·ała była 
w tej sprawie zbyteczna. 

O godz. 1/2 11 przystąpiono do właściwych 
rozpraw dowodowych tj, zacz~to słucha<? oskar„ 
żonych. 

Oskarżony Gończ. 

Zdał na wielka~oc egzamin abit1.ll'sencki i 
teraz słucha teologii w Pelplinie. 

Nie. może powiedzieć, żeby należał do zor· 
ganizowanego związku. Raz pr?.~·sxe~! do nieg3 
Dembek i zapytał go, czyby nie chciał uczyć 
się po polsku. Powiedział, że tak, bo mówił 
źle po polsku; język polski jest potrzebny dla 
teologów a oskarżony chciał zostać księdzem. 
Powiedział, że się namyśli. Później pewnej 
niedzieli wczesnym rankiem obudzili go dwaj 
współuczniowie i zaprowadzili do wą wozu za 
miastem, gdzie przyj~to go do zjednoczenia 
gimnazyastów po ode braniu od niego przyrze
czenia, w którem nie było nic złego, tylko zo„ 
bowiĄzanie do zachowywania tajemnicy. Obja· 
śniono oskarżonemu, że będą się tylko uczyli 
literatury i historyi polskiej. Nazwy ani ustaw 
oskarżony nie znał. 

Przed odebraniem przyrzeczenia, które by„ 
ło może podobne do przysięgi zgro.illadzeni od„ 
mówili modlitwę. 

W przyrzeczeniu nie b-yło mowy o Polsce 
ani o polskości. 

W dwa tygodnie później przyszedł do 
oskarżonego Orszulok i powiedział mu, że na
leży do jego kółka to znaczy, że miał się pod 
kierownictwem Orszuloka uczyć. Nadto uczyli 
się u Orszuloka Pikarski i Dembek. 

Dwaj ostatni uczyli się tylko historyi i 
li tera tury, a oskarżony miał nadto ćwiczenia 
w ortografii polskiej, ponieważ nie znał jeszcze 
początków j~zyka polsktego. · 

Lekcye odbywały się dwa razy tygodniowo. 
Tajemniczość wcale go nie raziła, lecz 

owszem miała uro:K dta niego. 
Na drugiem zebraniu, które odbyło się w 

niedzielę po południu, wybrano nowego. prze· 
wodnicza,cego na miejsce Karczyńskiego. \Vy
brany został Makowski. 

Przy tej okazyi był odczyt z dziedziny 
literatury polskiej. 
. Później wystąpił ze związku, obawiając 

się zatargu z dyrektorem. Nie przypuszczał, 
żeby ,mógł narazić się na proces. 

Kiedy przestał chodzić na lekcye, powiedział 
mu Makowski, że został ze związku wykluczo„ 
ny. Koledzy obcowali z nim, jak przedtem. Za· 
pytywali go tylko, dla czego się usunął. 

Związek miał nazwę "Towarzystwo Filo· 
matów" tj. kochających naukę. 

Do kółka należeli tylko najporządniejsi 
uczniowie. Kto był pijakiem, t~go wykluczono. 



O ojczyźnie polskiej nie było mowy. Cho
dziło tylko o naukę. 

O istnieniu związków gimnazyalnych w 
innych miastach nie wie, ale wnosi, że takie 
związki istniały, bo inaczej nie rozumie, w 
aki sposób jego nazwi3ko dostało się do no

tatnika gimnazyasty z śremskiego. Oskarżony 
przypuszcza, ?:e napisano o jego wystąpieniu 
innym związkom, aby go tam nie przyjęto, 
gdyby się przemósł do innej szkoły. 

Na zapytanie przewodniczącego odpowiada 
Gończ, że swego czasu we.zwał go dyrektor 
Preuss do kancelaryi i zapytywał o związek. 
Nie powiedział nic. Dopiero, kiedy ks. dr. 
Teitz na lekcyi religii wytłómaczył, że nie po· 
trzeba dotrzymywać przyaięgi, jeżeli siq przy· 
rzekło milczeć tam, gdzie zeznawać należy, 
oskarżony powiedział, co wiedział o związku. 

Nazwiska podał dopiero na wezwanie pro· 
wincyonalnego kolegium szkólnego na domysł, 
ale nie ręczy, że wszyscy przez niego wymie -
nieni byli w związku. O niektórych wie teraz 
na pewno, że nie by li. 

O godz. 3 /412 nastąpiła dziesięciomir.utowa 
przerwa, po której w dalszym ciągu słuchano 
Gończa. Zeznał on, że Borowski uczył go po 
polsku po odejściu Orszulaka. O innych, 
których obwinił, nie wie napewno, czy nale · 
żeli do zwiqzku. 

Prokurator pyta, czy oskarżony nie może 
wymienić więcej .członków zwjązku, których 
widział w wąwozie. 

Gończ. Nie mogę nic powiedzieć nape· 
wno, a na domysł nie chcę nikogo oskarżać. 

Oskarżony Klin, 
rodem z Zelgoszczy w powiecie starogardzkim. 
Kroplewski pytał go, czy chce się uczyć po 
polsku. Oakarżony powiedział, że tak. Potem 
zaprowadzono go do wąwozu, gdzie został 
przyjęty w taki sposób, jak Gończ. Przyjęcia 
rlokonał~ jak się Klinowi zdaje, Prądzyński. 
Ustaw nie widział ani nie zna. W przyrze• 
czeniu tajemnicy nie było .mowy ani o Polsce 
ani o polokości. Wystąpił miesiąc przed Goń· 
czem z obawy, aby się dyrektor nie dowiedział 
i nie wykluczył go z gimnazyum. . 

Oskarżony Goaieniecki • 
21ostał przyjęty w mieście. WyRtąpił z obawy 
zutargu :Gt ti.zkołą. W polskim języku był 
bi gły i dla tego udział w kółku nie miał dla 
niego celu. Oskarżony nie zauważył niebez· 
piccznych tendencyj, tylko pracę naukową. 
O studentach Die słyszał. 

Oskarżony Makowski 
był przewodniczącym związku. Nikomu nie 
mówił, że związek ma stósunki z innymi 
związkami i o takich stósunkach nie wie, bo 
takich stósunków nie było. Związek nie miał 
ustaw. Urzędowego spisu członków nie było. 
Forma przyrzeczenia czy przysięga nie była 
spisana. Przyrzekano tylko tajemnicę. 

Przewodniczący tłómaczy oakarżonemu, że 
wolno mu odmówić zeznań, jeżeli nie chce 
so hie lub 1nnym szkodzić i pyta, czy chce 
wymienić członków, których przyjął do związku. 

O.:ik. Makowski. Nie wymienię. 
Przewodniczący. Czy w rocie przysięgi 

była mowa o Polsce i o imieniu Polaka. 
Osk. Makowski. Nie. 
Przewodniczący pokazując oskarżonemu 

bon kwitowy: Czy pan zna ten kwit. 
Osk. Makowski. Nie. 

Oskarżony Dembek. 
Dyrektor Preus3 oburzał się, że gimna

zyaści rozmawiali po polsku i brali dużo ksią· 
żek polskich z biblioteki gimnazyalnej. Dla 
tego uczono się po polsku tajemnie. 

Oskarżony Karczyński. 
Był przewodniczącym związku i dozorował 

naukę w kółkach. Przed egzaminem wystąpił 
z powodu braku czasu. Miesięcznika „Teki" 
nie znał, bo pismo to powstało dopiero po 
jego odejściu z gimnazyum. Tajono kółko w 
przekonaniu, że dyrektor nie byłby pozwolił 
na jego istnienie. W przysiędze było tylko 
zobowiązanie do tajemnicy, ale o Polsce ani 
o sprawie polskiej nie było mowy. 

Oskarżony Gąsowski. 
Zgłosił się do Orszuloka z zamiarem u

czenia się po polsku. Brał udział w nauce, 
ale później wystąpił. 

Oskarżony Pikarski. 
Uczył się z innymi po polsku, ale o jakich· 

kol wiek narodowych dążnościach nie wie. 
O godz. 3 /4:2 przerwano rozprawy aż do 

godz. 4 po południu. 

WIAR US POLSKI. 

Oskarżony Stan. hr. Sierakowski. 
Należał do związku naukowego, który po· 

lityką się nie zajmował. 
Ookarżony Krause. 

Nie należał do związku i dopiero z gazet 
dowiedział się o jego istnieniu. 

Przewodniczący pyta oskarżonego Gończa, 
na jakiej zasadzie wymienił Krausego jako 
członka związku. . 

Gończ. vV nosiłem to z rozmów z Krausem. 
Przewodniczący : Klin, na. jakiej zasadzie 

pan wymienił Krausego jako członka. 
Klin: Domyślałem się tego. 

Oskarżony Jan hr. Sierakowski. 
Należał do zwil\zku naukowego. Zobo· 

wiązał się tylko do milczenia. Tajono zwit}zek 
z obawy przed dyrektorem. 

Oskarżony Aleks. Karczyński. 
Należał do związku. Znaleziono u niego 

bony składkowe, które otrzymał od jakiegoś 
obcego pana z poleceniem, aby je doręczył 
przyjacielowi w Chełmnie. Nie uczynił tego 
i potem o wszystkiem zapomniał. Bony nie 
należały do związku chełmińskiego. Tam składki 
dobrowolne pobierał prezes - bez kwitów. 

Prokurator: Nie którzy z oskarżonych 
przyznali, iż otrzymali bony kwitowe po 20 
fenygów. 

Adwokat Trommer: Stwierdzono, że gimna· 
z~asta Gryca z Chełmna także bon otrzymał, 
cliocia;. do związku nie należał, bo sąd zanie· 
chał przeciw niemu dalszego śledztwa. Prosz~ 
go telegraficznie wezwać na świadka. 

Przewodnfoza,cy stwierdza na podstawie 
akt, że przeciw Grycy jstotnie było śledztwo, 
którego przecież następnie zaniechano. 

Prokurator oświadcza, że do kwitów nie 
przywięzuje znaczenia. . 

· Adwokat Trommer cofd swój wniosek z 
zastrzeżeniem, że w danym razie gotów go 
ponowić. 

Oakarżony Węsierski. 
Należał do związku, zresztą nic nie zeznał. 

Oakarżony vVolski. 
· Nie należał do związku ani nie wiedział 

o jego istnieniu. 
Oskarżony Rogacki. 

Nie należał do związku. 
Przewodniczący : Czy pana nie namawiano 

do przystąpienia? 
Rogacki : Namawiano mnie, ale nie przy

stąpiłem. 
Oskarżony Wąsikowski. 

Należał do związku, ale wystł\pił, aby się 
przygotowywać do egzaminu dojrzałości. Z kim 
się uczył wspólnie, nie powie. Nie wymieni 
także przewodniczącego. 

Oskarżony Kazim. Zawadzki. 
Nie należał do związku. 

Oskarżony Roman Wawrowski. 
Nie należał do związku. 

Oskarżony Jerzy Slaski. 
Należał do związku. Był przewodniczącym, 

ale na v. ieść o rewizyach w Sremie towarzy
stwo rozwiązał. Rota przysięgi, składana przez 
członków opiewała : 

"Ja N. N. przysięgam, że istnienia Towa
rzystwa Filomatów w Chełmnie ani słowem 
ani uczynkiem nikomu nie wyjawię". 

Oskarżony B. Filarski. 
Należał do związku. Uczył się po polsku. 

Składek za bonem kwitowym nie płacił. 
Oskarżony Leon Borowski. 

Był członkiem związku i nauczał młod· 
szych. Tego, który go przyjął, nie chce wy· 
mienić. Płacił składki dobrowolne. Bonów 
kwitowych nie zna. Pieniądze obracano na 
zakupno i oprawę książek. Od Leitgebra ksią· 
żek nie kupowano. 

Oskarżony Klewicz. 
Nie należał do związku. 

Oskarżony Woźniacki. 
Należał do zwi~zku. Przyjęty został " 

domu. Słyszał odczyt o Mickiewiczu. 
Oskarżony Zelewski. 

Należał do związku. Tu odczytano list 
Zelewskiego, opisujący zajścia po rewizyach 
w Sremie, pełen skarg na położenie gimnazya. 
stów. Nazwisk innych członków kółka nie 
wymieni. 

Oskarżony Domański. 
Należał do związku. Złożył przysięg~ w 

tej formie, jak powiedział osk. Slaski. 
Oskarżony :Nierzwicki. 

Nie należał do związku. 
Potwierdza to kilku oskarżonych. 

Oskarżony Maliszewski. 
Przyznaje, że należał do związku. 

Oskarżony Orszulok. 
Należał i był kółkowym. Uczył Gończ~ 

Pikarskiego i Węsierskiego. (Nie Dembka, jak 
mylnie napisano w sprawozdaniu o zeznaniach 
Gończa. - Red.) 

Tu odczytano list, który Orozulok dwa 
lata po wyjściu z gimnazyum napisał do Kru. 
czyńskiego w odpowiedzi na jego doniesienie 
o rewizyach u gimnazyastów w Chełmnie. List 
ten zawierał między innemi takie ustępy: 

„Ręka się trzęs1e z oburzenia nad tym szy. 
kowaniem naszej młodzieży, którą by chętnie 
wszelkim sposo hem odsunięto od wiedzy i nauki. 
Mam atoli dobrą nadzieję, że się nie dacie wy 
szykanować, że na cios ciosem, na cięcie cię. 
ciem odpowiecie. N am bJ ć solą, nam świa 
tłem ziemi. Aby zaś spełnić tę zaszczytną mi 
syę, starać nam się trzeb~ , by stać jak najwy· 
żej umysłowo i obyczajowo. 

Hejże naprzód, hejże wyżej, 
Nigdy wstecz i nigdy niżej. 
Każde rodzenie z bólem złączone, 

odrodzenie nasze boleć musi. 
Posłanictwo nasze spełnić musimy, posłan· 

nictwo, o którym nietylko słowiańscy myśliciele 
wspominają, lecz taki nawet Herder lub Szyl 
ler i inni germańscy i romańdcy filozofowi 
często się rozpisują. A że tam jacyś ludzi 
wyższej lub niższej kategoryi sprzeciwjają si 
tej idei, to wierzaj mi, podobni są do Xerxes 
który może chłostać kazał, tj. zaślepieni. 

Na::n roa~1ce mają wiel~ .rt1martwiema i kła 
potów z powodu procesów, na jakieśmy s 
narażeni, ale będziemy się starali później V'7Y 
nagrodzić im sowicie dzisiejsze zmartwienfo.J 

Przewodniczący : Co znaczą słowa list 
że każde narodziny połączone są z bólarn' 
Pan naturalnie myślał o odrodzeniu czyli od 
budowaniu państwa polskiego? 

Osk. O rszulok. Miałem na myśli o drodze 
nie ludu polakiego, dłu 50 zaniedbanego, pm 
oświatę. 

Prokurator: Dla charakterystyki oskarżon 
go proszę stwierdzić, że wypierał on się upo 
czywie winy aż do ostatniej chwili. (To zapy 
tanie było dla nas niespodzianką, gdyż wiem 
z autentycznego źródła, że sędzia śledczy pa 
Technau jednemu ze świadków, słuchanych 
toku śledztwa, powiedział, że Orszulok przy 
znał się przed sędzią w Paderbornie do udzial 
w związku. Red.) 

Osk. Orszulok: (Oburzony.) Zobowią'lałe 
się wobec kolegów do milczenia i milczałe1 
aby ich nie zdradzić. Kto coś przyrzekł, po'' 
nien przyrzeczenia dotrzymać i myślę, że d 
trzymywanie obietnic nie jest wadą charakter 

Przewodniczący : Pan wypierał się udział 
w związku, aby nie zdradzić kolegów. Tera 
kiedy rzecz jest jawna i pan się przyznał? 

Osk. Orszulok: Tak jest. 
Adwokat Szuman stwierdza, że oskarżon 

pisał ów list w 2 lata po wyjściu z gimnazyu 
i ze związku do swego osobistego przyjaciel 
a z listu wynika, że jako akademik ze związkie 
nie miał stosunków. 

Gończ, na zapytanie prokuratora odpo· 
wiada stanowczo, że Klewicz do związku nie . 
należał, przynajmniej równocześnie z nim. 
Siedział obok niego w jednej ławie i wie, że 
nie był w związku. 

Zieiuie polskie. 
„ Z Pro-. Zaeh., Warmll I nazw · 

Pelplin. Ks. wikary Alfons Mańkows 
z Kiszewy przeniesiony jako administrator pr~ 
bostwa w Sarnowie a ks. Bolesław Masłows 
tymczasowo uwolniony od urzędowania, usta 
nowiony wikarym w Kiszewie. 

Oskarżony Kruczyński. 
Był członkiem związku. W ysełał Klewi· 

cza, który członkiem nie był, do Gończa, aby 
go wybadał, co zeznał w sprawie związku. 
Straży podczas zebrań w wąwozie nie roz
stawiano. 

Oskarżony Rygielski. 
Nie należał do zwif.\zku. 

W Lubawie odbędzie się 25 i 25 wri 
śnia roczne walne zebranie Zwlązku Spół 
Zarobkowych, w domu Spółki lubawskiej. 

Sztum. W Starymtargu zgorzały we wt 



rek 3 domy mieszkalne, a w środę 3 stogi 
zboża należące do dzierżawcy plebanki. 

Nibork. Pewna 15 ·letnia panienka, kre
wna kupca p. Grube w Jedwabnie, chciała na· 
lewać do palącej się maszynki spirytusu, gdy 
sagle eksplodowało .. Biedac~~a otrzymała bar· 
dzo ciężkie poparzema, tak, iz umarła w drodze 
do niborskiego szpitala. 

* Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Rodak nasz p. Mieczysław 

" l{oskowicz (organista) z Poznania otrzymał 
patent od urz~du patentowego w Berlinie, P. 
Rz. N. No. 158 323 na własnego wynalazku 
aparat do liniowania, który nazwał "Rostra
lograph". Aparatem owym można wszelkiego 
rodzaju linie dowolnej długości i ilości ciągnąć, 
zarazem odtłaczać wszelkie znaki muzyczne i 
liczby. W buchalteryi, piśmiennictwie szkól-

WIARUS POLSKI. 

Ka.plice różańcowe pozostanł\ tymczasem nieo· 
świetlone. W dzień Wszystkich Swiętych po
raz pierwszy na kalwaryi zapłonie elektryczne 
światło. · 

Katowice. W środę w południe poświę· 
conych zostało 5 dzwonów przy nowym kato
lickim kościele. Dzwony ważĄ razem 64 cen· 
tnary i kosztują centnar po 110 marek. 

Mysłowice. Nowywyświęcony ks. Kan· 
dler mianowany został trzecim kapelanem przy 
tutejszym kościele. 

Zabrze. Na kopalni węgla "Konkordya" 
zaprowadzono 8-godzinną szychtę. 

W powiatach Niemcz i Swidnica od· 
kryto wielkie pokłady węgla brunatnego. Otwie· 
rają tam kopalnie właściciel Stegmann w Ka 
mieniu, powiat Niemcz, i hrabiowie Hugon i 
Lazy Donnersmarkowie z Siemianowic na prze
strzeni przeszło 4 milionów kwadratowych me· 
trów. 

Władomośeil. ze świata°' 

~ nem, a zwłaszcza muzycznem ma aparat ten 
z powod11 swych wielkich zalet świetną przy
~złość, ponieważ śmiało rzec można, iż zastÓ· 
sowany w użycie, zyska sobie miano trzeciej 

a ręki, a wynalazcy Polaka imię wsławi. Prawa Berlin. Po ukończeniu ćwiczeń floty 
fabrykacyi i eksploatowania przelał wynalazca rdbył się jak donoszą z Nowego Portu -
na swego wspólnika finansowego p. Fischera obiad na pokładzie "Hohenzollerna". Cesarz 
2i Poznania. siedział między carem a wielkim księciem 

Leszno. Z powodu znanych słów dyre· Aleksym. W obiedzie uczestniczyli książę 
~· ktora sądu ziemiańskiego w Lesznie p. Schlii· Henryk, hr. Billow, hr. Lambsdorff i inni. 
e tera o sędziach hakatystach otrzymuje „Ge- Car na pożegnanie podał rękę kanclerzowi i 

sellige" korespondeneyę z kół prawniczych, wyraził w ciepłych słowach zadowolenie z dni, 
której autor domaga się od ministra sprawie- które przeżył z cesarzem Wilhelmem. Cesarz 
dliwości, aby stwierdził, czy p. Schliiter istotnie Wilhelm towarzyszył carowi na pokład okrętu 
się wyraził w sposób ubliżający sędziom, na- ,..Standard" i pożegnsł się z nim serdecznie. 
leżącym do Tow. kresów wschodnich, i aby O godzinie 4 „Standard" odpł~nqł ku Kilonii. 
w razie stwierdzenia tych słów publicznie je Pa1·yż. W sprawie pobytu cara we 
zganił. · · Francyi paryski „Journal officiel" ogłasza de· 

Dobrzyca. „Kur. Pozn." pisze:. Nauczy„ krety rzĄdowe, ustanawiające kredyty na koszta 
cielka w _Dobrzycy, panna Mayer, Nie~ka·~a· 1 przyjęcia cesarza rosyjskiego. Przekraczają 
toliczka, Jak nam donoszą, wypytywała się dzie· one sumę dwóch milionów :franków. Większa 
ci, co robią w kościele, co czytają i t.. d. Ka· 1 jPj część przypada na ministerstwo wojny, 
zała sobie .Pr~ynosić .k~i~~ki i elementa.rz~ w ł które zażądało 1,300,000 franków. Minister· 
celu badania ich. PózmeJ Je oddawała dziec10m. I stwo spraw zagranicznych zadowoliło się 530 

Gniezno. Proces ks. proboszcza Jaśkow· * tysiącami franków, ministerstwo marynarki 
skiego z Dziekan?wic o mowę wygłoszon~ sw~-1238,000 franków. Największą pozycyą w wy· 
go cza~u na wiecu w ~łe,c~u, o~będz1e się datkach stanowi straż bezpieczeństwa, a prze· 

8 przed izbą karną . w Gme~me dn.1a 19 bm. ,. dewszystkiem strzeżenie linii kolejowej. Urzę. 
_W tym samym dnm stawac. ~ędzie przed tą dowy „Matin" ośwjad.cza z całą stanowczością, 

ło izbą karną gospodarz P· W ozm~k ~ Goczał~o- że rząd dotychczas nie otrzymał urzędowego 
8 wa, oskarżony o mowę, wypowiedzianą na wie- uwiadomienia, że car do Paryża przybędzie, 

·v cu w Jelonku. . . Z Ameryki. Prezydent .A.me1•yki 
j ~rem. Robotmca Skrobalsk~ z M~~m~, Mac Kinley umarł. Z Nowego Jorku 

pracuJąca na p~lu, . spadł~ ta~ meszcz~shwie telegrafują do Londynu, że były szef tajnej 
ze stogu na gra~.1e, ze musiano Ją do tuteJszego policyi Harrison oświadcza, iż spisek na życie 
lazaretu odstawie. . Mac Kinleya uknuty został przed rokiem w 

Bydgoszcz. MaJątek Augustwalde pod Europie po zamordowaniu króla Humberta; od 
Bydgoszcz=\, 1650. mórg, n8:by~ Rodak nasz,~· I tej pory G11:01gosz otrzymywał od anarchistów 
Kaszuba z Szerokiego Kamiema koło Pakosci. pien1a<lze i ćwiczył się w strzelaniu z rewol· 

. ~~iezn~. '?L.~ch" pisze: Próbk~ z nie· weru.
1 

Czolgosz przesłuchiwany onegdaj, miał 
m1eckieJ ~auki rehgn. Prz~demną. sto~ mała, przyznać się, jż zamordowanie Mac Kinleya 

0 wesoła dzie:wczyn~a,. ~czenmca tuteJSZeJ szkoły postanowionem zostało na jednem ze zebrań 
ele~ent~r~eJ. katohckieJ. Oł?wka. zdolna, a _od· anarchistycznych, odbytych niedawno. Czol· 
vow1edz1 s~rnłe dowod~, ze dz1ewczyn~a Jest gosz, któ„y brał udział w tern zebraniu, sam 

a Jedną z naJle~szych teJ klasy, do któreJ uczę· dobrowolnie zgłosił się do wykonania wyda· 
szcza. Pytam Ją: . . . . . . . nego na Mac Kinleya wyroku. Miał dwóch 

. . Czego nauczyłas się dziBiaJ.? Die sieben wspólników: mężczyznę, który szedł przed 
heihgsten .s?~ramei:ite - odpowi.ada. . nim, i kobietę, która postępowała za nim. 
. .~Y~~en Je 1 Dziewczynka ":Y~icz~.' P?między Nazwisk wspólników Czolgosz podać nie chce. 

I Moskwy zapisał miastu Emm 200,0 OO marek 
~ na cele dobroczynne. Waldthausen pochodzi 
' z Essen. 

Bergcamen. W kopalni „ Grim berg" 
nastł\pił wybuch gazów, przez ~o s. gór~ików 
życie postradało. Polaków zdaJe su~ me ma 
pomiędzy nimi. 

llredług prawa z dnia 22 maja 1895 r. 
potrzebującym wsparcia inwalidom wojokow~m 
wypłaca się z państwowego funduszu dla m· 
walidów rocznej zapomogi 120 marek. Jede.~ 
z dawniejszych robotników werkowych, . dz1s 
in walid, który przebył wojnę. fraRc~ską i ~ 
czasie tym choroby się nabawił, zrobił podame 
o udzieleniu mu zapamogi. Jako in walid i z 
knapszaftu pobiera miesięcznie 591/a mr., lecz 
będąc sam chorym i mając liczną rodzinę, 
pensyą tą wystarczyć nie może. W tych 
dniach otrzymał na swe podanie odpowiedź 
odmowaĄ z tern uzasadnieniem, że rejencya 
nie może udfielić mu wsparcia, ponieważ do· 
chód jego roczny przenosi 711 marek, a ta~y 
w myśl powyższego prawa nie potrzebuJą 
wsparcia. Tak tedy chory człowiek na stare 
swe lata musi walczyć z biedą, choć i on 
przyczynił się do dzhiejszej wielkości Niemiec. 

Berlin Kaufmann został ponownie wy· 
brany drugim burmistrzem Berlina. Na 124 
głosujących oddale swe głosy na Kaufmanna, 
109 radnych, 15 kartek było próżnych. Bra„ 

· kowało przy głosowaniu 15 rndn) eh. 
Szach perski wysłał 150 młodych Per· 

sów, po wię~szej części synów wysokich urzę„ 
dników, swoim kosztem dla nabycia wykształ· 
cenia dla Europy. Część ich wyjechała do 
Petersburga,a inni do Paryża, Londynu, Ber· 
lina i Wiednia. Młodzi Persowie, przezna
czeni do Wiednia, przybyli już tu i będą na
uki pobierać w Teresianum. 

Pożyteczne wiadomości 

Odpolviedzialność adwokatów. A* 
dwokat F. z Berlina otrzymał od stolarza M. 
w Jastrowie polecenie na wyskarżenie pre
tensyi w kwocie 500 marek. Skutkiem opó
źnienia sprawy ze strony adwokata, stolarz. 
przegrał. \Vytoczył przeto proces adv.-okatowi 
o wypłacenie 500 marek. Sprawa ta zajmo
wała kilka s~dów i oparła się wreszcie o ka
mergerycht w Berlinie. Kamergerycht nie 
tylko stolarzowi przyznał shtszność, lecz ska
zał ponadto adwokata na zapłacenie ko~ztów. 

Posłaniec z poczty, który przywozi te
legram~ zobowiązany jest na żądanie odbiorcy 
zaczekać, gdyby odbiorca był zmuszony od· 
telegrafować. Posłaniec powinien czekać 5 
minut a za to należy mu się 10 fenygów. 
Gdyby prn1aniec miał więcej telegramów do 
odnoszenia i zaraz na pocztę by nie powrócił, 
powinien o tern powiedzieć. Jeżeli telegram 
przez posłańca zabrany jest urzędowy, posła· 
uiec powinien go zabrać bezpłatni 

Baczność parafianie z Koźmina . 
Zebranie odbędzie się doh. 22 bm. o godz 1/ 24 po 

południu u p. Schemanna w Bocbum. O liczny udział 
uprasza. za. komitet: Fr. Ja.nicki. 

e niemi Jakis A1ltags sak,ra~ent i .J~k~s ~Je. Przypuszczają, iż kobietą tą była Goldman· 
A czego nauczyłas się w p1smie sw.? - nówn~. Tow gimnastyczne „Sokół" w Bochum 

· pytam.. Wojna angielsko • transwalska. odbędzie przyszłe posiedzenie w środę dnia 18 hm. o go-
D E h ff d W lt S h f dzinie 9 wieczc,rem l a sali p Scbemanna. Druhowi„, 

ie . rsc a _ung er e · Urzędowy " out A rican News", omawiając I którzy na posiedzf'nie nie przybęi!ł a.ni się też nie unie-
Opowiedz. m1 ! . . . odezwę Kitchenera z dnia 7 sierpnia powiada: winni!\, sęd!ł uwatani, że wystfłpili 1 towarzystwa Nie 

, .W ?powiada~l~ w1d~czne mechan~cz~e Obywatele obu republik walczą jeszcze dzisiaj jest Sokołem kto się dał zapisać na członka, a na posie-
a Wcwiczema, a w mieJ~CU gdzie. lliowa ."a ziemia za swą niepodległość tak samo, jak to czynią dzenia nie prz)'będzie, to już więcej czarny kruk aniżeli 

była P?kryta wodami" opowiada dzi~wczynka już od 23 miesięcy. Aliści walka, o ile sięgnąć Sokół. - Czołem. I Kwaśniewski, przewodn. 

„und .tie Wege w_ese~" bedeckten die Erde. można okiem w przyszłość, jest z ich stano- Przeproszenie·' 
n - NieprawJa? P1ękmel . . wiska beznadziejna. Powodzenie broni burskiej 

Pod Gn1e~~o~em zapadł się spichrz jest niemożliwe, a o pośrednictwie mocaratw W nawale pracy znpomniałem zupełnie o zebraniu 
e budowa.ny z kao:iiema i cegł~. Przyc~yną b)łO niema nawet co mówić. Kitchener telegrafuje prezesó ~, dl~ tego najserdeczniej przepra~zam za. zawód. 

e ~s~pame. ~ tysięc~ centnar?~, z~oza. Tego z Pretoryi, że poddał się syn prezydenta KrU· Tomasz Bzyl. 
c1ęzaru sciany spichrza umesc me zdołały. gera i kapitan Feneira. 
Właścicielowi powstała ztąd szkoda o tyle, że ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wszelkie rodzaje zboża się pomieszały, i to zboże 
tylko użyć może za paszę. 

Z Sredzkiego. Wieś Krzyżowniki, obej
, Illujące około 575 mórg, sprzedał landbank ber
s liński panu Jerzemu Reimerdowi z Oldendorfu, 
ro z Hesyi. 

•Ze Słązka ezylł Starej Pol8kł. 
ta Niem. Płeka~y. Kalwarya piekarska. 

Ina zostać w niezadługim czai!ie elektrycznie 
oświetlona. Kościół i pojedyńcze kaplice połą· 
C.Zone są z sobą elektrycznemi drutami. W chody 
do kościoła oświetlone będą lampami łukowe
nti, kaplice lampami żarowemi o sile 16 świec. 

Z różnych strori. 
Bochum. Mamy tu o hecnie niepogodę. 

Powietrze chłodne. 
Remschełd. Robotnicy coraz trudniej 

mogą tu prac~ znaleść. Zniżają zarobek, ro· 
botnicy muszą świętować, a widoki coraz 
gorsze, bo pewna znaczna fabryka jest bliskt\ 
bankructwa. 

Hamborn. W kopalni „ Deutscher Kai
ser" zostali dwaj górnicy zasypani. Wydobyto 
już tylko zwłoki. 

Essen. Poseł niemiecki ·w aldthausne z 

Zabawa Hamme 
z tańcem odbędzie się 22 września o godz. 4 po połu
dniu w lokalu pa.ni Gossmann, przy ulicy Schulstr. 
Wstępne przed czasem 50 fen, a przy kasie 75 fen. 

O liczny udział uprasza. 
Komitet: 

Michał Wo,jta. - Stanisław Jaśkowhlk. 

KSIĘGARNIA "WIARUSA POLSKIEGO" 
w Bochum 

ma na. składzie wielki wybór ksij\łek do na bołeństwa, 
ksi~ek powieściowych, śpiewników, ksi11iłek treści religij
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisam 
polskimi itd. Dalej: wielki wybór figur Świętych, kruey 
fiksów, róiańey i innych dewocyonallj. 

Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. 



-----------------Koło śpiewu „Halka" w Castrop 
t>bchodzf BW!ł 3 rocznic\' swego istnienia na sali pana 
Schulte· Becker w dniu 22 września. Pocz~tek o godz. 4 
po południu. Będzie koncert wykonany priez naszego ka
pelmistr!a p. Musielaka, śpiew, deklamacye, monolog i 
teatr pod tyt.: „Skuteczne lekarstwo na ból serca", a. w 
końcu polonez J taniec. Szan0wnym Rodakom .życzliwym 
naszemu Kołu zwracamy niniejszem uwagę, że kart wstę
pnych nabyć można tylko przed czasem w cenie 75 fen. 
u p. Schulte-Becker, Gbiorciyka w Kottenburgu, oraz u 
innych członków Koła „Halka", zaś przy drzwiach kasy 
nie będzie, a więc prosimy naprz@d o kartę się postarać. 
Koło nasze starać się będzie o jak najlepszy por2f\dek i 
ku zadowoleniu całej publiczności, która nas SWfł obecno-

Wiec polski w Horsthausen 
odbędzte się W niedzielę cnia 22 WJ:ZeŚnia o godz. 4 po 
południu w sali p. Lo bek w Horathausen, niedaleko ko
ś doła katolickiego. 

Wiec polski w Marxlob 
Porządek obrad: 1) Sprawa opieki duchownej,~- 2) 

Sprawy gómieze, 3) Sprawa wychowania. dzieci, S) Spra
wy ogólne. O liczny udział Rodaków z Horstba.usen,-} 
okolicy uprasza się, bo chodzi o bardzo wajne sprawy. 

„Zwią~ek Polaków". 

-----------------

odbędzie się w niedzielę dnia. 22 września o godz. 1; 1~ 
w południe na. sali p. Rosendbala. (przy kościele). o 2u. 
czny udział Rodaków z Marxlob, Hamborn, Bruckbausen 
1 t. d. uprasza się, bo będf\ omawiane ważne sprawy 

„Związek Polaków". · 

&ci!ł zaszczycić raczy, o co uprRsZa. Z ar z f\ d. 
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1-r Nininej.szem .. mem Z!l..SZO.!:yt szanownej publiczn ~:GC', to
wa1·zyetwoai polskim i ~mat rom 1 polecić :n. o j~ 

1 wypożyczalnię kostyumóiw 
do przedstawień teatralnych. 

Polecam się łaska~; ym względom st:;.n. R Gdaków. 
Z sEac:Jnkiem 

Joanna Lyskowska, Toruń - Thorn, 
Chełmińska. ul. 13. - Culmer Str. 13. 

Dzieje · ~ olski 
~ najnowszych czasów, treścivd r op~"wiedziv1~~; ~~r:;:: :-· · 
Maryana z nad Dniepru. Wyd.r..nic• mdobi~H:.o f::O ~b1·~ ·2 
kami w ..\żniejszych wypadków llzit-:j ovrych, k1ólów ·! tł1 
11mych mężów polskich. Ceni} v.5 egz. op1·~~;wny ?,f:O l3 

Adres: „Wiarus PGlski''., Bochum. 

przy ul. Maltheserstr. 17 

·Obwieszczenie, 
B11neh? 

Z powodu powl ócenia w 
strony rodz ~nne, sprzedawać b~dę 
w t~cb dnia.eh wszystkie spr~ęty 
domowe. 

Leonard Rypiński, 
Bl"och, Kur ze s 1; r. 27 t/8 

" 
do pas2y, 150 za 3,20 sprzedaje 

G. Konen, 
w "\\1attenseheid. 

Antoni Michalak, 
SZClVC polski 

w Obex·ha.usen, 
przy ul. L u i s en st r. 19, 

poleca się do wykonywania 
JlOwego obuwia 

podług miary, oraz 
,,. szelkich reparaeyj 

prędko, dobrze i tanio. 
Rod ac y I Proszę was, po· 

pierajcie waszych współbraci. 

'' 

P olcam szan. R edakom 
w lVanne II i okolicy, 

polski skład 
gotowego obuwia. 
Przed~ięwzią,łe.m swoich Roda

ków trwałtm i ta.niem obuwiem 
o bełuż~ ć. Może ~ie Bracia Rodacy 
dużo pieniędzy zaoszczędzić, jeżeli 
będ ziecie u swego Rodaka. kupo
wać. - Proszę tylko dobrze u
ważać na moj& firmę: 

Polski §kład ;otowego 
obuwia, 

naprzeciw rynku targowego 
w Wanne 

przy u!icy Babnhofot r. nr. 107. 

Z sza cunkicm 

Marcin Fabiańczyk, 
Zwracam uwagę szan. Rodakom, 

iż wykonuj~ także trwałe i dobre 
obuwie podług miary. Reparacye 
na życzenie w jak najkrótszym 
zcasie. 

~~~~ ~~· 

Towarzystwo 
które łyczfi sobie, aby atęple ich 
były wyraźnie odbite, to jee 
iżby wyrazy nie zalewały się farb . a 
puleeamy bardzo praktycznie urz eh 
pzone 

pod.uszki 
do farbo wania stęp I 
w kolorach fioletowym, niebieski 
czerwonym i zielonym. Podu 
szki urzą.dzone są. tak, i 
Die potrzeba ich farbą ni. ~· 
gdy polewać, gdyż farb pie 
w tych.że poduszkach za o 
warta nie łatwo wysycb ad 
a starczy jej na lat li.ilk 
Cena tylko 75 fen., z przesył 
95 fenygów. Adres : „ W ia 
Polski", Bochum. 

~·+·~~~·'ł 
Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności 

odpowiada. 

ols iego" 
:Sochum, -przy ul. Malthese1·str. 17 

poleca we wielkim wyborze 

., *"Hf' ksią,żki do nabożeństwa ,. 
-rn najróż~iejszycb. opra 'W'ach, 

, 
powieści ludowe i na tle narodowem, figury Swiętych Pańskich, krzyże, (pasyjki), elementarze, 

katechizmy, różne książeczki z obrazkami dla dzieci, pióra, atrament i t. d. 
W niedziele i iwięta jest księgarnia otwarta od godzinny 8-mej do godziny wpół do IO-tej przed 

południem i od wpół do 12-tej do 2-giej po południu. 

2 dodatki: Dodatek nad.zwy 
i „Głos górnik.ów,, 1 hutników" nr. 



• Nr. 112. Bochum., -w-torek, 17 -ovrześl.1.ia 1901. Rok 11. 
__ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. == 

Numer dodatkowy. 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści :.. 

Henryka. Sienkiewicza 

!!,PAN WOŁODYJOWSKI". 

(Ciiw; dala1y). 

Noc spr2yjała zuehvi.ałemu przedsięwzięciu 
pana W ołodyjowsk.iego i :Muszalskiego, bo 
zrobiło się bardzo ciemno. Wystrzały arma
tnie i granaty rozdzierały tylko na chwilę po
mrokę, która potem stawała się jeszcze czar
niejszlfi. Nakomec upusty niebieskie otworzy
ły si~ nagle i poczęły lać potoki deszczu. 
Grzmoty zgłuszały strzelaninę i zataczając się 
kołem, dudniąc, hucząc, budziły stra3zne l~cha 
w skałach. Ketling zeskoczył z wałów, po
biegł na czele kilkunastu ludzi do wyłomu i 
czekał. 

I 
Lecz nie czekał już długo ,,,. krótce 

ciemne postacie zaroiły się między belkami, 
któremi zasłonięty b~ł otwór. 

- Kto idzie? - krzyknął Ketling. 
- Wołodyjowski! - brzmiała odpowiedź. 
I dwaj rycerze padli sobie po chwili w 

objęcia. 
- Cóż? jak tam? - pytali oficerowie, 

tórych coraz więcej zbiegało się do wyłomu. 
- Chwała Bogu! górnicy wybici do nogi, 

~ arzędzia ich połamane i rozrzucone. N a nic 
rz 'eh robota I 

Chwała Bogu l chwała Bogu! 
A Muszalski ze s ti\'Oimi je:;t już? 
Niemasz go jeszcze. 
lVIożeuy l:)liocz) ć 1m w pomoc ? Moaci 

anowiel komu wola 'i' 
Ale w tej chwili wyłom zarolł się na no

o. To ludzie Muozalokiego wracali z po-
'piechem i w znacznie zmniejazonej liczbi~, 
o ich siła od kul poległo. V\- raca ii jednak 
adośni""'• bo z równie pomyślnym skutkiem. 
-riektórzy żołnierze poprzynosili oskardy, świ
ry, kilofy do łamania skały, na dowód, że 
)li w sameJ minie. 

- A gdzie pan Muszah,ki? - spytał 
ołod.y jows&i. 

nie ·- Prawda I Gdzie pan Muszahiki ? 
owtórzyło kilka głosów. 

Ludzie z pod komendy przesławnego łu-

cznika poczęli na się spoglądać, w tern jeden 
dragon, mocno ranny, ozwał się słabym 
głosem: 

- Pan Muszale.ki poległ. Widziałem. 
jak padł, ja też padłem koło niego, alem się 
podniósł, on zaś ostał ... 

Wielka boleść odbiła się na twarzach 
żołnierzy, na wieść o śmierci niezrównanego 
łucznika. Wypytywano jeszcze dragona, jak 
BH~ to stało, lecz on odpowiadać nie mógł, 
gdyż krew ciurkiem z niego uchodziła, a na· 
reszcie zwalił się, iak snop, na ziemię. 

Rycerze zaś biadać poczęli z żalu ~o 
panu Muszalskim. Ale długo to trwać me 
mogło. bo wszystkich ~łużba wzywała. do czy
nu. Zołnierze wnet skoczyli znów na wały, 
a pan Wołodyjowski pchnął gońca clo miasta 
z wiadomością do rady, ~e miny popsowane, 
a górnicy przez wycieczkę pobici. Z wielkiem 
zdumieniem przyjęto tę nowinę w mieście, 
ale - któżby się spodziewał! - i z niechęcią. 
W radzie utrzymywano, że te chwilowe zwy
cięstwa tylko sprawę pogorszą, bo Turczyna 
rozdratnią gorzrj i trudnieiszym do ustępstw 
uczyni::}. I tak mniemajłłc, postanowiono nie 
przestawać z nieprzyjacielem traktatów pro
wadzić. 

Lecz pan Wołodyjowski, ani Ketling, nie 
przypuszc7ali nawet na chwilę, aby tylko sku
tek miały wywrzeć przysłane pr1ez nich 
szczęsne wieści. Byli owszem pewni, że teraz 
otucha wstąpi w nvjsłabsze serca i wszyscy 
nową ochotą do zaciekłego oporu rozgorzejfł. 
Bo miasta niepodobna było wziąć, nie zdo
bywszy najpięrw zamku, więc jeśli zamek nie
tylko się opierał, ale w dodatku gromił, ob1ę
zeni nie mieli najmniejszej potrzeby uciekać 
się do układów. Zapasów był dostatek. pro
chów także; wobec tego należało tylko pilno
wać bram i gasić pożary w mieście. 

Podczas całego oblężenia była to najra
dośniejsza noc dla małego rycerza i dla Ke
tlinga. Nigdy nie mieli tak wielkiej nadziei, 
że i ssmi wyjd4 zdrowo z tych tureckich 
obieży i najdroższe główy wyprowadzą 

- Jesizcze parę szturmów - mówił mały 
rycerz - a jak Bóg na niebie~ Turcy się 
zniechęcą i głodem nas bę<li} chcieli ~niewolić. 
A owoż zapasów jest dość. Wrzesień ci to 
zrei:;ztą za pasem; za dwa miesiące poczną się 
słoty i zimna, niezbyt to W)' trzy małP- wojska ; 
niech rn:r, dobrze przemarzną, to i odf'jdą. 

- Wielu ich z krain gorących pochodzj 
- odrzekł Ketling - i tych lada zamróz 
zwarzy. Dwa miesiące, w najgorszym razie, 

nawet przy szturmach, wytrzymamy. Niepo· 
dobna też przypuścić, aby żadna odsiecz nie 
przyszła. Choćby zaś pan hetman wielkiej 
potęgi nie zebrał, to podja.zdami będzie 'Tur
ków gnębił. 

- Ketling ! tak mi się widzi, ze nie wy
biła jeszcze nasza 03tatnia godzina. 

- W mocy to Bożej, ale i mnie się tak 
widzi, źe do tego nie przyjdzie. 

- Chybaby który poległ, jak pan Mu
szalski. A no ! trudna rada! Szkoda mi 
okrutna pana Muszalskiego, choć kawalerską 
poległ śmiercią! 

- Nie daj nam Boże gorszPj, by lA nie 
zaraz, bo powiem ej, Michał, iż żal by mi 
było teraz ... życia. 

- Ba, i mnie! N o! pracuj em szczerze. 
ale też miłosierdzie jest nad nami. Okrutnie 
mi jakoś wesoło w duszy! Trzeba będzie i 
jutro czegoś znacznego dokonać! 

- 'Turcy porobili drewniane zasłony z 
belek za szańcach. Obmyśliłem taki sposób,' 
jaki bywa do zapalania okr~tów używany: 
szmaty mocz4 się już w smole i mam na
dzieję, że jutro do południa spalę te wszystkie 
roboty. 

- Ha! - rzekł mały rycerz. - To j:l 
wycieczkę poprowadzę. Przy pożarze i tak 
się uczyni zamieszanie, a przytem w dzień do 
głowy im nie przyjdzie, bo wycieczka mogła 
nastąpić. Jutro może być lepsze, niż dziś, 
Ketling„. 

Tak to oni rozmawiali. mając serca we
zbrane, poczem udali się na spoczynek, bo 
wielce byli znużeni. Le~z mały rycerz nie 
spał i trzech godzin, gdy rozbudził go wach· 
mistrz Luśnia. · 

- Panie komendancie, nowiny Sł} - rzekł! 
- Co tam ? - zawołał czujny żołnierz. 

zrywając się w jednej chWlli na równe nogi, 
- Pan Muszalski jest! 
- Dla Boga I co powiadasz? 
- Jest ! Stałem przy wyłomie, wtem 

ełyszę, woła ktoś z drugiej strony po naszemu : 
"Nie strzelać, to ja I" Patrzę, ai tu pan Mu. 
szalski, za janczara. przebrany, wraca! 

- Bogu chwała! - zawołał mały rycerz. 
I skoczył witać łucznika. Dniało już. 

Pan Muszalaki stał z tPj strony wału w bia· 
łej kapuzi0 i karacenie, tak do p awdziwego 
janczara podobny, że oczom nie chciało się 
wierz) ć. Ujrzawszy małego rycerza, skocz)lł 
ku niemu i poczęli się witać radośnie. 

(Oiu dalszy I'l.\Btąpł). 

Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papierosy 
'l'urls:·fort, Noblesse, Dubeck-Crem.e, Polakiewicz nr. 3, 4, ll, Dyrea:tors·kie, Smyrna, 
C.b.a:rkowskie, Sokoły, Kościuszko, Carola i inne z fab1yk1 

F. Polakiewicza Nast. W. łł'ąso-wiez, 
p O Z N .A Ń, ~ do nabycia w wszystkich lepszych składach. I.- 'W ARS Z A W' A. 

Baczność Rodacy I 
Donol:!zę szanownym Rodakom, iż załotyłem 

skład kolonialny 
wiec proszę Rodaków o popa.raie mego interesu. Zarazem 
polec9m dobre kiełbasy, sery, okrasę, świete śledzie i t d. 
Ta:t samo }Jl•l;kie wino po 90 fen. za litr, pr.iy odbiorze 
ló l.trów po 75 feo. litr. Oygtuo bardzo dobre i odletałe 
od 2: 60 pocz11iwszy, ai do 15 marek za 100 sztuk. Papie
rosy, cygarniczki i fajki we wielkim wyborze. 

Tanio! Rzetelna usługa! Tanio! 
Uniżony wasz Rodak 

Jan Terakowski 
w B.auxel, przy kościele. 

Pctrzebutę 

służącej Polki 
do pracy domowej. - Zgłoszenia. 
wprost do mnie 

Józef Wierzbiński, 
Ra u x e 1, ul. Blsma.rka. nr. 19, 

kopalnia. „Graf Schwerin". 

Ktoby wiedział, gdzieby mógł 
przebywać 

Antoni Szala, 
rodem ze Słupi pod Poznaniem, 
(lub on sam), zechce podać mi je· 
go adres. 

Wojciech 8zała, 
Dis tel n pod Herten (Westf.) 

ul. Schule.tr. 92. 

P.iosennik Jutrzenki 
!awierający pieśni, piosnki i wiersze potępiające pijaństwo 
tarcia.rstwo, i socyali.zm. Cena 30 fen., z przes. 35 for.. 

~dres: ~„ Wiarus Po Iski"'. Bochum. 

~~~~~++~+~~~··~·~~·~-• T ' K . ~ : omasza a emp1s : 
~O naśladowaniu Chrystusa.~ 
• Cena 1 mr., z przes. 1,20 m.r. ~ 
: Atlres: „Wiarus Polski", Bochum. : 

e+~~~~~~~~+~~~+++~~~-



Rodacy! 
~ 

Brońcie waszej wiary s·w. i mowy polskiej. 

W ostatnim szczególnie czasie czarne, 
złowrogie chmury zawisły nad głowami Po· 
laków na obczyźnie. Zewsząd uderzają gazety 
niemieckie na Polaków dla tego, że nie chcą 
się wyprzeć swej mowy ojczystej polskiej. 
Dawniej zwykle tylko gazety masońsko-luter· 

skie i socyalistyczne szczuły na Polaków, w 
ostatnim czasie jednak stosunki tak się zmie· 
niły, że dziś gazety centrowe na równi 
z resztą gazet polakożerczych ujadają na lud 
polski na obczyźnie. Widać, że trucizna ha· 
katystyczna coraz szersze koła Niemców za
raża. W tej walce wrogów naszej wiary i 
mowy jest „Wiarus Polski" głównym przed
miotem pocisków, przeciw niemu głównie skie
rowane są strzały zajadłych wrogów wszystkiego, 
co polskie i katolickie. 

czytano „Wiarusa Polskiega". Im bardziej 
polakożercy „ Wiarusa Polskiego" nienawidzą, 

tem gorliwiej powinni go rozszerzać nasi czy.:. 
telnicy, aby hakatystom pokrzyżować ich plany, 
aby ich przekonać, że lud polski na obczyźnie 
nie pozwoli się ani zniemczyć, ani wydrzeć 

sobie wiary św. W obronie tych dwóch skar· 
bów naszych wszyscy występować winniśmy, 

a że przy tej pracy najlepszym pomocnikiem 
jest pismo polsko-katolickie, przeto, kto ze 
skutkiem chce walczyć z germanizacyą i nie
wiarą, starać się winien, aby każdy Polak na 
obczyźnie czytywał „Wiarusa Polskiego". 

Prenumerata na cały '.czwarty kwartał; 
czyli na październik, listopad i grudzień za 
wszystkie cztery pisma, czyli za 

,, Wiarusa Polskiego", 
„Naukę Katolicką", 

„Głos górników i hutników" 
i . „Zwierciadło" 

wynosi na pocztach i u listowych wiejskich 
razem tylko 

1 markę 50 f enygów. 
Za przynoszenie do domu przez listowego 

dopłaca się 24 fen. kwartalnie. 

Polakożercy wściekają si~, że „Wiarus 
Polski" broni zawsze śmiało wiary św. i na
rodowości ludu polskiego na obczyźnie i chę· 
tnieby „Wiarusa Polskiego" w łyżce wody u
topili. Na te wszystkie zaczeJ)ki winni Polacy 
na obczyźnie odpowiedzieć w ten sposób, że 

się będą starali, aby w każdym domu polskim 

„ Wiarus Polski" zamieszcza wiadomości 

z całego świata, szczególnie zaś z Polski i 
obczyzny; „Nauka Katolicka" zawiera ewan· 
gielie, kazania, powieści i różne pouczające 

przykłady. „Głos górników i hutników" oma
wia sprawy zarobkowe i prawa robotnicze, 
szczególnie też górnicze, a w trzecim bezpła· 

tnym dodatku p. t. : "Zwierciadło" drukujemy 
poważne i wesołe wiersze i t. d. dla nauki i 
rozrywki. 

IPIF"' Kto by pragnlłł, abyśmy „ Wiarusa 
Polskiego" posyłali rodzicom, krewnym lub 
znajomym do Polski, lub gdziekolwiekbądż, 

niech nadeśle 1, 7 4 mr. i dokładny adres, a ga· 
z etę poczcie przekażemy, lecz prosimy uczynie 
to jak najrychlej, gdyż przez późne przekazanie 
gazety powstają nieporz,dki. 

I 

Zał,czony kwit~ prosimy podpisać i oddać na poczcie 
razem z 1,50 mr., a kto życzy sobie, aby mu listowy gazet' 
do domu przynosił, płaci 24 fen. więcej, czyli razem 
1, 7 4 mr. Rodacy 1 rozszerzajcie "Wiarusa Polskiego", 

pismo katolicko-polskie dla Polaków na obczyźnie. 

Drugi kwit prosimy dae znajomemu lub 
111sładowł, aby go zaeh~eie do zapisania 

„Wiarusa Polskiego". 

Zał~czony kwit prosimy podpisać i oddać na poczcie 
razem z 1,50 mr., a kto zyczy sobie, aby mulistowy gaze~ 
do domu przy:p.osił, płaci 24 fen. więcej, czyli razem 
1,74 mr. Rodacy 1 rozszerzajcie „ Wiarusa Polskiego", 

pismo katolicko-polskie dla Polaków na obczyźnie. 

Drugi kwit prosimy dae znaJomemu lub 
s11sładowi, aby go zach('cie do zapisania 
„Włarn1a Polskiego". 
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Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserl. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung „Wiarus Polski" mit 
den Gratisbeilagen „N a uka Katolicka", „Głos 
górników i hutników" und „Zwierciadło" 
aus Bochum fiir das IV. Quartal 19O1 {Zeitungs· 
Preisliste (Polniseh) 133, S. 408) und zahle an 
Abonnement 1,50 Mk. (u. 24 Pf. Bestellgeld). 

Obige 1, 7 4 Mk. erhalten zu haben, bescheinigt. 

-------------------------------------------' den ·---------------------------------- 19O1. 

:S:ailierl. Po•"----------------------------

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserl. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung „ Wiarus Polski" mit 
den Gratisbeilagen „N a uka Katolicka", „Gło s 
górników i hutników" und „Zwierciadle" 
~us Bochum fiir das IV. Quartal 1901 (Zeitungs;. 
Preisliste (Polnisch) 133, S. 408.) und zahle an 
Abonnement 1,50 Mk. (u. 24 .Pf. Bestellgeld). 

Obige 1, 7 4 Mk. erhalten zn haben, bescheinigt. 

--------·-------------------------------' den ·---------------~---------------- 19 O 1. 

Eaiaerl. Po•'----------------------

I 
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W Solick w stanie Milwaukee wybuchnął 
strejk, również w ·rurkowniach w Pittsburg11 i 
Weehling. 

W Sharon w Pensylwanii powstał nowy 
trust właścicieli odlewni stalowycb, w który 
zwifłzało się 9 wielkich towarzystw, reprezen
tujących kapitał 15 milionów dolarów. Wia
domość o tyle . jest ciekawa dla strejkujących, 
ponieważ nowy trust nie będzie popierał Mor
gana, swego konkurenta. Robotnicy nowego 
trustu więc, mahc dobry zarobek, będą mogli 
wspierać strejkujących, a pracodawcy i Mor
gan, widz1&c, że ·nowy trust wiele sprzedaje i 
zarabia, będłł skłonniejsi do zgody i zakoń
czenia strejku . 

Zresztą mało wiadomości nadchodzi o 
strejku. To nie jest dobrym znakiem dla ro
botników strejkujfłcych. Widocznie walka 
obecnie jest na przełomie, a ten zwycięży, kto 
ją potrafi przetrzymać. Po stronie robotni
ków jednak zbytnich sił nie ma, dla tego mo
żna się. obawiać, żeby się strejk nie mógł do = 
brze dla robotników skończyć. 

Zupełnie inaczej byłoby, gdyby owe 150 
tysięcy robotników było naraz, w jeden dzień 
zastrejkowało. Morgan byłby w obec takiej 
jedności bezsilny i musiałby się pogodzić ze 
strejkującymi. Skoro jednak jest tak, że n. p. 
dziś zastrejkowano w 3 miejscach, a jutro 
podjęto znów n. p. w dwuch miejscach, cho -
cia~ tylko po części, pracę, to nie ma wido
ków, aby strejk mógł być wygrany. 

Shaffer zdaje się to przewidywał i radził, 
aby o ile możności zawrzeć zgodę z Morga
nem, lecz większość zarzłłdu była innego zda
nia. Obstawała przy wielu żądaniach, które 
Shaffer na naradzie z Morganem opuścił, a 
wskutek tego Morgan przyjął cały zarz~d ( 15 
chłopa) c.u bardzo niegrzecznie, wyzywał ich 
i w koń wyrzucił ze swego mieszkania. 

Przypominamy tu, że chodzi o to, aby 
trust czyli spółka :Morgana płaciła powoli na 
wszystkich werkach, hutach i fabrykach takie. 
zarobki, jakie dotąd płacili pracodawcy na naj
większej części tych?:e werków, hut i fabryk 
według kontraktu podpisanego przez praco
dawców i zarząd organizacyi (związku) ro
botników. 

Morgan znów pragnie powoli zcrzucić owe 
kontrakty z trustu, aby mógł zatrudnjać nie
zorganizowanych robotników za lichym za
robkiem. 

Organizacya ~hr.ffera należy do wielkiego 
zwi4zku organizacyi robotników, do "Fede
ration of Labour", ktorego przewodniczą~ym 
Samuel Gompers wprawdzie przyrzekł popie-

rać organizacyę robotników stalowych (Shafł'er); 
ale to dotE&d mało pomogło. 

Według statystyki ogłoszonej w 
Reichsanzeigerze, produkcya węgli kamiennych 
w państwie pruskiem wynoaiła w pierwszem 
półroczu 1901 roku 49,828,383 tony, w tym 
samym zaś czasie zeszłego roku 49 milionów, 
619 tysięcy 150 ton, w roku bieżącym przeto 
209,233 tony, czyli o 0,42 procent wyżej. -
Sprzedano w tym samym czasie w 1901 roku 
46,744,359 ton węgli kamiennych, w 1900 r. 
47,040,346 ton, w roku bieżącym przeto 
295)987 ton, czyli o 0,63 procent mniej. -
Produkcya węgli brunatnych w pierwszem pół
roczu 1901 roku wynosi!a 17>966,766 ton, w 
tym samym czasie 1900 roku 16,934, 717 ton, 
w roku bieżącym przeto 2 miliony 32 tysiące 
49 ton, czyli 12,-75 proc. więcej. Sprzedano w 
tym samym czasie: w 1901 roku 13,666, 709 
ton węgli brunatnych, w rnoo roku 12,307,990 
ton, w roku bie:żącym przeto 1,359,719 czyli 
11,0'5 procent więcej. 

SzczęUhve miasto. W Miillrose w 
prowincyi brandenburskiej m1eszkańcy nie płacą 
żadnych podatków, ani stałych, ani niestałych. 
Oprócz tego mieszczanie mają przywilej ło
wienia ryb na dwóch wielkich jeziorach. Je
żeli kto przypuszcza, że nie ma tam szkół, lub 
że nierogacizna gospodaruje po ulicach, to się 
my li. Miasto Mlillrose leży w pięknej miejsco
wości nad kanałem Odra-8zprewa i korzysta 
z wszelkich ur2ądzeń cywilizacyjnych. Zkąd 
bierze fundusze? Z przemysłu I Miasto po
siada wielkie lasy i wzorowe goapodarstwo 
leśne, z którego dochody nie tylko pokrJwają 
wszelkie wydatki, ale jeszcze pomnażają ka
pitał corocznie o setki tysięcy marek. 

Pt•zesilenie ekonomiczne w Niemczech 
daje się robotnikom boleśnie we znaki. 
Z Badenii donosz~~ że w Karlsruhe w fabryce 
nabojów metalowych znajdowało zajęcie prze
ciętnie 4000 robotników. Obecnie 3000 robo
tników zostało <lla braku zajęcia wydalonych. 
W innej fabryce, z liczby 250, zatrzymano 
tylko 33. Liche to widoki dla robotników w 
obec zbliżającej się zimy. "Reichsanzeiger"' 
donosi, te dla braku zbytu węgla górnikom 
płacę zniżono. 

Bacznosć ! Kaidy górnik i robotnik 
polski na obczyźnie winien czytywać "Głos 
górników i hutników", który razem z „ Wia
rusem Polskim" i dwoma innymi dodatkami 
kosztuje na cały kwartał z odnoszeniem do 
domu tylko 1,74 mr. 

Redaktor odpowieddaln7: AntonJ __ Brejski w Bochum, - Druk i nakład W1dawn. n Wiarusa Polskiego", 
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l Głos górników i hutników „ ~ 
•o o~ o o• 
~ k6w" abonować nie motna. Kto go dla Polaków na obczy~nie z 3 do-
l. Osobno „Głosu górników J hutni-1 l „ Wiarus Polski", pismo polityczne 11 
f chce otrzymywać, niech sobie za.pi- datkami, wychodzi 3 razy tygodnio- ~ 
~ s11e na poczcie „ Wiarusa. P(1lskieg;o". Szczęść Bote ! wo ł kosztaje 1,60 mr. na kwarts.ł. 
ł o 
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Wzrost wydajności pracy i upadek 
jej ceny. 

Naszkicowaliśmy tu już ró?.ne zjawiska i 
zasady ekonomiczne a teraz mówiąc o wytwa
rzaniu fabrycznem docieramy do najważniej 
szych zadań działalności przedsiębiorczej, do 
najdzielniejszych środków walki współzawo
dniczej: do starań o podniesienie wydajności 
pracy obok jednoczesnego obniżenia kosztów 
wytwarzania. Jedno i drugie pozwala obni
żyć cenę sprzedażntł wytworów; taniość zaś 
jest najskuteczniejszą zachętą. odbiorców do 
kupna. Nawet liche rzeczy i za lichotę po
wszechnie uznane, mają zbyt pewny, bo wiele 
osób nie ma środków na nabycie towarów 
droższych, inne znów sądzą, że korzystniej 
jest kupować często rzec:f;y tanie, niż wydawać 
dużo na towary trwalsze Kołnierze, mankiety 
gumowe, a później papierowe, nędzne perka· 
fiki po kilkanaście groszy łokieć, liche noże 
po p6ł złotku sztuka idą w świat, wypierając 
trwałe i dobre, lecz nieco droższe towary. Już 
samo rozłożenie pracy na proste czynności 
szczegółowe zwiększa jej wydajność, bo ro~ 
botnik wkłada się do danej czynności i wyko
nywa ją nadzwyczaj szybko, jednocześnie zaś 
nie traci czasu na przechodzenie od jednych 
ruchów do inn;ych, na zm'anę narzędzi oraz 
miejsca pracy. Ala rozłozenie zawiłej i mo
zolnej pracy na szereg czynności łatwych i 
prostych pociąga za sobą to jeszcze następstwo, 
że poszczególne czynności dadzą się wykony
wać bez wysiłku i mozołu, że zatem coraz 
mniej wymagają siły fizycznej, a poniekąd i 
coraz mniej inteligencyi. Introligator, który 
pracuje sam nad 01)rawą książek, musi posia-

dać dość siły mięśniowej, aby nalełycię ścisnąć 
ksifłżki w prasie; jeśli jednak w zakład?.ie in
troligatorskim, zatrudniającym 10 osób, wpro
wadzimy podział pracy, wtedy od jednej tylko, 
której powierzouo prasowanie, wymagać hę -
dziemy należytej siły, innym iaś nie przyda 
się ona na nic, mogą też jej nie mieć. Do 
prostowania kartek, układania arkuszy, zszy
wania ich, przykrywania okładek, nalepiania 
płótna, barwienia brzegów, przyklejania kartek 
na grzbiebie itd., możemy wziąść robotników 
słabszych, a więc tańszych, możemy ugodzić 
kobiety, a nawet i dzieci, płacąc im oczywiście 
mniej, niż dorosłym i silnym mężczyznom. 
A więc podział pracy pozwala przedsiębiorcy 
zastępować przy wielu czynnościach drogiego 
robotnika męskiego przez taniej płatne kobiety 
i dzieci. Przemysł nie omieszkał skorzystać 
z tej możności, zaprzttgając do warsztatu istcty 
coraz słabsze, dzieci coraz młodsze. Pomijam 
już gałęzie pracy, które pozostawały zawsze w 
rękach kobiet, jak np. modniarstwo i szycie 
bielizny (w roku 1888 pracowało w nich w 
Wari5zawie 5215 i 5COO kobiet), zjawisko, 
przez nas wyjaśnione, zachodzi we wszystkich 
niemal dziedzinach wytwórczości. Sprzyjajłł 
mu nadzwyczajnie wynalazki i ułatwienia me
chanicze. Rozwój narzędzia w maszynę, ma
szyny zaś w zło.Zony mechanizm wytwórc~y, 
zast~pienie siły mięśni ludzkich przez siłę 
przyrody, naturalnych zaś i drogich motorów 
przez motory sztuczne i tanie, idzie, jak już 
wiemy, w trop za podziałem pracy. Dodajmy 
teraz, że złożone mechanizmy maszynowe i 
sztuczne motory czynił} jeszcze bardziej zby„ 
tecznem używanie siły oraz inteligencyi ludzkiej 
pozwalaj, zast4pić mężczyznę przez kobietę, 



kobietę przez oziecko. w odlewniach i wal
cowniach stali widzieć można kilkunastoletnich 
chłopców, którzy za pomocą wind hydraulicz
nych poruszajłł, przesuwają i obracają ciężary, 
ważące dziesiątki tysięcy pudów. W Anglii 
w fabrykach wyrobów bawdniunych b]ło: 

w 1850 r. w 1875 r. 
dzieci do lat 13 6,4% 14°1o 
kobiet wyżej lat 13 55,9% 54°/o 
chłopców od 13 do 18 lat 10,3°/o 8% 
mężczyzn dorosłych 27 ,4% 24% 

W przemyśle lnianym liczba dzieci w tym 
samym czasie podskoczyła z 2\3% do 7%. 
W przemyśle wełnianym w r. 1870 wypadało 
na 100 mężczyzn 79 kobiet, w 1881 r. na 1 OO 
mężczyzn 102 kobiety. W Królestwie Pol
kiem udział kobiet w przemyśle fabrycznym 
w r. 18U3 był następujfłcy: 

I 
Fabryki 

Wyroby wełniane • „ bawełniane . „ lniane 1 konopne • • 
„ papierowe • • • 

Garbarnie i białoskórnie . . . 
Toplelnie łoju, fabryki swiec i 
mydła • . • • • . . . • 

ilość robo· 
tnie 

14722 
12337 

8108 
1612 

59 

110 

°Io kobiet 
w ogóle 

robotników 
890/o 
!H °Io 
480/0 
47% 

2% 

Fabryki machin, nara!Qdzi i wy-
robów metalowych 1364 10% 

Cegielnie . • • . • 6a5 20% 
Zakłady górnicze . . 1280 ó°lo 
Młyny • 23 l°lo 
Cukrownie • • • • 2595 17°/o 
Gorzelnie 65 2°/o 
Destylarnie . . . • • 179 27°/0 
Blowary i miodosytnie 33 1°/0 
Fabryki tytoniu . • 1143 59% 
Pozostałe fabryki . • • 760 4°/0 

Ogółem w przemyśle fabrycznym 44.925 29°1o 

Zastąpienie pracy droższej przez tańszą 
oczywiście zmniejsza koszta produkcl'i, gdy 
znów z drugiej strony wprowadzenie maszyn 
i spotęgowanie podziału pracy nadzwyczaj 
podnosi wydajność jej i przez 1o samo obni
ża koszta wytwarzania na jednostce towaru. 
Tu również wspomnieć trzeba o systemie 
płacy od sztuki, który zmierza do podniesienia 
gorliwości robotnika i wydajności jego pracy. 

O zwiększonem zastosowaniu maszyn do 
przemysłu wnosić możemy z . tego, że gdy w 
r~ku 1792 siła maszyn w Anglii równała się 
sile 10-ciu milionów ludzi, w roku 1831-szym 
doszła do siły 400 milionów a w roku 1871·szym 
do siły 1000 milionów. Skutkiem tego wzro
sła nadzwyczajnie wydrijność pracy w każdej 
gałęzi przemysłu. Jedna maszyna przędzal
nicza, która w roku 1820 posiadała 20 wrze
cicsn, obraca dzisiaj 3000 wrzecion, a produkt 
każdego \Vrzeciona zwiQkszył się w tym okre
sie około 50 razy. W roku 1853 tkacz an· 
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gielski dostarczał tygodniowo 825 jardów tka
nin bawdnianych. nutomiast w 1878 r. 97f> 
jardów. W kopalniach Angl i jeden robotnik 
wydobywał rocznie w 1874 roku 261 t.on, 
w 1883 r. 355 ton, Eksploatacya żelaza wy
nosiła rocznie na jednego robotnika w 1874 
roku 551 ton, w 1880 809 ton, w siedm 
lat zatem wzrosła o 4 7% ! Podobne zjawisk<, 
widzimy w przemyśle Króleatwa Polskiego; 
trzeba tylko pamiętać, że mierzenie wzrostu 
wydajności pracy wzrostem wartości prokukcyi 
jednego robotnika nie może dać rezultatów 
zupełnie dokła<lnych, bo nie uw1ględnia wa. 
bania się cen, ani zmian w regiestracyi. 

Wartoś~ produkcyi Siła maszyn 

Fabryki. roczut>j na 1 robotuiko w koniach 
w rublach. f)arJw~oh w 

1873 i 188ó I 1893 r. 189J. 

Wyroby V\-ełulaae . 10641 1668 18!01 13230 
Wyroby bawełaia?te 6571 lo3 ł 1816 20208 
Wyroby lniane i k·J-

nopne 485 278 481 2650 
Wyroby papierowe 785 857 1094 1568 
Garbarnie i białoskór· 

nie 2273 2547 2174 ?)05 
ropiel:iie łoju, fabryki 
świec i mydła 34,7 4.U2 4148 34 

Fabryki machin, na-
rzodzi i wyrobów 
metalowych 1119 2t19 1465 2712 

Cegielnie 975 615 385 398 
Zakłady górnicze 728 1132 1281 244.10 
Młyny . 3101 2178 4663 189! 
Cukrowuie 79i 987 1200 6083 
Gorzelnie • 3267 5878 1279 26f>7 
De•tylarnie • • • • , 5409 95"28 2907 97 
Browary i miodos~ tnie 1660 2378 2267 515 
Fabryki tytoniu . . 1107 1306 812 55 
Pozostałe fabryki . . 9<!3 829 1082 14322 
Ogółem w przemy~lc i 

fabrycznym . . . 115~1 13301 14961 81328 

Mas1.yny, li?,ywaue w przcmJśle, są coraz 
kosztowni<>jsze, 1•011ieważ zaś one właśnie eą 
głównemi spra\\ c?..yniami wzrostu wydajności 
pracy i obniżen· a kosztów produkcyi, więc te 
pożl}dane i pożyt c~me skutki mogą łatwiej h)' Ć 
osiągnięte przez przedsiębiorstwa wjelkie i bo
gate, niż prze:t. drobne i niezamożne. Nie 
dość, jest jednak wydoskonalić wytwarzanie, 
ulepszyć towar i obniżyć jego cenę; trzeba 
zawiadomić o tt•m odbiorców r?ieczywistycb i 
możliwych. Zt4d zjawia się potrzeba ogło
szeń, częstych, rozległych, ń'idocznych, rzuca
jtlcych się w oc?:y, zagłuszających oznajmienia 
współzawodnika, a więc jaskrawych, krzykli
wych i przesadnych. Wielkie przedsiębiorstwa 
wydajfł tysiące na ogłoszenia i reklamy, zwra
cajtlc na siebie uwagę ogółu i ściągajt} do 
siebie tłumy kupujących W najbliższym 
zwiitzku z reklamą stoi nadanie towarowi cech 

ponętnych, zamaskowanie jego stron ujemnych, 
podniesienie i uwydatniCJtie dcdatnich. Pod 
osłon~ reklamy i barwnych etykiet. łatwo jest 
wcisnqć do rąk odbiorcy towar lichy, więc też 
bujnie krzewi się tu o:;.zustwo. Jeśli traci na 
tern ogół spożywców, zyskuj~ za to wytwórcy, 
pomiędzy wytwórcami zaś przedewci.zystkiem 
majfłcy dość środków na ogłoszenia, reklamy, 
wystawy i elegancyę wielcy przed8iębiorcy. 
Wszystko więc składa się w sposób, 7.apewnia· 
j4CY zwycięstwo w walce wspóhawodniczej 
wytwarzaniu kapitalistyczno-fabrycznemu. Dro
bne przedsiębiorstwa rzemieślnicze, a nawet 
małe fabryczki, rozporządzające małym kapi
tałem, nie są w stanie dać spożywcom towa · 
rów równie dobrych i tanich, jak wytwory 
wielkich przedsiębiorstw. To też ostatnie zabie
rajłł odbiorców pierwszym, rosn~c i rozwijając 
się z ich szkodą. Wysiłki drobnych kapitałów 
trwają niedługo, i wkrótce następuje ruina. 
Dotychczasowi samodzielni rzemieślnicy i dro
bni fabrykanci idtt teraz na usługi wielkich 
kapitałów, aby swą pracą zwięk~zać ich siły 
ekonomiczno. Ten nieustanny proce::i skupia -
nia się kapitałów i wzrostu przrdsiebiorstw, 
widać z tego, że wartość produkcyi rocznej 
w przeciętnej fabryce nieustannie się zwiększa. 
Powstają teź olbrzymie przedsiębiontwa, fa
bryki o produkcyi wielkiej. W jednej przę· 
dzalni bawełny wartość maszyn wyno:3iĆ może 
10 milionów ra., siła ich parowa przewyższa 
siłę 3500 ludzi i porusza 150 OOO wrzecion~ 
dostarczaj(\cych na minutfJ blisko 7 50 wiorst 
przędzy, czyli w przeciągu dnia nić, dosta, 
teczną do opasania ziemi 12 ra7.y. Przędzalnie 
i tkalnie bawełny Szsjblerów w Łod~i zatru
dniają 5000 robotników i produkują na sumę 
21 milionów rs rocznie. Zawiercie wytwarza 
za 31/z miliona rs., fabryka wyrobó N wełnia
nych Heinzla w Łodzi za 31/2 miliona rs. 
Fabryka płótna w Zyrardowie zatmdnia 71
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tysięcy robotników i wytwarza na sume 3t/2 
miliona rs. Rozmiary pojedyńczego przedsię
biorstwa zwiększyły się w Królestwie w takim 
stopniu: 

Wartość produko'i rocznej 
na jednlłi fabrykę w tyalł\cach 

WJ-·roby wełniane 

" 
" nopne 

bawełniane 

lniane i ko-

Wyroby papierowe „ 

Garbarnie i białoskórnie 
Topielnie łoju, fabryki 

świec i mydła • 

rubli. 
1873 
17,87 

1,61 

115,D5 
28,76 

D,68 

13,86 

189a 
141,54 
339, 76 

390,00 
159,09 
38,28 

31,80 

Fabryki machin, narzę1 

dzi i wyrobów mela
lowych 

Cegielnie 
Zakła ·~y górnicz i ~ 
Młyny • • 
Cukrownie • 
Gorzelnie 
Dd:Jtylarnie. • • . 
Br Jwary i miodosytnie 
Fabryki tytoniu ; • 
Pozostałe fabryki 
Ogółem w przemyśle 

fabryc.znym • 

47,12 
3~55 

39,04 
5,06 

249,23 
16,5D 
22,11 
5~57 

224,54 
5,93 

6,08 

Rozmaitości. 

82,M 
10,H3 

211,20 
22,74 

390.86 
10,55 
44,34 
24,41 

148,09 
46,89 

Anglicy gnębifłC od wieków katolicką 
ludność w Irlandyi, wytworzyli z Irlandczyków 
wrogów zaciętych. Roku 1895 lic.~ono w ca
łej Irlandyi tylko milion i 30 tysięcy - a 
dziś jest ich w Irlandyi samej przeszło 6 mi· 
lionów, a w Ameryce drugie tyle. Złlłczeni 
stanowią potęgę, która może być groźnfł dla 
Anglii. Prześladowanie zwraca się na prze-
śladowców. · 

O st1•ejku w Północnej Ameryce 
nadchodzą następujące wiadomości : 

W J ollino~ w stanie Illinois, postanowiło 
5000 robotników za.;;trejkować, według za
wezwania Shaffera, przewodniczącego organi
zacyi robotników stalowych. Werki „trustu" 
czyli epółki pracodawców Morgana stoją wsku
tek tej uchwały. 

Stowiuzyszenie ameryhańskjch dmkarzy 
zobowiązało się udzielić strejkujflcym pienię
żnego i moralnego poparcia. 

Ponieważ na drugie zawezwanie Shaffera 
robotnicy w Chieago nie zaetrej kowali, przeto 
Shnffer za zgodą zarz&du wykluczył ich wszy
stkich ~ organizacyi. 

Ze strony pracodawców twierdzą, że w 
14 dniach zakończy się strPjk, lecz w tern się 
napewno mylą. 

~chwab, który z prostego robotnika · wy
szedł w młodych jeszcze latach na generalne
go dyrektora spółki :Morgana, znmierza podo
bno objfłć generaln~ dyrekcyę spółki stalowPj 
w Betlehem, aby wytworzyć konkurencyę dla 
Morgana. W llctlehem fabrykujtł płyty pan
cerne według sposobu Kruppaw 

Dalsze telegramy jednak odwołuj~ wiado
mość O • ustąpieniu Schwaba. Widocznie Mor
gan podwyższył mu myta. chociaż Schwab 
pebiera. już jeden milion dolarów (po 4 m. 50 
fen.) rocznie myta. 



Wychodzi na wtorek, azwartek 1 sobotę z dodatkiem 
raligljnym p. t.: „Nauka Katolicka", z dwutygodni
kiem apółecznym p. t • „Głos g6mlk6w I hutników", 
oras pisemkiem litera.okiem p. t. : „Zwierciadło". Przed
pł&ta kwartalna na poczcie 1 n listowych wynosi 1 mr. 
IO fen., a z odnoszeniem do domu 1mr.74 fen. "Wiau 
na l?olsld" za.pisany jeat w cenniku po~towym pod 

nr. 133, na atronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 
Za Inseraty płaci sf~ a miejsce rz4dka drobnego drulaa 
16 fe.n., a za ogłoszenia z11mieszc~one przed inseratami 
.O fen. Kto czosto ogłasza, otrzyma odpowiedni opueł 
eeyli rabat. Za tłómaczenfs. z obcyoh języków na pol
ek! nic się cle płaci. Listy do Redakcyf, Drukarni 
l Kiaięgarni ns.lety opłacie i podaći w nich dokładny 
Atdres pla~iteego. Rękopisów aię ule zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ioh upowMilienia nie wykazuje siQ. 

Nr. 113. BochUDi, oz'W'artek, 19 -ovrzesnia 1901„ Rok 11. 
__ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu · swemu 
sniemczyó się pozwoli! 

Czas najwyższy odnowić 
prz~dpłatę '.na czwarty kwartał 

1 
1901 roku. 

Od 15-go do 25-go muszą listowi eho· 
dzić po domach, aby odbierać pienią· 
clze na "'Viarusa Polskiego", niechaj więc ka· 
żdy na przyszły i:az już ma pieniądze gotowe. 

Rodacy, zapisujcie i rozszerzajcie 
„Wiarusa Polskiego". 

Ktoby się chciał zająć zjednywaniem 
"Wiarusowi Polskiemu" nowych abonentów, 
niech nam poda swój adres, a nadeślemy mu 
większt\ liczbę egzemplarzy naszego pisma do 
rozdania między Rodaków dla zachęty. 

Rodacy! Germanizatorzy wszystkie wy· 
tężają siły, aby nas Polaków na obczyźnie 
.zniemczyć, więc iny tero energiczniej pracować 
.winniśmy~ ahy te i~h niegodziwe zamiary ro·· 
kJ"g;yio-wać.„ a możemy to najskuteczniej vrQ;P.z 
to uczynić, gdy się postaramy, aby w każdym 
domu polskim na obczyźnie znajdował się 
"Wiarus Polski". Do dzieła wtedy, Bracia 
Rodacy, a Bóg Waszej pracy niech raczy 
błogoslawić ! Dalej do rozkrzewiania oświaty 
przez rozpowszechnianie "Wiarusa Polskiego". 

Polacy na obczyini~. 
Wiec Polek w Ueckendorfie. 

Na zapowiedziany na przeszłą niedzielę 
wiec Polek Mbrało się mimo wielkiej słoty 
kil1fa set Rodaczek. Niestety wiec Polek nie 
mógł się odbyć, gdyż policya wystawiając po· 
świadczenie, iż otrzymała zawiadomienie o wie· . 
cu (w zawiadomieniu wyraźnie powiedziano, że 
to wiec Polek), zrobiła taki dopisek: "Gleichzeitig 
wird Ihnen eroffnet, dass auf Grund des § 8 
des Vereinsgesetzes vom 11 Marz 1850 Frauen 
an der Versammlung, die thatsachlich von einem 
Agitations· Comitee verans taltet wird, n ich t 
theilnehmen dilrfen, widrigenfallą die Ver
sammlung aufgelOst werden wli~de." W pol· 
skiem tłómac.zeniu brzmi to jak następuje: Ró 
wnocześnie oznajmia si~, że na mocy § 8 pra· 
wa o stowarzyszeniach z dnia 11 marca roku 
1850, w zebraniu, które w rzeczywistości urzą· 
dzone zostaje przez komitet agitacyjny, niewia· 
sty udziału brać nie mogą, w przeciwRym bo· 
wiem. razie zostałoby zebranie rozwiązane." 

I cóż w o bee tego robić? Były powody, 
które przemawiały za tern, aby rozwiĄzaniu 
wieca przeszkodzić. Zllmiast wieca Polek odbył 

.się zatem wiec Polaków. Zaraz po zagajeniu 
wieca poproszono Polki„ aby zechciały us tą· 
pić do pobocznych pokoi, co też uczyniły, lecz, 
jak to sobie łatwo wytłomaczyc, postĄpienie 
policyi wielkie wśród naszych Rodaczek wywo· 
łało rozgoryczenie, któremu dały wyraz przez 
głośne szemranie. 

Ponieważ wiedziano już przed, wiecem, 
że Polki na wiecu nie będą mogły pozostać, przeto 
zanim wiec rozpoczęto, przedłożył komitet Polek, 
który wiec zwołał, swym siostrom do podpisu 
petycyę, która ma zostać wysłani\ do ks. prob. 
w Ueckendorfie. Petycya ta brzmi jak następuje: 

Czcigodny Księże Proboszczu ! . 
Polki.katoliczki z parafii Ueckendorf, 

które się zebrały w dniu 15 września 1901 r. 
na wiec, proszą Czcigodnego księdza Pro· 
boszcza o łaskawe urządzenie co niedzielę 
i święto kazań polskich i śpiewu polskie· 
go przed południem podczas Mszy św. Uwa
żamy to ze względu na nasze duszne zbawie· 
nie za koniecznie potrzebne, więc też spo· 
dziewamy się, iż ks. Proboszcz raczy się do 
naszej prośby przychylić. 

Czcigo<lnego ks. Proboszcza 
uniżone parafianki. 

Komitet ·wiec zwołująr,y wyśle zażalenie 
do wyższej władzy, a spodziewać się można 
napewno, iż dopnie swego i· wiec Polek ĘÓ
źniej będzie się mógł odbyć, tak samo jak się 
odbył w Poznaniu i inn~·ch miejscowościach. 
Taki krok policyi bardzo skutecznie działa w 
kierunku rozbudzenia poczucia narodowego i 
odrębności narodowej także wśród naszych 
Polek. Jakkolwiek więc ·stała się Polkom nie· 
sprawiedliwość, można mieć pewność, . że to 
pobudzi je do tern gorliwszej pracy na niwie 
narodowej. Nie powstrzyma to też Polek od 
domagania się lepszej opieki duchownej w ją· 
zyku ojczystym, w którym to celu wiec zwo· 
łały: 
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boć każdy wysłał swą żonę, ale Polki wróciwszy 
do domu, prżysłały swych mężów, tak, że co 
najmniej trzy sta osób się zebrało. Rodacy 
omawiali krzywdę, jaka się stah. Polkom oraz 
przykrości, na jakie Polacy na każdym kroku 
są narażeni i zachęcali się do wytrwania przy 
sztandarze katolickim i narodowym do ostatniego 
tchnienia, a wrzaski hakatystów niech w nas 
rozbudzają ducha poświęcenia dla sprawy oj
czystej. Dzielnym naszym Rodaczkom, które 
tak licznie na wiec, pospieszyły, a które z fa„ 
ski policyi taki przykry spotkał zawód, wy· 
krzyknięto gromko: Niech żyją r Spodzie~c 
się też godzi, iż na przyszły wiec jeszcze wię· 
cej Polek się zbierze. Rodacy z Duisburga przy· 
słali Polkom, które się na wiec zebrały, nastę· 
pujące życzenia: 

Szanownym Polkom na wiecu polskim w 
Ueckendorfie zebranym, zasyłamy staropolskie 
„ Szczęść Boże 1 

Wiec zakończono pieśni~ "Serdeczna 
Matko". 

Wiec polski w Bruckhausen 
w Nadrenii odbył się w niedzielę dnia 8 bm. 
Przewodniczył mu prezes · "Związku Polaków" 
p. Wacław Funtowicz .z Essen. 

Rodacy: Karwik, Banaszak, Pepel, Krzy· 
żański, Regulski, Kubiak itd. omawiali stosunek 
Polaków do partyj niemieckich, szczególnie 
też stosunek do partyi centrum, jaki się wy· 
tworzył przez ostatnie wybory uzupełniające 
do parlamentu. Po przyjęciu protestu przeciw 
twierdzeniu "Germanii", jakoby Polacy byli 
"katolikami mniejwartościowymi", zachęcali 
mówcy zebranych do gorliwe~o spełniania O· 

bowiązków narodowych i religijnych. P. K. 
z Styrum wspomniał też o prześladowaniach, 
jakie ze strony polakożerców ponosić musi 
ks. dr. Liss z Rumiana za to, iż stanął w o· 
brenie nas Polaków na obczyźnie, na których 
ze strony niemieckiej najróżniejeze rzucają O· 

belgi. Ks. dr. Liss wyraźnie też przyznaje, 
iż nam jest koniecznie potrzebna lepsza opieka 
duchowna, a jeżeh ;kto, to ks. dr. Lis~ może 
tQ ocenić, bo kilka lat pracował wśród Pola· 

ków na obczyźnie, będąc ich duszpasterzem. 
Polacy na obczyźnie są wdzięczni ks. dr. L. 
za to wystąpienie, bo w walce o swe prawa, 
w pracy nad uświadomieniem oziębłych Roda· 
ków, którzy się nieraz powołują na księży 
niemieckich, mogą Polacy odwołać się także na 
zdanie kapłana, a t~ pracę bardzo ułatwia. 
Polacy na obcz-yinie nie chcą walki z centrum, 
ale też nie chcą być popychadłem centrum 
Gdy centrum postępować będzie wobec Po„ 
laków według hasła: Wolni z wolnymi, r_ówni 
z równymi, gdy prócz tego ze stł'ony katolików 
niemieckich wymierzoną zos~anie Polakom 
sprawiedliwość w Kościele, wtedy z pewnością 

1 o porozumienie 11ie będzie trudno, ale też 
tylko pod tym warunkiem. Polacy od swych 
życzeń ani na krok ustąpić nie mogą, bo cho· 
dzi tu o to, aby Polacy dla braku opieki du„ 
chownej nie zobojętnieli dla wiary św. W 
końcu wzniósł mówca toast na c~eść ks. dr. 
Lissa, który wiecownicy z zapałem powtórzyli. 

Jak wszędzie, tak i tu ·rozdawano bez· 
płatnie elementarze i przyjmowano do "Zwią„ 
zku" nowych członków. Wiec zakończono 
pieśnią: „Serdeczna :Matko". · 

W Ho1~stl1ausen przy Herne zostało . w 
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42 Rodaków. Do zarządu zostali wybrani: 
Kazimierz Swieluga prezesem; Józef Linka 
.zastępcą; Jan Nawrocki sekretarzem; Jan 
Słanina zastępcą; . Fr. Eliasz skarbnikiem, 
Jan Grabiec zastępcą. • 

· Cześć pieśni polskiej! K. Swieluga. 
Wanne. Dnia 31 sierpnia zostało tu 

założone Tow. gimnastyczne „Sok6ł", do któ· 
rego się dało zapisać 48 druhów. Do wy• 
działu zostali wy brani: Ig. Ofierzyński prze~ 
wodniczącym, Jan Barański zast., Jan Gruba 
sekretarzem, Wawrzyn Kasperski zast., Tomasz 
Bałdowski skarbnikiem, Józef Bilewicz zast. 
Posiedzenia odbywać si~ będ~ co drugą nie· 
dziel.ę w miesiącu, pierwsze posiedzenie od
bedzie się 13 października. Cwiczenia odbywać 
się będą początkowo raz w tygodniu, to jest. 
w środę. Szanownych Rodaków w W anne, 
a Mobliwie młodzież, upraszamy, aby zechciała 
się stawić na pierwsze posiedzenie i dała się 
zapisać na członków. 

Wszelkie listy tyczące się towarzystwa, 
uprasza się nadsyłać na ręce przewodniczącego. 

Cwiczmy siły nasze młodzi, 
A i starym nie zaszkodzi, 
Bo to na sza. piosnka stara, 
Jak Bóg zechce: Naprzód! wiara! 

Czołem 1 Wydział. 

Z Ameryki. 
Dnia 20 sierpnia, w południe, żałosnym 

głosem zajęczał) . dzwony wszystkich kościołów 
polskich w Milwaukee, a równocześnie rozeszła 
się po mieście żałosna wieść, że ks. Wilhelm 
Grutza, fundator bazyliki, założyciel i długo• 
letni proboszcz parltfii św. Józafata w Milwau.,, 
kee Wis., zakońceył życie. 

Załobną tę wieść przyniósł telegram z Co· 
lorado Springs, Col, dokąd po poświęceniu 
bazyliki, która się przed kilku tygodniami od· 
była, pospieszył śp. ks. Grutza, aby ratować 
zagrożone zdrowie. · 

Wiadomość nadesłał ksiądz Kempa, wika„ 
ryusz parafii św. Józafata, który wraz z dr. 
·w agnerem przy był do łoża konającego na pa· 
rę godzin przed śmierciĄ. 



'V śp. ka. Grutzy schodzi z tego świata 
jeden z najwybitniejszych polskich kapłanów 
w Ameryce. Stratę tę odczuje atoll najboleśniej 
parafia św. Józafata, którą założył i do pro wa· 
dził do takie potęgi, że równych jej nie wiele 
mamy w Stanach Zjednoczonych. 

Ks. W. Grut2.a urodził się na Górnym 
Ślązku w r. 1856 z rodziców niezamożnych. -
Szkół nie przeszedł z wyjątkiem elementarnej, 
poczem zaczął uczyć się rzemiosła a mianowicie 
kowalstwa. Jako czeladnik tego fachu pracował 
czas jakiś w Warszawie, Krakowie i innych 
miastach nietylko w Polsce, ale także w Niem· 
czech i Francyi. 

Bogaty w doświadczenia życiowe, przyby· 
wszy do Ameryki, pracował dalej w swoim fa.
chu we Filadelfii i innych miastach, zaś przy· 
bywszy do Milwaukee, zapragnął iść wyżej, 
a poczuwszy powołanie do stanu duchownego, 
zacz~ł się uczyć prywatnie i w końcu został 
przyjęty do seminaryum w St. Francis, a w r. 
1885 został wyświęcony na kapłana, poczem 
był wikarym przy tutejszej parafii św. Stani· 
sława. 

W roku 1887 zorganizował parafię św. Jó· 
zafata, hiotorya której wszystkim znana, jest 
historyą jego życia i śmierci. 
, W czasie pjęcioletniej budowy wspaniałej 
bazyliki, która przed kilku tygodniami poświę· 
coną została, stracił zdrowie ; dziś do~ać tylko 
trzeba: i życie. 

Dbał o chwałę Bożą - o tern świadczyć 
będzie po wszystkie wieki gmach przez niego 
wystawiony, ale dbał też o to, aby jego para· 
fi.anie nie żyli w ciemnocie, aby dzieci swoje 
na dobrych wychowali Polaków, o czem znowu 
świadczy wyższa szkoła przez niego założona, 
wyda w ni et wa przez niego prowadzone i praca 
całego życia. 

Nic dziwnego, że na wieść o jego śmierci 
na odgłos dzwonów żałobnie dźwięczących, 
niewiasty w parafii całej podniosły wielki la · 
ment i płacz. Czuły, że straciły ojca i opieku· 
na, który ich kochał serdecznie i którego nikt 
im zastąpić nie potrafi. 

Niech odpoczywa w pokoju po trudach i 
męczarniach żywota. "Polak w Ameryce". 

Proces przeciw polskim gtmnazya· 
storn w Toruniu. 

(Ciąg dalazy). 

Oek. . J ankow.skl. Należał do związku. 
Osk. Dem,bieński. Należał do związku i był 
kółkowym. Osk. Kroplewski. Należał do 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 

„PA.N WOŁODYJOWSKI". 

(Ci~g dalazy). 

- Jużeśmy waści opłakali! zawołał 
p.!ln Wołodyjowski. 

Wtem nadbieęJo kilku innych oficerów, 
między nimi Ketling. \\ szyscy zdumiewali 
się nadzwyczajnie, potem jęli wypytywać na 
wyścigi łucznika, jakim sposobem w tureckiem 
przebraniu się znalazł, ów zaś zabrał głos i 
tak mówił: 

-: Przewróc~łem się, wracając, przez jan· 
czarskiego trupa i glow~ o kulę leżąc!} wy
ciąłem, a choć czapkę miałem drutem prze
szywanzł, zamroczyło mnie zaraz. Obudziłem 
się niedługo potem. Patrzę, leżę cija na jan
czarze, jak na łóżku. Macam głowę, boli 
nieco, ale nawet i guza nie ma. Zdjąłem czapkę, 
deszcz mi wychłodził czuprynę i myślę sobie: 
dobra nasza! W tern przyszło mi do głowy: 
nu~byx:1 z . owego janczara moderunek cały 
zdJął i między Turków poszedł ? Przecie ja 
po turecku tak, jak po polsku, gadam i nikt 
mnie po mowie nie pozna, z gęby też jan
czara nie odróżnić? Pójdę, posłucham co 
gadają. Strach ch~ilami brał. bo mi' się 
dawna. niewola przypominałJ, alem poszedł. 
~ o.c ~ie~na, led.wie sie ~a~ gdzie niegdzie 
swieciło, to, powiadam wasciom, żem tak sobie 
mi~dzy n~mi chodził, jak między swoimi. 
~ielu z mch w rowach pod przykrywkami 
lezało; poszedłem i tam. Ten i ów mnie pyta: 
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związku jako gimnazyasta chełmiński. Osk. 
Przybyszewski. Należał do związku. 03k. 
Sell. Należał do związku. Osk. Januszewski. 
Należał do związku, do'póki chodził do gi· 
mnazyum. 

Adwokat Szuman. Czy oskarżony utrzy· 
mywał stosunki ze związkiem po wyjściu z 
gimnazyum. 

Oak. Januszewski. Nie utrzymywałem 
zgoła st6sunków ze związkiem. 

Osk. Prądzyński. Należał jako gimna· 
zyasta do związku w Chełmnie. Był jakiś 
czas prezesem. 

Wszyscy dotąd wysłuchani oskarżeni cho· 
dzą lub chodzili do gimnazyum w Chełmnie. 

O godz. 3/48 odroczył przewodniczący 
rozprawy do wtorku. 

Wracając do sprawozdania z rozpraw 
przedpołudniowych, zaznaczamy, że osk. Krzy· 
żankiewicz już w Poznaniu powziął myśl wy„ 
kl.uczenia z trybunału hakatystów czyli człon· 
ków „Ostmarkenvereinu" i wykonał ten zamiar, 
chociaż mu odradzał obrońca p. adwokat Celi
chowski. Adwokaci toruńscy nie wiedzieli o 
tym zamiarze Krzyżankiewiczą, a redaktor, 
który siedząc na sali sądowej w pob.liżu, usi· 
łował go w ostatniej chwili odwieść od wnio· 
sku, naraził się na napomnienie przewodniczą· 
cego, że nie wolno mu rozmawiać z oskarżonymi. 
Prokurator również się wdał w sprawę i groził 
odpowiednimi wnioskami, ale odstąpił od nich, 
otrzymawszy przez adwokata Szumana odpo· 
wiednie wyjaśnienie. 

Drug i dzień rozpraw. 
( 1 O go września.) 

• O godz. !) zagaił przewodniczący dalsze 
rozprawy i przystąpił do słuchania oskarżonych 
o udział w zwiĄzku gimnazyastów w Brodnicy. 

Osk. Grochowski. Dawniej chodził do 
gimnazyum w Toruniu. Następnie przenióał 
się do Brodnicy. Należał do związku „Filo· 
matów". Przyjęto go w Niskobrodnie w nie· 
dzielę przed południem. W związku uczono 
się historyi i literatury polskiej. Przyjmowani 
składali przysięgę, że będą milczeli o związku 
i przestrzegali przepisów ustaw. W ustawach 
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polskiej. Ustawy były pisane. Związek miał 
bibliotekę, złożoną z dzieł naukowych i litera -
ckich. O bibliotece polskiej w gimnazyum 
brodnickiem oskarżony nie słyszał. - Składki 
płacono na książki. Kto był leni wy, płacił 
karę pieniężną. 

'\V Toruniu nie było zorganizowanego 

„Czego się włóczysz?" a ja na to: „Bo mi 
się spać nie chce!" Inni też gwarzyli kupami 
o obl~żeoiu Zniechęcenie między nimi wielkie. 
Na własne uszy słyszałem, jak na obecnego 
tu naszego chreptiowskiego komendanta wy
rzekali. (Tu pan Muszalski skłonił się W oło
dyjowskiemu). Powtórzę ich własne słowa, 
bo to przecie wraża przygana na najwi~kszą 
pochwałę wychodzi : „Dopóki - mówili -
ten mały pies (tak i)subraci waszą mość na
zywali), dopóki ten mały pies zamku broni, 
nie zdo będziem go nigdy". Inni mówili: 
„J ego się kula i żelazo nie ima, a śmierć od 
nie go na ludzi wieje, jak zaraza". Tu po -
częli wszyscy w kupie narzekać: „My jedni 
się bijem (prawi~), a inne wojska nic nie robiąl 
Nam sułtan mówi: „Moi mili barankowie," ale 
widać nie bardzo jesteśmy mili, skoro nas tu 
na jatki przyprowadzono. Wytrzymamy (pra· 
wią), ale nie dlugo, potem zaś do Chocimia 
się wrócim, a jeśli pozwoleństwa nie doataniem, 
to mogą i jakie znaczne głowy spaść z kar• 
ków w ostltku". 

- Słyszycie waszmościowie 1 - krzyknął 
W ofodyjowski. - Gdy się janczary zbuntuj11, 
wraz się sułtan przelęknie i oblężenia zaniecha! 
- - Jak mi Bóg miły, tak szczerą prawdę 
powiadam! - mówił pan Muszalski. - Mię· 
dzy janczarami o bunt nie trudno, a już im 
bardzo mruczno. Tak myślę, że jeezcze je
dnego, albo dwóch szturmów spróbują, a po
tem zęby na janczar-agę, bat na samego auł. 
tana wyszczerzą. 

- Tak będzie! - zawołali oficerowie. 
- Niech spróbujłł jeszcze i dwudzieatu 

szturmów 1 - mówili inni. 
I poczęli w szable trzaskać, rozpalonemi 

oczyma ku szańcom spoglądać i sapać. 
Lecz pan Muszalski zabrał głos na nowo: 

związku, lecz uczono się tylko wspólnie po 
polsku. 

Przewodniczący stwierdza z akt, że Gro• 
chowski wspomniał w Brodnicy o istnieniu 
związku w Toruniu. 

Oak. Grochowski. Może podpisałem pro
tekół, ale nie przypuszczam, żebym wyraził się 
tak, jak zapisano. 

W dalszym ciągu zeznał Grochowski, że 
o polityce ani o sprawach narodowych w 
związku nie było mowy. 

Przewodniczący. W protokóle napisano, 
że pan zeznał, iż , spoaób nauki polskiej mógł 
obudzić w uczniach przekonanie, że Polacy 
tworzą jeden wielki naród w znaczeniu idea}„ 
nem. Czy to była myśl pańska? 

Osk. Grochowski. To była myśl asesora. 
Ossowskiego, który mnie przesłuchiwał. Nie 
protestowałem przeciw umieszczeniu tych słów 
w protokóle, bo byłem zmieszany i nie rozu. 
miałem znaczenia owych słów. 

W przysiędze nie było mowy o Pol:Sce 
ani o imieniu Polaka. 

Nie wiem o stósunkach zwia_zku brodni„ . 
ckiego z innymi związkami. Ze Sremu nikogo 
nie znałem. 

Czfonkowie mieli przybrane nazwiska. 
Grochowski nazy~ał się Góral. 

Swiąt narodowych w związku nie obcho„ 
dzono. „Teki" lwowskiej oskarżony nie zna 
zgoła. _ 

Wnosi, że związek igtnieje już dosyć długo, 
bo ma znaczną bibliotekę a tej nie sprawiono 
jednego dnia. 

Odczyty, które wygłaszano, były czerpane 
t~lko z historyi i literatury.· 

Adwokat Szuman. Oakarżony Grochowski, 
jak z akt wynika, wspomina, że poznał w To· 
runiu gimnazyastę Karczyńdk1ego z Chełmna. 
Kleryk Karczyński oświadcza, że Grochowskiego 
pierwszy raz zobaczył na sali sądowej . Po· 
przednio go nie znał. 

Grochowski. W śród oskarżonych jest 
także Kruczyński. Może się pomyliłem co do 
nazwiska. 

Osk. Kruczyński. K1lka lat temu byłem 
w Toruniu u ks. wikarego Hassego i t1potkałem 
u niego lirochowskiego. W ten sposób si~ 
poznaliśmy. 

Adwokat Feilchenfeld. Czy do toruń• 
skiego zjednoczenia, o kt6rem wspomina Gro• 
cho wski, należeli Słubicki i Karwat? 

Osk. Grochowski. Nie należeli. 
( 0 11\g dalszy nastf\pi). 

- Oto, com słyszał. Zal mi było od· 
chodzić, bo mogłem więcej usłyszeć; alem się 
bał, że mnie dzień zaskoczy. Poszedłem tedy 
ku szańcom, z których nie strzelano, żeby się 
w pomroce przemknąć. Patrzę, aż tam nie ma. 
porzfłdnych straży, jeno kupami janczarowie 
się włóczą, jako i wszędzie. Podchodzę do 
srogiej armaty, nikt nie woła. A to pan ko• 
mendant wie, żem zabrał ze sobą na wycieczkę 
zadziory do gwożdżenia armat. W sunę prędko 
jeden w ~apał - nie lezie, bo. chcąc żeby 
wlazł, trzeba młotkiem uderzyć. Ale że to 
Pan Bóg niejaką siłę w ręku dal, kiedy 
przycisnę dłonią, zazgrzytdo trochę, 
gwóźdź wlazł po głownię 1„. 

- Dla Boga 1 waćpan to uczynił? wać
pan wielk11 armatę zagwoździł? - pytano ze 
wszystkich stron. . 

- Uczyniłem i to i drugie, bo jak gładko 
poszło, znowu żal było odchodzić i poszedłem 
do drugiego działa. Boli trochę ręka, ale 
gwoździe wlazły. 

- Mości panowie 1 - zawołał W ołody
jowski - nikt tu większej rzeczy nie dokazał, 
nikt sie taką sławą nie okrył! Wiwat pan 0 
Muszalski. 

- Wiwat l Wiwat 1 - powtórzyli oficerowie 
Za oficerami poczęli krzyczeć .Eołnierze. 

Usłyszeli w ezańcach te okrzyki Turcy i zlęk' 
się - i tembardziej im serca ubyło; łuczni 
zaś kłaniał się, pełen radości, oficerom i po 
kazując swit potężną, do łopaty podobm• dłoń, 
na której widać było dwie silne plamy, mówił: 

- Dalibóg, prawda 1 Macie waćpanowie 
świadectwo. 

(Otu dalszy naał4pł). 



Zie11.1.ie polskie. 
, z Pras Zachs, Wa!'młł ł Jl.aza:r. 
J'elplłn. Ks. prałat Połomski z W ąbrze· 
któr.y przy końcu rekolekcyi rażony został 

na, liżem. na lewym boku, przeniesiony został 
ardomu św. Józefa, gdzie pod staranną opieką 
'óstr Miłosierdzia się leczy. 
1 Gdańsk. Z okazyi po bytu cesarza w 
d ńsku ~ mnóstwo urzędników i prywatnych 
só~ .został? obd~rzonych or~er~mi i tutułami. 
omiędzy mnym1 otrzymalt brn~up. . ks: dr. 
osentreter order korony 2 ·kl. i ks. dziekan 
barmer order czerwonego orła 4 kl. 

c Gro.dziądz. Na wybudowanie wieży Bi· 
lllarka na t. zw. „Thur1?ber~u"? w. pow. kar· 

kim zebrano w "dnm n'em1eck1m", który 
·ę odbył przed tygodniem w Grudziądzu, aż 

e 150 mr. Swiadczy to wymownie o "bardzo 
'cznym udziale" uczestników i ofiarności tychże. 
edług „Geselligera" liczba uczestników ~ y· 

osiła 600.0, zatem na głowę wypada aż całe 
i pół fenyga. 

* Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Dobrzyca. Csły dozór kościelny Do· 

rzycki wniósł skargę przeciw burmistrzowi 
randenburgerowi oraz -żandarmowi o naJSC1e 
ościoła katolickiego. Skarga wniesiona do 
rokuratoryi w Ostrowie. Strona skarżąca 
decydowaną jest w danym razie przejść 
szystkie intencye aż do sena.tu trybunału 
rnego. , W mieście i okolicy panuje radosne 
zru~zenje i silna nadzieja, że sprawiedliwości 
tanie się zadość. 

Nowy kolonizator. Gospodarz Jan 
zcześniak z Nowej wsi pod Niechanowem, 
powiecie witkowskim, sprzedał, jak donosi 

Goniec", komisyi kolonizacyjnej swoje gospo· 
arstwo, . obejmujące 220 mórg, za 17~000 mr., 
imo, że posiadłość tę chcieli nabyć Polacy. 

Jlogilno. W Palędziu Dolnem bawiła 
ię córka chałupnika Klawittera fuzyą, która 
paliła, a strzał ugodził córkę robotnika Ro· 

0 ińskiego i zabił na miej scu. 
Kwilcz. Młyn Leśnik, który hr. Kwi 

ecki kupił od pana W endlanda, zadzierżs.wił 
łynarz p. Begas. - Za staraniem hr. Kwi· 

eckiego osiedla się lekarz, którego tu dotąd 
'e było. 

Germanizacya nazwisk. Pocztarek 
ózef Ciż w Nakle za pozwoleniem władzy 
rzybrał nazwisko ,.,Ki3ch", porzuciwszy do· 
chczaso we. - Stanisława i Czesław Marte· 

owie w rrrzemesznie przy brali nazwisko 
Sasa", porzuciwszy dotychczasowe. 

d- ' Ze Slązka czyli Starej Polik i , 
Koszenica. Aptekę tutejszą kupił od 

otychczasowego właśCiciela Krausego aptekarz 
. Bolesław Wicherski . 

Teatr germanizatorski dla górnoślą · 
iego obwodu przemysłowego. Prezydent re· 
ncyi donosi, że naczelny prezydent Slązka 
odził się na uchwały miast i fabrykantów. 

kę undusz pańatwowy wypłaci 12,000 mr. rocznej 
ko apomogi. 17,500 mr. mają widzowie (robotnicy) 
by ko wstępne zapłacić. 6000 mr. płacą fu.bry· 
to nci - a prezydent rejencyi stara się o to, 
ie by więcej fabrykantów przyciągnąć. 

ale Dotychczas zgodzili się na zapomogę: Bi· 
arkhuta, lipińska spółka hut cynkowych, 

rólewsko Laurahucka spółka i - generalna 
rekcya hr. Ballestrema w Rudzie. Tak dono· 
ą gazety niemieckie. 

ko Zaznaczamy to wyraźnie, że generalna dy· 
em kcya hrabiego Ballestrema, posła centrowego 
ale gliwicko lubliniecki pow~at do parlamentu 

na cztery powiaty obwodu przemysłowego 
y- sejmu, łączy się przy tej sposobności otwar· 
ał e z zwolennikami germanizacyi na Górnym 
a~ lązku. Generalny dyrektor Pieler nawet prze· 

0dniczył naradom. Nie poraz pierwszy 
łdzimy p. Pielera i h1•. Ballestrema 
lłliędzy germanizatorami. 

Tak postępują centrowcy wobec Polaków ! 

lado mości ze lJ wiata@ 
~ń~ Berlin. Minister oświaty polecił przed 
ił• edawnym czasem rządom pm wincyonalnym, 
ie Y. zwróciły uwagę aa wykształcenie nauczy

h ludowych w pielęgnowaniu chorych pod· 
as wojny. W tym celu mają się odbywać 
nośne kursa dla nauczycie'li. 

Z tł..me1•ykł. Następca\ :Mae Kinley'a 
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zostaje wedle prawa amerykańskiego wicepre· 
zydent Roosevelt, który z nim razem został 
wybrany. Jest to człowiek młody, bo liczy 
dopiero 43 lata, i usposobienia żywego i wo· 
jowniczego. W wojnie hiszpańskiej Roosevelt 
osobiście był w ogniu i dowodził szturmem na 
fortecę Santia~o. - Ostatnie słowa prezydenta 
brzmiały: „Zegnajcie wszyscy, to droga ku 
Bogu, niech s;ę stanie wola Jego." Zapisał 
te słowa lekarz Mann. Obecnie jest też obawa 
o życie żony zmarłego. Pożegnała ona si~ z 
konającym około godziny dziesiątej, a gdy o 
drugiej godzinie zakończył życie, wpadła w 
rozpacz niezmierną. Kiedy się rozeszła po 
północy wieść o zgonie Mac Kinleya, ogromne 
tłumy ludu ruszyły ulicami ku więiieniu, gdz;e 
osadzono Czołgosza, lecz zostały odparte przez 
oddziały pieszej i konnej policyi. 

Wojna angielsko - transwalska. 
Już upłynął wyznaczony w proklamacyi Kitche· 
nera termin złożenia broni. Ze burowie wez· 
wania tego nie usłuchają, nie ulegało wątpli· 
wości; jeżeli Kitchener spełni zawarte w pro
klamacyi groźby, burowie nie zostaną dłużni 
i wojna zamieni się w rz( ź. 

z rożnych. stron. 
Bochum. W zakładzie chorych „ Berg 

mannsheil ' ' · wyjął prof. Lobker pewnej nie 
wiaście igłę z żołądka. 

Hofstede. W kopalni „Konstantin' 
znów świętowano. 

Sodingen. Kd. Jan Nilies został prze 
sadzony do Sodingen jako kapelan. 

. 
' 

. Berne. Ks. kapelan Mock poałany zo 
stał jako proboszcz misyjny do Alsleben. 

Barop. Sz)l b kopalni ,;Kaiser Friedrich' 
zapadł się na pnestrzeni 30 metrów. Około 
700 górników zostaje przez to narażonych nr 

' 
Il 

możliwość utraty pracy. . 
e Oberhausen. Fiskus kolejowy che 

oszczędzać z krzywdą robotników. Zwrotni 
karze muszą teraz 12 godzin pracować. 

Herte n. W szybach 3, 4, 5 i 6 ko 
palni „Schlagel und Eisen~' świętowano z po 
wodu małego popytu na węgle. Co to b~dzie 
jak tak dalej pójdzie? 

:Baczność! 

. 

. 

' 

Do numeru d2isiejszego zał~czamy jako bezpłatn 
dodatek obraz „Błogosławieństwo domu1

' z portretem Ojc 
św, i krótkiem abecadłem Obraz ten należy oprawić w 
ramki i zawiesić na ścianie, co zachęci dzieci do nauk 

y 
a 

i 
polskiego czytania. 

w 
Towarzystwo św. Walentego w Hoerde 

donosi wszystkim członkom i Rodakóm zamieszkałym 
H Jerde i okclfoy, że w sobotę od południa to jest dn 
21-go aż do południa dnia 23 września będzie ksi"d 
polski, Ojciec Alfons słuchał jspowiedzi św. T.ow. nasz 
przystępuje w nielziele o godz. 71/ 2 do wspólndJ Komun 
św. Po południu o godz. 31/ 2 nabożeństwo polskie z ka 
zaniem. Szan. Rodacy, korzystsjcie z tej sposobności, b 
ona. dla nas bardzo rzadka . Rodacy, lic:!iaie do spowie 
dzi św. i na nabożeńatwo p -Jlskie się zbierzcie. Po na 
bożeństwie polakiem odbędzie slę ze-branie Tow. naszeg 

ia 
z 
e 
ii 
-
o 
-
-

o. 
O liczny udział członków prosi Z ar z~ d. 

m 
Towarzystwo św. Michała w Bruchn 

donosi swym członkom i wszystkim Rodakom i Rodaczko 
w Brucbu i okolicy oraz s"siednim zaproszonym towarzy 
stworo, i! w niedzielę 29 wrzesnia po południu obchod 
t owarzystwo sw~ 13 rocznicę swego iatnienis na sa 
p. H. Kuchem (Kolnischerłof) przy koŚ{}iele katolickim 
na któr" wszyatkich nam życzliwych Rodaków zapraszam 

-
zi 
li 

' y. 
Program ncznicy: Od godz. 2 po peł . do wpół do 

4 przyjmowanie bratnich towarzystw. O godz. 4 pocho 
do kościoła na nabożeństwo. Po nabożeństwie dalszy ci 
zabawy na sali. O godz wpół do 9 będzia przedstawi 
nie teatralne. Członkowie naszego tow. zobowif\ZS.ni 
wszyscy wzf"QĆ udział w pochodzie do . kościoła pod kar 
a ci członkowie, którzy nie wezm~ udziału w rocznicy 
w pocbodzje do kościoła płaci\ wstępne jak członkow 
S!\siednich tow po 30 fen. Karty watępu moźas. nabyć 
członków zarz!\du i u golarza Fr. Janowakiego, w niekt 
rych składach polskich, których właściciele SI\ w tow 
rzystwie, oraz w lokalu towauyskim. Karty wstępne d 
nieczłonków pned cza~em 76 fen., a _przy kasie 1 mr. 
liczny udział członków i zaproszonych Rodaków i Rod 

d 
ąg 

e-
są 

"' i 
ie 
u 

Ó· 
a-
la 
o 

a-
czek w rocznicy uprasza Z a r z ą, d. 

Tow. św. Stanisława B. w Styrum 
o 

oł. 
W niedzielę 22 września. będzie polskie nabożeństw 

z kazaniem w kcsciele św Józefa. o godz. 31/ 2 po p 
Po nabożeństwie zebranie na eali p. Klefke, de.wn iej 
Huppertz;. O liczny udział uprasza się. Goście m ile 
widr,is.ni. Z a r z !\ d. 

Tuwarzystwo św. Józefa w Wanne. 
4 

a-
W niedzielę dnia 22 września po pohłduiu o godz. 

odbędzie się walne zebranie na którem będzie spr 
wozdanie lu ey z IV kwartału i całego roku przeczyta 
oraz obór nowego zarz"du. Zarazem donosi się EZ 

członkom, którzy 1posiadaj~ ksią,żki z biblioteki, aby z 
chcieli z sobą, pr&yniesć na posiedzenie. O jak naliczniej 
przybycie na posiedzenie, co jest obowi!lzkiem każde 

ne, 
an. 
e-

sze 
go 

członka pros! Z a. r z -. d. 

Towarzystwo św. Michała w Hocbfeld 
do 
ły 
22 
SW 

g 

nosi swym członkom i wszystkim Rodakom zamieszka
m w Hochfeld, Duisburg i okolicy, ił w niedzielę ~uia 
września obchodzi towarzystwo drogą roczmcf 

ego istnienia.. a pierwsz~ rocznic~ poświęcenia chor„. 

od 
wi. - Bratnie Towarzystwa, które od nas zaororoszenia 
ebrały także i te które dla braku adresu r.aproszenia 

e odeb~ały prosi~y deby przybyły z chortlgwiami ale 
z pałaszy.' Zapras;amy teł wszystkich życiliwych nam 

ni 
be 
Ro daków jak mtjtiprzejmiej. 

1 
- • 

w 
Program uroczystości. Od godz. 2 do J 24 prz:nmo

anie bratnich Tow. O godz. 4 wymarsz do kościoła. na 
bo!eństwo . Po nabożeństwie pochód na. salę, gdzie bQ
ie mowa przywita.Ina, dekla.ma.eye, śpiewy I w końcu 
atr pod tyt. „Zięć dla. parady". Muzykę dostawi pan 
uik z Herne. Członkowie naszego tow. będą, czekaó na 
worcu w Duisburg i na ulicy Schwanenstr. Wdtępne 
a członków bratnich tow· 30 fen., nieczłonkowie płacfł 
~ed czasem 75 fenygów, a przy kMie l markę. Karty 

na 
dz 
te 
K 
d 
dl 
pr 
stępu można nabyć u członków .zarzq,du. Spodziewają,c 
ę lic~nego przybycia. zs.s~ła.my braterskie poidrowienie. 

w 
~i 

Z ar z Et d. 

T ow. pol.-katol. „Ognisko" w Mi.Hheim n. R. 

je 

d 

W niedzielę dnia 22 wrZEŚnia o godz. 7 wieczorem 
st posiedzeuie. · O liczny udzi ał pr0s1 'Z ar oz; ą, d. 

Koło śpiew. polskich „Fiołek" w Bruchu 
onosi swym członkom, iż lekcya śpiewu odbędzi~ się w 
edzielę dnia 22 wrześaiĄ o gJdz. 2 po południ'.1, na któ• 
ą zaprasza się wszystkich czynnych członków. 

ni 
l' 

L. Kubiaczyk. dyrygent. 

Tow. św. Barbary w Oberhausen. 
s 

a 

W niedzielę dnia 22 września przystępuje towarzy
two nasze wspólnie do Komunii św. Sposobność do spo- . 

wiedzi św jest w sobctę ran') i po połuluiu. Chorąży i 
systenci winni się sta~ć o g ·l~z . 7 , ta.ksamo i ~złonko

wie winni etę st,aw;ć dosć wc~esn e w c~!lpks.ch l ozna- . 
k ach to warzy ski eh. O liczny udział pMsi Z a r z ą, d. 

Tow. pol.·kat. J utrzenka p. w. św'. Wawrzyńca 
w Ober . Jłlarxloh · 

d ·;nosi szanownym członkom, którzy na C'statniem zgroma
dzeniu obecni nie byli, iż w dniu 22 wrześnfa odbędzie 
s lę jesienna zabawa o godz ~ po . Po~ud~iu · u pana 
Klapka w Ooermarx1ob. Członkowie wmm się stawić z 
oznakami. Muzykę dostawi pn.n Podeszwa z Alsta.den. 
Także i nieczłonkowie Sfł mile iriyjęci. 

Ign. Micbahki, przewodn. 

Koło śpiewu „ Fiołek" w Rąux~l 
donosi swym c, łonkom, iż półroczne wolne zebra• 
nie odbędzie się w niedzielę dnia 22 o godz. 1 po połu
dniu na sali p. Richtera, przy katolickim koś3iele, na które 
wszyscy członkowie stawić się winni. O jak najliczniej
sze sta.wienie się uprasza, gdyż będf\ ważne sprawy om11.
wiane w sprawie ubawy. - Zarzf\d win\en, ei~ pół go-
dziny predzej eta.wić - Z ar z~ d· 

Odezwa do Polaków w Witten. 
Szanownych Rodaków z.. Witten i okolicy, a szczegó

lnie wszystk~ młodzież polsk" zapraszamy niniejszem na 

zeQran:i.e 
w celu założenia Koła śpiewu, 

które słQ odb~dzie 22 wrześn1a. o godz. 4 pa południu 
na sali p. Tebarta w Witten1 przy ul. Crenge .d-e.uzatr. 

O liczny udział upraszaj!\: 
W. Mi"dowicz, A. Pawlak, J. Kwaczewski, Fr. ;Kubiak, 
Fr. Antoniak. L, Kociń·~ki, J. Sander, M. Paluch. , P. Dej
ter, M. M~kowsld, P· Ku.biak, ~'r. Sipurzyńaki, M, Bogu

cki i A. Nieborak. 

~~~-Ni?@~-

~ 
Szanownemu członkowi · ' I 

panu J~z~~owi Mioh~lskiemu 
i Jego narzeczoneJ 

pannie Annie Koła ta 

~ 
w dniu ich ślubu i wesela (2 l bm.) składa
my na,isz-czersze życzenia. zdrowia, szczęscia. 
i wazystkiego dobrego, ·a po śmierci z 'Diiwie
nia wiecznego. Tego mu życzy Tow. ,, Tu· 

~ 
t rzenka" p. wezw. ew. Wawrzyńca z Oner
. mirxloh i wykrzykr je 9999 ra ~y uiech żyjP, 
a! się echo z Bruckhausen do Rainareu 
o lbije ! Z ar z ą, d. 

-~~-.~~~~~~~ 
1~1Qtm~~~~~~~~1 
~ Tomaszowi Bzylowi I 
~ prezeso Ni Tow. „Jedność~' w Dortmundzie, 

I składamy w dniu godnych Imienin nasze naj
szczenze życzenia zdrowia, szczęścia i wszel• 
kiej pomyślności, życr.ymy, aby po 1 jego prze-

~ wodem towarzystwo usze cora~ bardziej się ~ 
~ rozwijało, a po tem życiu doczesnem, życzymy I 
~ mu nieba. Nasz prezes p. Tcma.sz Bzyl niech 
~ żyje! aź cały Dortmund zadrży I 
~ 'l'ow. ,,Jedność" w Dortmundzie. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

· Przykrawacz Polak 
akademicznie wykształc)ny, biegły w awym zawodi:ie, w 
wieku lat 30 tu, samotny, poszukuje zaraz lub później 
miejsca. jako przykrawacz wyprobowanego krQju . Zgło
szenia przyjmuje Eksp. „ Wiamsa Polskiego" w Bochuml 



'V . śp. ks. Grutzy schodzi z tego świata 
jeden z najwybitniejszych polskich kapłanów 
w Ameryce. Stratę tę odczuje atoli najboleśniej 
parafia św. Józafata, którą założył i doprowa· 
dził do takie potęgi, że równych jej nie wiele 
mamy w Stanach Zjednoczonych. 

Ks. W. Grutza urodził się na Górnym 
Ślązku w r. 1856 z rodziców niezamożnych. -
Szkół nie przeszedł z wyjątkiem elementarnej, 
poczem zaczął uczyć się rzemiosła a mianowicie 
kowalstwa. Jako czeladnik tego fachu pracował 
czas jakiś w Warszawie, Krakowie i innych 
miastach nietylko w Polsce, ale także w Niem·· 
czech i Francyi. 

Bogaty w doświadczenia życiowe, przy by· 
wszy do Ameryki, pracował dalej w swoim fa.· 
chu we Filadelfii i innych miastach, zaś przy· 
bywszy do Milwaukee, zapragnął iść wyżej, 
a poczuwszy powołanie do stanu duchownego, 
zaczął się uczyć prywatnie i w końcu został 

. przyjęty do seminaryum w St. Francis, a w r. 
1885 został wyświęcony na kapłana, poczem 
był wikarym przy tutejszej parafii św. Stani· 
sława. 

W roku 1887 zorganizował parafię św. Jó· 
,_afata, hiatorya której wszystkim znana, jest 
historyą jego życia i śmierci. 
;~ W czasie pjęcioletniej budowy wspaniałej 
bazyliki, która przed kilku tygodniami poświę· 
coną została, stracił zdrowie ; dziś dodać tylko . 

' trzeba: i życie. · 
Dbał o chwałę Bożą - o tern świadczyć 

będzie po wszystkie wieki gmach przez niego 
wystawiony, ale dbał też o to, aby jego para
fianie nie żyli w ciemnocie, aby dzieci swoje 
na dobrych wychowali Polaków, o czem znowu 
świadczy wyższa szkoła przez niego założona, 
wydawnictwa przez niego prowadzone i praca . 
całego życia. 

Nic dziwnego, że na wieść o. jego śmierci 
na odgłos dzwonów żałobnie dźwięczących, 
niewiasty w parafii całej podniosły wielki la · 

_ ment i płacz. Czuły, że straciły ojca i opieku· 
na, który ich kochał serdecznie i którego nikt 
im zastąpić nie potrafi. · 

Niech odpoczywa w pokoju po trudach i 
męczarniach żywota. "Polak w Ameryce". 

Proces przeciw polskim gimnazya
stom w Toruniu. 

(Ciąg da.lazy). 

Oek . . Jankow.skl. Należał do związku. 
Osk. Dem:.bieński. Należał do związku i był 
kółkowym.'. Osk. Kroplewski. Należał do 

·DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 

„PA.N WOŁODYJOWSKI". 

(Ci~g dalszy). 

- Jużeśmy waści opłakali! - zawołał 
p.lln Wołodyjowski. 

Wtem nadbiegło kilku innych oficerów 
między nimi Ketling. \\ szyscy zdumiewali 
się nadzwyczajnie, potem jęli wypytywać na 
wyścigi łucznika, jakim sposobem w tureckiem 
przebraniu się znalazł, ów zaś zabrał głos i 
tak mówił: 
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związku jako gimnazyasta chełmiński. Osk. 
Przybyszewski. Należał do związku. Ook. 
Sell. Należał do związku:. Osk. Januszewski. 
Należał do związku, do~póki chodził do gi· 
mnazyum. 

Adwokat Szuman. Czy oskarżony utrzy· 
mywał stosunki ze związkiem po wyjściu z 
gimnazyum. 

Oak. Januszewski. Nie utrzymywałem 
zgoła st6sunków ze zwiĄzkiem. 

Osk. Prądzyński. Należał jako gimna„ 
zyasta do związku w Chełmnie. Był jakiś 
czas prezesem. 

Wszyscy dotąd wysłuchani oskarżeni cho· 
dzą lub chodzili do gimnazyum w Chełmnie. 

O godz. 3 /48 odroczył przewodniczący 
rozprawy do wtorku. 

Wracając do sprawozdania z rozpraw 
przedpołudniowych, ~aznaczamy, że osk. Krzy· 
żankiewicz już w Poznaniu powziął rriyśl wy· 
kl.uczenia z trybunału · hakatystów . czyli człon
ków „Ostmarkenvereinu" . i wykonał ten zamiar, 
chociaż mu odradzał obrońca p. adwo,kat Celi
chowski. Ad woJ+aci toruńscy nie wiedzieli o 
tym zamiarze Krzyżankiewiczą, a redaktor, 
który siedząc na sali sądowej w pobliżu, usi· 
łował go w ostatniej chwili odwieść od wnio· 
sku, naraził się na napomnienie przewodniczą· 
cego, że nie wolno mu rozmawiać z oskarżonymi. 
Prokurator również się wdał w sprawę i groził 
odpowiednimi wnioskami, ale odstąpił od nich, 
otrzymawszy przez adwokata Szumana odpo· 
wiednie W)1jaśnienie. 

Drug i dz ie 4 rozpraw. 
(lO·go września.) 

O godz. 9 zagaił przewodniczący dalsze 
rozprawy i przystąpił do słuchnia oskarżonych 
o udział w zwi2'tzku gimnazyastów w Brodnicy. 

Osk • . Grochowski. Dawniej chodził do 
gimnazyum w Toruniu. : Następnie przeniósł 
się do Brodnicy. Należał do związku „Filo· 
matów". Przyjęto go w Niskobrodnie w nie· 
dzielę przed południem. W związku uczono 
się historyi i literatury polskiej. Przyjmowani 
składali przysięgę, źe będą milczeli o związku 
i przestrzegali przepisów ustaw. W ustawa.eh 
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polskiej. Ustawy były pisane. Związek miał 
bibliotekę, złożoną z dzieł naukowych i litera -
ckich. O bibliotece polskiej w gimnazyum 
brodnickiem oskarżony nie słyszał. - Składki 
płacono na książki. Kto był leni wy, płacił 
karę pienię.żną. 

vV Toruniu nie było zorganizowanego 

--: Przewróciłem się, wracając, przez jan· 
Czarskiego trupa i głową o kulę leżącą wy
ciąłem, a choć czapkę miałem drutem prze
szywaną, zamroczyło mnie zaraz. Obudziłem 
się niedługo potem. Patrzę, leżę cija na jan
czarze, jak na łóżku. Macam głowę boli 
nieco, al~ nawet i g~za nie m~. Zdjąłem dzapkę, 
deszcz m1 wychłodz1ł czuprynę i myślę sobie: 
do?ra nasza! W t~m przyszło mi do głowy: 
nu~by~ z . owego Janczara moderunek cały 
zdJął i między :rurków poszedł ? Przecie ja 
po turecku tak, Jak po poli:>ku, gadam i nikt 
mnie po mowie nie pozna, z gęby też jan
czara: nie odróżnić? . Pójdę, posłucham, co 
gadaJą . Strach ch~1lami brał. bo mi się 
dawna. niewola przypominab, alem poszedł. 
~o.c ~iemna, ledwie się t~m gdzie niegdzie 
swiec1ło, to, powiadam waściom, żem tak sobie 
między nimi chodził, jak między swoimi. 
~ielu z nich w rowach pod przykrywkami ' 
lezało ; poszedłem i tam. Ten i ów mnie pyta: 

„Czego się włóczysz?" a ja na to: „Bo mi 
się spać nie chce t" Inni też gwarzyli kupami 
o oblężeniu Zoiechęcenje między nimi wielkie. 
Na własne uszy słyszałem, jak na obecnego 
tu naszego chreptiowskiego komendanta wy
rzekali. (Tu pan Muszalski skłonił s1ę Woło
dyjowskiemu). Powtórzę ich własne słowa, 
bo to przecie wraża przygana na najwi~kszą 
pochwałę wychodzi : „Dopóki - mówili -
ten mały pies (tak psubraci waszą mość na
zywali), dopóki ten mały pies zamku broni, 
nie zdo będziem go nigdy". Inni mówili: 
„J ego się kula i żelazo nie ima, a śmierć od 
niego na ludzi wieje, jak zaraza". Tu po
częli wszyscy w kupie narzekać: „My jedni 
się bijem (prawi~), a inne wojska nic nie robią! 
Nam sułtan mówi: „Moi mili barankowie," ale 
widać nie bardzo jesteśmy mili, skoro nas tu 
na jatki przyprowadzono. Wytrzymamy (pra· 
wią), ale nie długo, potem zaś do Chocimia 
się wrócim, a jeśli pozwoleństwa nie dootaniem 
to mogą i jakie znaczne głowy spaść z kar: 
ków w ost ·1tku". 

- Słyszycie waszmościowie! - krzyknął 
W oł•Jdyjowski. - Gdy się janczary zbuntują„ 
wraz się sułtan przelęknie i oblężenia zaniecha! 
~ - Jak mi Bóg miły, tak szczerą prawdę 
powiadam! - mówił pan Muazalski. - Mię
dzy janczarami o bunt nie trudno, a już im 
bardzo mruczno. Tak myślę, że jeezcze je
dnego, albo dwóch szturmów spróbują, a po
tem zęby na janczar-agę, ba! na samego suł. 
tana wyszczerzą. 

- Tak będzie 1 · - zawołali oficerowie. 
- Niech spróbuj'ł jeszcze i dwudzie~tu 

szturmów 1 - mówili inni. 
I poczęli w szable trzaskać, rozpalonemi 

oczyma ku szańcom spoglądać i sapać. 
Lecz pan Muszalski zabrał głos na nowo: 

związku, lecz uczono się tylko wspólnie po 
polsku. 

Przewodniczący stwierdza z akt, że Gro· 
chowski wspomniał w Brodnicy o istnieniu 
związku w Toruniu. 

Oak. Grochowski. Może podpisałem pro
tekół, ale nie przypuszczam, żebym wyraził się 
tak, jak zapisano. 

W dalszym ciągu zeznał Grochowski, że 
o polityce ani o sprawach narodowych w 
związku nie było mowy. 

Przewodniczący. W protokóle napisano, 
że pan zeznał, iż , sposób nauki polskiej mógł 
obudzić w uczniach przekonanie, że Polacy 
tworzą jeden wielki naród w znaczeniu ideał· 
nem. Czy to była myśl pańska? 

Osk. Grochowski. To była myśl asesora 
Oasowskiego, który mnie przesłuchiwał. Nie 
protestowałem przeciw umieszczeniu tych słów 
w protokóle, bo byłem zmieszany i nie rozu. 
miałem znaczenia owych słów. 

W przysiędze nie było mowy o PoLsce 
ani o imieniu Polaka. 

Nie wiem o stósunkach związku brodni• . 
ckiego z innymi związkami. Ze Sremu nikogo 
nie znałem. 

Członkowie mieli przybrane nazwiska. 
Grochowski nazywał -się Góral. 

Swiqt narodowych w związku nie obcho
dzono. „Teki" lwowskiej oskarżony nie zna 
zgoła. _ 

Wnosi, że związek istnieje już dosyć długo, 
bo ma znaczną bibliotekę a tej nie sprawiono 
jednego dnia. 

Odczyty, które wygłaszano, były czerpane 
tylko z historyi i literatury.· 

Adwokat Szuman. Oakarżony Grochowski, 
jak z akt wynika, wspomina, że poznał w To· 
runiu gimnazyastę Karczyńakiego z Chełmna. 
Kleryk Karczyński oąwiadcza, że Grochowskiego 
pierwszy raz zobaczył na sali sądowej. Po„ 
przednio go nie znał. 

Grochowski. W śród oskarżonych jest 
także Kruczyński. Może się pomyliłem co do 
nazwiska. 

Osk. Kruczyński. Kilka lat temu byłem e 
w ~oruniu u ks. wikarego Hassego i i:,potkałem 
u mego Urochowskiego. W ten sposób si(ł 
poznaliśmy. · 

Adwokat Feilchenfeld. Czy do toruń„ 
skiego zjednoczenia, o którem wspomina Gro• 
chowski, należeli Słubicki i Karwat? 

Osk. Grochowski. Nie należeli. 

( C 1łłg dalszy nsst~pi). 

- Oto, com słyszał. Zal mi było od· 
chodzić, bo mogłem więcej usłyszeć, alem się 
bał, że mnie dzień zaskoczy. Poszedłem tedy o 
ku szańcom, z których nie strzelano, żeby się · 
w pomroce przemknąć. Patrzę, aż tam nie ma 
porz~dnych straży, jeno kupami janczarowie 
się włóczą, jako i wszędzie. Podchodzę do 
sr.ogiej armaty, nikt nie woła. A to pan ko• 
mendant wie, żem zabrał ze sobą na wycieczkę u 
zadziory do gwożdżenia armat. W sunę prędko h 
jeden w zapał - nie lezie, bo. chcąc żeby ak 
wlazł, trzeba młotkiem uderzyć. Ale że to 
Pan Bóg niejak4 siłę w ręku dal, kiedy nie 
przycisnę dłonią, zazgrzytdo trochę, ale 
gwóźdź wlazł po głownię 1.„ 

- Dla Boga t waćpan to uczynił ? wać
pan wielką armatę zagwozdził? - pytano ze 
wszystkich stron. . 

- Uczyniłem i to i drugie, bo jak gładko ek 
poszło, znowu żal byłn odchodzić i poszedłem 
do drugiego działa. Boli trochę ręka, ale 
gwoździe wlazły. 

- Mości panowie! - zawołał W ołody
jowski - nikt tu większej rzeczy nie dokazał, 
nikt się tak, sławłł nie okrył t Wiwat pan 
Muszalski. 

- Wiwat I Wiwat! - powtórzyli oficerowie. 
Za oficerami poczęli krzyczeć żołnierze. 

Usłyszeli w ezańcach te okrzyki Turcy i zlękli 
się - i tembardziej im serca ubyło; łucznik 
zaś kłaniał się, pełen radości, oficerom i po
kazując SWił potężnfł, do łopaty podobni\ dłoń, . 
na kt6rej widać było dwie silne plamy, mówił: ed 

- Dalibóg, prawda! Macie waćpanowie Y. 
świadectwo. eh 

· (Otu dalszy naa~pl). 



ZieD.1.ie polskie. 
, z Prus Zaehe, Warmłł i Bazar. 
pelplłn. Ks. prałat Połomski z W ąbrze· 
któr.y przy końcu rekolekcyi rażony został 

~na, liżem na lewym boku, przeniesiony został 
ardorou św. Józefa, gdzie pod staranną opieką 
~óstr Miłosierdzia się leczy. 
1 Gdańsk. Z okazy i po bytu cesarza w 
dańsku ~ mnóstwo urzędników i prywatnych 
sób .został? obd~rzonych or~er~mi i tutułami. 
Jlli~dzy mnym1 otrzymali brnkup. ks. dr. 
~sentreter order korony 2 ·kl. i ks. dziekan 
cbarroer order czerwonego orła 4 kl. 
Grudziądz. Na wybudowanie wieży Bi· 

marka na t. zw. "Thur1?ber~u"? w. pow. kar· 
kim zebrano w „dniu n'em1eck1m", który 

·ę odbył przed tygodniem w Grudziądzu, aż 
e 150 mr. Swiadczy to wymownie o „ bardzo 

'cznym udziale" uczestników i ofiarności tychże. 
Według „Geselligera" liczba uczestników ~ y· 
osiła 600.0, zatem na głowę wypada aż całe 
i pół fenyga. 

* Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Dobrzyca. Cały dozór kościelny Do· 

rzycki wniósł skargę przeciw burmistrzowi 
~randenburgerowi oraz 'Żandarmowi o najście 
oscioła katolickiego. Skarga wniesiona do 
rokuratoryi w Ostrowie. Strona skarżąca 
aecydowaną jest w danym razie przejść 
wszystkie intencye aż do senatu trybunału 
brnego. W mieście i okolicy panuje radosne 
wzru~zenie i silna nadzieja, że sprawiedliwości 
!anie się zadość. 

Nowy kolonizator. Gospodarz Jan 
~zcześniak z Nowej wsi pod Niectanowem, 
~powiecie witkowskim, sprzedał, jak donosi 
i,Goniec", komisyi kolonizacyjnej swoje gospo· 
~arstwo, obejmujące 220 mórg, za 17:000 mr., 
~imo, że posiadłość tę chcieli nabyć Polacy. 
' Hogilno. W Palędziu Dolnem bawiła 
1 

ię córka chałupnika Klawittera fuzyą, która 
wypaliła, a strzał ugodził córkę robotnika Ro· 
iilskiego i zabił na miejscu. 

Kwilcz. Młyn Leśnik, który hr. Kwi 
ecki kupił od pana W endlanda, zadzierżawił 
lynarz p. Begas. - Za staraniem hr. Kwi
eckiego osiedla się lekarz, którego tu dotąd 
'e było. 

Germanizaeya nazwisk. Pocztarek 
ozef Ciż w Nakle za pozwoleniem władzy 
rzybrał nazwisko ,.,Ki3ch", porzuciwszy do· 
chczaso we. - Stanisława i Czesław Marte
owie w Trzemesznie przybrali nazwisko 
~Sasa", porzuciwszy dotychczasowe. 

· 1· •Ze Slązka czyli Siarej Polski, 
ę Koszenica. Aptekę tutejszą kupił od 

otychczasowego właśCiciela Krausego aptekarz 
ę , Bolesław Wicherski . 
a ~ Teatr germanizato1·ski dla górnoślą · 
e kieg? obwo~u przemysłowego. Prezydent re· 
o ency1 donosi, że naczelny prezydent Slązka 
• ~godził się na uchwały miai3t i fabrykantów. 
ę undusz pań3twowy wypłaci 12,000 mr. rocznej 
o apomogi. 17,500 mr. mają widzowie (robotnicy) 
y ako .wstępne zapłacić. 6000 mr. płacą fabry· 

anc1 - a prezydent rejencyi stara się o to, 
by więcej fabrykantów przyciągnąć. 

Dotychczas zgodzili się na zapomogę: Bi· 
lllarkhuta, lipińska spółka hut cynkowych, 
rólewsko Laurahucka spółka i - generalna 
yrekcya hr. Ballestrema w Rudzie. Tak tlono· 
ą gazety niemieckie. 

Zaznaczamy to wyraźnie, że generalna dy
ekcy~ hrabiego Ballestrema, posła centrowego 
a ghwicko lubliniecki powiat do parlamentu 
na .cztery powiaty obwodu przemysłowego 
~ seJmu, łączy się przy tej sposobności otwar· 
f z zwolennikami germanizacyi na Górnym 
. ą~k?· Generalny dyrektor Pieler nawet prze· 
~dn1~zył naradom. Nie poraz pierwszy 
~uny p. Pielel'.a i hr. Ballestrema 

nu\'dzy germanizatorami. 
li Tak postępują centrowcy wobec Polaków! 

'k 
~- "1tadomośei ze świata@ 
. ~~ , d Berlin. Minister oświaty polecił przed 
1
.' e a.wnym czasem rządom prowincyonalnym, 
ie 1- zwróciły uwagę Aa wykształcenie nauczy

e 1 ludowych w pielęgnowaniu chorych pod-
das ~ojny. W tym celu mają .się odbywać 
nosne kursa dla nauczycieli. 

Z l.m.e1•yki. Następcł\ Mae Kinley'a 
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zostaje wedle prawa amerykańskiego wicepre
zydent Roosevelt, który z nim ra~em został 
wybrany. Jest to człowiek młody, bo liczy 
dopiero 43 lata, i usposobienia żywego i wo· 
jowniczego. W wojnie hiszpańskiej Roosevelt 
osobiście był w ogniu i dowodził szturmem na 
fortecę Santia~o. - Ostatnie słowa prezydenta 
brzmiały: „Zegnajcie wszyscy, to droga ku 
Bogu, niech s;ę stanie wola Jego." Zapisał 
te sJowa lekarz Mann. Obecnie jest też obawa 
o życie żony zmarłego. Pożegnała ona si~ z 
konającym około godziny dziesiątej, a gdy o 
drugiej godzinie zakończył życie, wpadła w 
rozpacz niezmierną. Kiedy się rozeszła po 
północy wieść o zgonie Mac Kinleya, ogromne 
tłumy ludu ruszyły ulicami ku wię~ieniu, gdz;e 
osadzono Czołgosza, lecz zostały odparte przez 

· oddziały pieszej i konnej policyi. 
W oj na angielsko - transwalska. 

Już upłynął wyznaczony w proklamacyi Kitche· 
nera termin złożenia broni. Ze burowie wez· 
wania tego nie usłuchają, nie ulegało wątpli· 
wości; jeżeli Kitchener spełni zawarte w pro· 
klamacyi groźby, burowie nie zostaną dłużni 
i wojna zamieni sję w rzfŹ. 

z rożnych stro:D.. 
Bochum. W zakładzie chorych „Berg· 

mannsheil ' ' . wyjął prof. Lo bker pewnej nie· 
wiaście igłę z żołądka. 

Hofstede. W kopalni „Konstantin" 
znów świętowano. 

Sodingen~ K3. Jan Nilies został prze· 
sadzony do Sodingen jako kapelan. 

Herne. Ks. kapelan Mock po~!łany zo· 
stał jako proboszcz misyjny do Alsleben. 

Barop. Sz)l b kopalni ,;Kaiser Friedrich" 
zapadł się na pnestrzeni 30 metrów. Około 
700 górników zostaje przez to narażonych M 

możliwość utraty pracy. 
Oberhausen. Fiskus kolejowy chce 

oszczędzac z krzywdą robotników. Zwl'Otni· 
karze muszą teraz 12 godzin pracować. 

Herte n. W szybach 3, 4, 5 i 6 ko
palni ,~Schlagel und Eisen" świętowano z po· 
wodu małego popytu na węgle. Co to b~dzie, 
jak tak dalej pójdzie? 

Baczność! 
Do numeru d2isiejszego za.łj\czamy jako bezpłatny 

dodatek obraz „Błogosławieństwo domu'' z portretem Ojca 
św. i krótkiem abecadłem Obraz ten należy oprawić w 
ramki i zawiesić na ścianie, co za.chęci dzieci do nauki 
polskiego czytania. 

Towarzystwo św. Walentego w Hoerde 
donosi wszystkim członkom i Rodakóm zamieszkałym w 
HJerde i okolicy, że w sobotę od południa to jest dnia 
2 l·go aż do południa. dnia 23 września. będzie ksif\dz 
polski, Ojciec Alfons słuchał ~spowiedzi św. Tow. nasze 
przystępuje w nielzielę o godz. 71/ 2 do wspólnej Komunii 
św. Po południu o godz. 31/2 na.bożeńatwo polskie z ka
zaniem. Szan. RodMy, korz;ystsjcie z tej sposobności, bo 
ona dla nas bardzo rzadka . Roda.cy, licznie do spowie
dzi św. i na Mbożeń~two pJlskie się zbierzcie. Po na
bożeństwie polakiem odbędzie się zebranie Tow. naszego . 
O liczny udział członków prosi Z a r z ą, d. 

Towarzystwo św. Michała w Bruehu 
doo.osi swym członkom i wszystkim Rodakom i Rodaczkom 
w Bruchu i okolicy oraz Sfłsiednim zaproswnym towarzy
stwom, it w niedzielę 29 września po południu obchodzi 
towarzystwo swą, 13 rocznicę swego istnienia nil sali 
p. H. Kuchem (Kolniacherłof) przy kościele katolickim, 
na którfł wszyatkich nam życzliwych Rodaków zapra.szsmy. 

Program r Jcznicy: Od godz. 2 po peł . do wpół do 
4 przyjmowanie bratnich towarzystw. O godz. 4 pochod 
do kościoła na nabożeństwo. Po nabożeństwie dalszy cilłg 
zabawy na suli. O godz wpół do 9 będzia przedetawie
nie teatralne. Członkowie naszego tow. zobowifłzani sq, 
wszyscy wzfą,ijć udział w pochodzie do . kościoła pod karfł, 
a ci członkowie, którzy nie wezmfł udziału w rocznicy i 
w pochodzje do kościoła płacił wstępne jak członkowie 
są,siednich tow po 30 fen. Karty watępu moźua nabyć u 
członków zatz~du i u golarza Fr. Janowekiego, w niektó
rych składach polskich, których właściciele aą, w towa
rzystwie, oraz w lokalu towanyskim. Karty wstępne dla 
nieczłonków pned cza.'3em 75 fen., a przy kasie 1 mr. O 
liczny udział członków i zaproszonych Rodaków i Roda-
czek w rocznicy uprasza Z a r z ą, d. 

'.l'ow. św. Stanisława B. w Styrum 
W niedzielę 22 września będzie polskie nabożeństwo 

z kazaniem w kcsciele św Józefa o godz. 31/ 2 po poł. 
Po nabożeństwie zebranie na eali p. Klefke, dawniej 
Huppertz;. O liczny udział uprasza. się. Goście mile 
widr.iani. Z a r z Ił d. 

Tcwarzystwo św. Józefa w Wanne . 
W niedziele dnia 22 września po poładnlu o godz. 4 

odbędzie się walne zebranie na którem będzie spra
wozdanie kt ey z IV kwartału i całego roku przeczytane, 
oraz obór nowego zarzfłdu. Zarazem donosi się rna.n. 
członkom którzy ?posiadaj~ ksi~żki z biblioteki, aby ze· 
chcieli z 'sob, pr&ynieść na posiedzenie. O jak naliczniejsze 
przybycie na posiedzenie, co jest obowillzkiem · każdego 
członka pros! Z a r z „ d. 

Towarzystwo św. Michała w Hocłµeld 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom zamieszka
łym w Hochfeld, Duisburg i okolicy, ił w niedzielę ~ia 
22 września. obchodzi towarzystwo druKą. rocznic~ 
swego istnienia.1 a pierwsz' rocznicę poświęcenia chor~
gwi. - BratQie Towarzystwa., które od nas za.ororoszema 
odebrały także I te, które dla. braku adresu zaproszenia 
nie odeb~ały prosimy, deby przybyły z chorfłgwiami ale 
bez pałaszy.' Zapraszamy teł wszystkich życzliwych nam 
Rodaków jak naj11pnejmiej. -

Program uroczystości. Od godz. 2 do 1/ 24 fr~jmo
wanie bratnich Tow. O godz. 4 wymarsz do koeetoła na 
naboteństwo. Po nabcżeńatwie pochód na. salę, gdzie bę
dzie mowa przywitalna, deklamacye, śpiewy i w końcu 
teatr pod tyt. „Zięć dla parady·•. Muzykę dostawi pan 
Kuik z Herne. Członkowie naszego tow. będ, czekać na 
dworcu w Duisburg i na ulicy Schwanenstr. Wdtępne 
dla członków bratnich tow· 30 fen., nieczłonkowie płac„ 
pr&ed czasem 75 fenygów, a przy ka'!ie 1 markę. Karty 
wstępu można nabyć u członków zarz,du. Spodziewajq,a 
się lic~nego przybycia zasyła.my braterskie pozdrowienie. 

Z ar z itd. 

Tow. pol.-katol. „Ognisko" w MiHheim n. R. 
W niedzielę dnia 22 wrZfŚnia. o godz. 7 wieczorem 

jest posiedzenie. · O liczny udział prosi Z ar z q, d. 

Koło śpiew. polskich „Fiołek" w Brochu 
donosi swym członkom , iż lekcya śpiewu odbędzie, się w 
niedzielę dnia 22 wrześaiĄ o gildz. 2 po południ'.!, na któ
r~ zaprasza się wszystkich czynnych członków. 

L. Kubiaczyk. dyrygent. 

Tow. św. Barbary w Oberhausen. 
W niedzielę dnia 22 września przystępuje towarzy ... 

stwo nasze wspólnie do Komunii św. Sposobność do spo
wiedzi św jest w sobc tę ran'J i po połuluiu. Chorf\ŻY i 
asystenci winni się stawić o g)dz 7, taksamo i członko• 
wie winni się st,aw : ć dość wc~eśn · e w cza.pka~h i ozna-
kach towarzyskich. O liczny udział prosi Z ar z' d. 

Tow. pol.-kat. Jutrzenka p. w. św'. Wawrzyńca 
w Ober . Jłlarxloh 

d ;nosi szanownym członkom, którzy na C'statniem zgroma
dzeniu obecni nie byli, iż w dniu 22 wrześnil odb~dzie 
slę jesienna. zabawa. o godz ~ po yo~ud~iu u pa.na 
Klapka w O'::lermar:xloh. Człollkow1e wmm się eta.wić Zi 

oznakami. Muzykę dostawi pa.n Podeszwa z Alstaden. 
Także i nieczłonkowie Sfł mile pz.yj~ci. 

_ Igo. Michali!ki, przewodu. 

Koło śpiewu „ Fiołek" w Rą.ux~l 
donosi swym c, łonkom, iż półroczne walne zebra• 
nie odbędzie się w niedzielę dnia. 22 o godz. 1 po połu
dniu na. sali p. Richtera, przy katolickim koś~iele, na które 
wszyscy członkowie stawić się winni. O jak najliczniej
sze stawienie się uprasza, gdyż będfł ważne sprawy omlio
wiane w sprawie zabawy. - Zarzl\d win\eo, E3ię pół go-
dziny prędzej stawić - Ze. r z ą, d· 

Odezwa do Polaków w Wltten. 
Szanownych Rodaków z- Witten i okolicy, a szczegó• 

lnie wszystk4 młodzież polską, zaprasza.my niniejszem na 

zebranie 
. w celu założenia Kola śpiewu,, 
które się odbędl:ie 22 wrześnta o godz. 4 po południu 
na sali p. Tebarta w Witten, przy ul. Crenge ,d-a.n.zatr. 

O liczny udział upraszaj!\: 
W . !vlif\dowicz, A. Pawlak, J. Kwaczewski, Fr. 'Kubiak, 
Fr. Antoniak. L, Kocińeki, J. Sander, M. Paluch, ,_P. Dej
ter, M. M\kowski, P· Ku.bia.k, l!'r. Sipurzyńaki, M. Bogu-

cki i A. Nieborak. 

~~~-~1i?IC2-

~ 
Szanownemu członkowi · , m 

panu J~z~~owi Mieh~lskiemu 
i Jego narzeczoneJ 

pannie Annie Koła ta 

~ 
w dniu ich ślubu i wesela (2 l bm.) składa
my najszczersze życzenia zdrowie., szczęścia 
i wazyatkiego dobrego, ·a po śmierci z 'oawie
nia wieeznego. Tego mu życzy Tow. ,, Tu-

~ 
t rzenka" p. wezw. św . Wawrzyńca z Ooer

. m!l.rxloh i wykrzykt je 9999 ra ~y uiech żyjP, 
a.i się echo z Bruckhausen do Rainare?i'l. 
o lbije l Z ar z q, d. 

-~~~tret;;~ 
~~~~m~~~mo~~~~~~ 
~ Szanownymu Pa.nu ~ 
!_ Tomaszowi Bzylowi I 
~ prezeso Ni Tow. ,)Jedność 1~ w Dortmundzie, 

I składa.my w dniu godnych Imienin nasze naj • 
szczer~.ze życzenia. zdrowia, szczęścia i ws11el· 
kiej pomyślności, życr.ymy, aby po l jeg:J prze- · 

~ wodem towarzystwo n!l.sze cora?i bardziej się 1!t 
~ rozwijało, a po tem życiu doczesnem, życzymy I 
~ mu nleba. Nusz prezes p. Tcma.sz Bz;yl niech 
~ żyje! aż cały Dortmuad zadrży I 
~ . 'l'ow. ,,Jedność" w Dortmundzie. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

· Przykrawacz Polak 
aka.demicznie wykształclny, biegły w swym ~a.wodiie, w 
wieku lat 30 tu, samotny, poszukuje za.raz lub później 
miejsca jllko przykrawacz wyprobowa.nego kroju Zgło
szenia. przyjmuje Eksp. „ Wiarusa Polskiegou w llochumł 



Koło ~piewu „Sobieski" w Herten 
donosi swym członkom, iż zebranie odbędzie się w nie
dzielę dnia 22 września o godz. wpół do 4 po południu, 
a zaraz po zebraniu lekcya śpiewu. O liczny udział prosi 

Z ar z fli d. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
eonosi swym członkom, iż prz,szłe zebranie odbędzie się 
w niedzielę dnia 22 września o godz. 4 po południu. -
Zarzflid winien się stawić o godz. 3. - Z powodu, te wa
łne sprawy są, do załatwienia, przeto o liczny udział prosi 

M. Królik, przewodn, 

:Sr uch. 
Mle3ięczne zebranie Towarzystwa św. Michała odbę

dzie się w niedzielę 22 września po południu o godz. 4:. 
Porz,dek zebrania: 1) Płacenie miesięcznych składek, 2) 
wpis nowych członków, 3) sprawy towarzyskie 4) wnio
ski członków, 5) wypłacanie chorym. O punktualne ze-
branie się Wlilzystkich czbnków prosi Z ar z I\ d. 

Posiedzenie zarz~du jak zwykle, na które chorj\tni i 
ich zastępcy stawić się winni. 

Wojciech Chwiłkowski, przewocln. 

Koło śpiewu „Wanda" w Katernberg 
urz~dza w niedzielę dnia 22 września obchód 6 ro• 
cznicy swego istnienia, połf!iczony z śpiewem i tańcem. 
Wszystkie Koła, które od nas zaproszenia odebrały, pro
simy bard~o, aby nas SWt\ obecności!\ zaszczycić raczyły. 
C.donkowie naszego Koła maj~ wstęp wolny, członkowie 
bratnich Kół płacfł 50 fen , nieczłonkowie płaCf\ 1 markę. 
Zabawa odb~dzie się na sali pana LinnhOfera, przy ulicy 
RotthaU3ener Str. o godz. 1/lJ po południu. O liczny u-
dział w naszej zabawie upras.h Z ar z!\ d. 

Cześó polskie.i pieŚ 'J i ! 

Apol. Wojczyński 
krawiec polBki 

:Bruckh,a us en! 
W niedzielę dnia 22 wrzesnla br. urzflidza Towarzy

stwo „Jodnoeć" na sali p. Reidicka dla swych członków 
posiedzenie nadzwyczajne, na którem omawiana będzie 
sprawa pierwszej rocznicy, dla tego się wszystkich człon
ków a osobliwje zarzfłd o liczne i punktualne przybycie 
uprasza. - Nadmieniamy także, ii po zebraniu nasti\pi 
wielce urozmaicona wieczornica połfliCzona z tańcem. Po
nieważ to już w tym roku ostatnia., dla tego się wszyst
kich członków, a osobli:wie młodzież, która do wojska od
chodzić musi, jak najporęcej zaprasza. Poczf!itek o go· 
dzinie 3 po południu. - Goście mile widziani 1 

W. Wlerkiewicz, przewodn. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Hofstede 
donosi swym członkom, iż w przyszł4 niediielę dnia 22 b. 
m. o godz. 6 wiczorem odbędzie się lekoya śpiewu u p. 
Natropa, Bismarkstr. O liczny udział nprasza się. 
Gośc!e mile widziani. - Cześć polskiej piesni. 

Zarząd 

Koło śpiewu „Harfa" w Wanne 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 22 września 
rano godz. 7 odpnwion~ zostanie Msza św.1 która zamó
wion~ została na dzid>. zjazdu. U prnsza się wszy:itkich 
członków naszego Koła, aby zechcieli wziąść udział w 
tt-jże Mszy św. Z ar z~ d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Ueckendorf. 
W sobotę dnia 21 września przystępujemy do spowie

dzi św. , a w niedzieię ranJ przy k( ńcu 7. mowej Mszy 
św. przystępujemy wspólnie do Komunii iw. Kaidy czło
nr k musi mleć oznak i czapkę towarzysk~. Chorj\żni 
winni s ' ę stawić z chorqgwif\. Proszę o liczny udział 
f~~ifi"~~lj~- ~~%l':t.;~„*'" Il Juliau Gra.bow11ki. prezes 

ve.reinsstr. Gelsenkirehen vereirasstr. 
nr. tę. nr. 19. 

Polecam się szanownym Rodakom na obczyźnie do 
wykonywania 

ubrań podług miary, paletotów itd. 
pod ;wa1·ancyą za dobre lcżl':nif'. 

Na porę jesienni\ i zimowq posiadam na skh<l 2.ie 
· bardzo })fękne materye. 

Skora i rzetelna mługa I t) en y ta n ie I 
Ktoby chciał zam"'wić ubranie, niech napisze na kar 

cie, a przybędę z próbksmi. Rodacy, popierajcie swoich. 

Szanownym Rodakom w Gttnni;f eld i okolicy donoszę jak 
najuprzejmiej, iż otworzyłem 

skład towar6w kolonialnych, 
które · po bardzo tanich cenach sprzedaję 

Proszę szanowych Rodaków o łaskawe porarcie 

Jan Szymkowiak, 
w Giinnigf eld, Aschenbruch ,„.nr. 7. 

f Baczność J 
•rekruci!• 

Polecam kuferki, szczotki 
do czyszczenia rzeczy i obuwia oraz 
wszelkie •inne przedmioty potrze
" Je dla żołnieży po jak najtańszych 
·~enach . 

Fr. Józefoski, Herne, 
przy ul. Neustr. 35. 

Baczność Rodacy 
w Stuckenbusch i okolicy! 

Z powodu, iż odjeżdżam w stro· 
y rodzinne wypnedaję wszystkie 

Z powodu kupienia większeg o 
gospodarstwa mam do sprzedania 

w Zegrówkn 
pod §migiem 

13 mórg dobr. gruntu 
3 morgi ł~czki, dom mieszkalny. 
stodoła. w reglówkę, chlew muro..'. 
wany i sadek. Grunt i łfłka przy 
budynkach. Szkoła jest w miej
scu, do kościoła jest pół godziny 
do miMta. Smigla 3 kw udranse, z~ 
wszystkiem zara.z do sprzedania. 
Cena kupna. 2,400 talarów. 
Zgłoszenia przyjm uje 
ltlarein Ciel1oszewski 

w Po łado wie. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Steele. 
W niedzielę dnia 22 września o godz. 11 przed 

iudniem odbędzie się walne zebranie, w celu obp 
nowego zarzttdu, na sali swykłych posiedzeń. Zatem 

8 
wienie się wszystkich członków jest bardzo konieczne 
o co uprasza Z arz~d. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
W niedzielę dnia 22 Wl'ześnia o godz. 111/ 2 po wl 

kłem nabożeństwie odbędzie si~ ~wyczajne zebranie cl 
jak nsjlicznięj11zy udział prosi Z ar z ,d·. 

Baczność parafianie ostrowscy 
przebywający na obczyźnie!' 

Dnia 15 września odbyło się zebranie, na którelll 
chwalono, aby dla naszego parafialnego kościoła. spra~ 
sztandar z napisem od Rodaków z obczyzny przebywaj~ 
cy<h w Westfalii i Nadrenii. Zapraszam zatem wszystklj 
parafian ostwwskich do składek chocia.!by najmniejszy 
wedle możności, . aby pokazać, ii jeszllze nie wygaa 
w nas wiara Ojców naszych i że tu na obczyźnie dalek 
od stron rodzinnych zawsze jej synami być pragniein 
Kochani Bracia! poka.bie iż wam S?ra.wa ta obojętll\ · 
jest. Wszehie składki przyjmujlł: 

Michał Sliwka Wetter nad Ruhrf!i, ul. Kaiserat. 14; 
Józef Kawaler, Bochum, ul. Maltbeseratr. 17, 
Paweł Switałs, Bochum, ul. Maxstr. 12; 
Jakób Swiniarski. Boch ·1m, ul. Maxstr. 12 ; 
Walenty Wojtczak, Herne, ul. Coloniestr. 24; 
Franciazek Słomianny, Wiemelhausen, ul. Ottostr. 19. 

Diilsi Rodacy, k 'órzy składki z innych miejscowo! 
odbierać bę.fl:l, ogło3zeni zoatanl:l później , 

Za komitet : Michał Sliwka. 

sprzęty domowe, 
.ikO to szafy, łóżka, krzesełka. itd. 

J. Staszak 

Ktoby wiedział, gdzieby mógł 
przebywać 

Antoni Szała, 
rodem ze Słupi pod Poznaniem, 
(lub on sam), zechce podać mi je · 

Na bardzo łatwą odpłatę. 
1 v Stuckenbusch 48/ 2, 

u pana Mesingfelda. 

:Baczność! 
Z powodu, ie wyje.tdża.m w 

::.: ;ron~ rodzinne wyprzedaję 

wszystkię meble, 
· .ko to: ognisko, czyli maszynę do 
.:. towania, l szaf~ do przyodzie
~„'tu, 1 etół1 Mika itl. Wszy3tkie 
1:„~ble, BI\ 3 lata stare . 

V36. Marszałek, 
rlolthausen, Kolonie nr. 51, 

pod Kastrop. 

Wielka partya. 

karto:ftl 

go adres. · 

Wojciech 8zala, 
Dis te 1 n pod Herten (Westf.) 

ul. Schulatr. 92. 

Służąca 
znajdzie zaraz miejsce, - Tak 
samo 

dzlewezę 
które by cbcinło się uCZ)'Ć w 

składzie kolonialnym, 
mogę zaraz prz~'jf\ć· 

Józef Grząbka, 
Ehrenfeld przy Bochum, 

Mittelstr. 26. 

Książka misyjna 
•' } paszy, 150 za 8,20 sprzedaje zawieraj~ca modlitwy i nauki naj-

G. Konen,· stósowniejsze, aby sobie zapewnić 
w Wattenscbeid. zbawienie. Cena 2,20 mr., z prze

syłką 2,40 m. 

~a. inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności nie 
odpowiada. 

-O-brania gooooooooooooooooooo 'Ił.Jr ,..
1 dla mężczyzn. 8 Każdy, kto w nowym § „„. .a.u.e JJ. e _ 

Zakiety g domu kredytowym g wszelkiego rodzaju, 
dla mężczyzn. 8 „Znm Bergmann" O pojed. sprz~ty jako też 

Paletoty o (pod górnikiem) S cale urządze:ói3-
dla mężczyzn. § kupi, zostanie najzu- 8 Po każdej ce n ie. 

Zakiety § pełniej zadowolony 8 Własna parowa 
dla niewiast. 8 przez dobry towar, 8 fabrvka mebli, 

Kapesy 0 pmz tanie ceny g. J 
dla nie·wia~t. 8 i przez najłatwiejsze g dla tego wszystko tak tanio. 

t7brania g warunki odpłaty. 8 Ogniska 
dla chłopców• 80000000000000000008 (maszyn~ do gotow.) 

Na odpłatę otrzyma każdy bez względu na stan.· 
Bochum, I Essen, 

przy ulicy Babnhofstrasse nr. 30. Thurmstr.16 zupełnie przy reńskim dworcu. 

Gelsenkl1•ehen, L a ą r, 
Bahnhofstr. 94, obok.,B~hnhofhotel';· Kaiserstr. 6a, przy dworcu Ruhrort. 

Za druk, nakład 1 redakcy9 odpowieuialny: Antoni lhejski w Bodhum. ,- Nakładem I czclonkami Wydawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum' 

Dodatek : ,,Nauka lCatoliak•"· 
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paczą swoją zmartwiłby ją może na tam
tym świecie. A nie chciałby tego. 

- Ale jakżeby to być mogło, - spy
tał jednak staruszki - żeby sprawowanie 
się dzieci było jedyną nagrodą lub karą 
rodziców, albo też pamięć zła lub dobra 
o zmarłych, kiedy ksiądz proboszcz mówił 
w kościele, że wszystkich złych ludzi mę
czą nieczyste duchy, siarką poją, smołą 
wrzącą palą, obcęgami rozpalonemi szarpią? 

Staruszka zaraz nie odpowiedziała Ja· 
siowi, tylko uśmiechając się, pogłaskała go 
po główce i p~ chwili dopiero odparła: 

- A cóż tobie mówili o mnie, niby 
czarownicy? Mają mnie za sprzedaną nie
czystemu, a ja tylko pogodą i niepogodą 
z wolą Boż~ rządzę! Kto tego pojąć nie 
może, ten sądzi, że za mą władzę duszę 
złemu sprzedałam. Tak samo kto nagrody 
innej nie zna i nie rozumie, ten i piekło 
sobie wyobraża stosownie do swego pojęcia 
o rzeczy. 

· ········~ 1 Szanownych Czytelników '2-
upraszamy, aby odnowili przedpłatę ~ 
na ezwarty kwartał 1901 roku ~ 
i niechże się starajit o dalsze roz- 'fi" 

~ powszeehnłanie "Posłańca Ka-ł 
~~o lic.kiego". Cena wynosi na poczcie .~ 
A i w aJencyach = 
~ ._: przyniesienie~ ~o. domu 85 fen.; i 

ł
- be: prtynie8'e•iia 50 fen.; ł: 

w Elr,apedycyi w Bochum 40 fen. 1. •• „.„.~ 
Kalendarze na rok 1902. 

Śwfetojózafaele 
czyli składka na ubogich studentów katolieko-polskich. 

Niedobór (zob. nr. 37) 84,69 mr. 

Na chrzeinMh u Franc. Wachowiaka w Wanna 
Woje. Matysiak z ionft 1 mr., Fr. Wacho
wiak z żonfł 1 mr., Szczepan Bro~a 2 m1·., 
N. N. 1,50 mr., Szczepan Kupczyk z ŻODf\, 
Ign. Wachowiak z żonq, 1 mr., J. Wachowiak 
z żoną, 1 mr, St. Broda 1 mr., J. Walter 
50 fen., Stanisław, Andrzej i S.eymon Wacho· 
wiacy po 1 O fen., (wręczył Matysiak) • • 

Piotr Koeztur, Bismark . . • • • • . • 
N. N. z Giinnigfeld • • • • . • • • . 
Przy sposobności polskiego nabożeństwa. w Bo-

chum (wręczyli St. Swierczyk, P. Wypy.:.h 
Józef Liszewski) • • . . . . • • • . 

Ze skarbonki Tow. św. Michała w Bruchu : 
16-go czerwca. 5,82 mr., 7 lipca 5,67 mr., 
21 lipca 9,51:> mr„ 4 sierp. 4,0li mr., 25 sier• 
pRia. 8,66 mr, (nadesłał Wojciech Chwiłkow-
ski) • • . . . . • • . . . . • • 

Wojciech Kasprowiak, członek Tow. św. Micha
ła w Bruchu (nadesłał W ojc. Chwiłkowekl) 

Na chrzcinach u Jana Gawrona w Bruchu: J. 
Gawron z żoDfł 1 mr., W. Chwiłkowski z 
łon, 1 mr., Fr. Janowski z żonfł 1 mr., W. 
Gawron z żonq, 50 fen., St. Brambor z żoną, 
80 fen , W. Farulewski z ŹODfł 50 fen., panna. 
Katarzyna Jana.Bik 50 f. (nadesłał W oj ci ech 
Chwiłkowski) • . • . . . • . • . • 

Na weselu u Szymona Matuszaka w Hablnghorst 
Młoda para 1 mr 1 Stanisław Matuszak z ŹOD\ 
1 mr., Jan Matuszczak 50 fenygów, Piotr 
Markowiak 50 fen., J. Giołdzik z żon„ 1 
mr., Fr. Zuraszek z ionf\ 50 fen., Andrzej 
Biernat z żon, 30 fen., W. Biernat z łon!\ 
50 . fen., Marcin Majorczyk z żonfł 60 fen., 
Jadwiga Ławniczak 10 fen., Konstancya Ga
leska l O fen., W oj ci ech W cźniak 50 fen. 
(nadesłał i porto zapłacił Stan. Matuszak) 

10l30 „ 
1,00" 
3,60 " 

5,55 " 

33,69 " 

4,00" 

5,30" 

6,50" 
Na weselu u Michała Koniecznego w Herne 

(nadesłał i porto zapłacił Andrzej Skrzyp· 
czak z Holthamęn) • • • • • • • • • 3,60 „ 
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(POSŁANIEC.) 

O „Nauka Katolicka" wyohodzi M czwar- r 
tek w Bochum w Westfalil jako bezpła
tny dodatek do „Wiarusa Polskiego". 
Osobno „Nauki Katolickiej" prenumero
wa.6 nie mo!na. Kto więc chce jtł otrzy-

j 
mywaó, nieeh sobie zapisze na poomeie 
„ Wiarusa Polskiego". 

o o 

o r „ Wiarus Polaki", pismo polltyame 
wychodzi trzy razy tygodniowo s „Ńaaq 
Katolick'ł", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenum~rata na poOJ1cie wynosi 1 markv 
l'»O fenygów kwartalnie, a ; odnoHenlem 

I 
do domu pre• lilltowego 1 markv 7 6 / 
fenygów. 

o o 

Módl ai9 :l pracuj I 

Bezpłatny doda tek tygodniowy do „Wlaruśa Polskiego". 

Nr~ 3S. Boehum, dnia 19 w1·zeinła 1901. Rok 10. 

Na niedzielę XVII po Świątkach. 

Lekeya. Efez. IV. 1-6. 
Bracia t Proszę was ja więzień w Panu, 

abyście chodzili godnie powołaniu, któremeście 
powołani; ze wszelaką pokorą i cichością, z 
cierpliwością, znosząc jeden drugiego w miłości, 
starając się, abyście zachowali jedność ducha 
w z wiązce pokoju. Jedno ciało i jeden duch, 
jako jesteście wezwani w jednej nadziei we· 
zwania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który 
jest nadewszystkie i po wszystkiem i we wszy
stkich nas. Który jest błogosławiony na wieki 
wieków. Amen. 

Ewangielia. Mat. XXII. 35-46. 
W on czas przyszli do Jezusa Faryzeu

szowie, i .zapytał go jeden z nich zakonny Do. 
ktor, kusząc go: Nauczycielu, które jest wielkie 
przykazanie w Zakonie? Rzekł mu Jezus: Bę· 
dziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkie· 
go serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, 
i że wszystkiej myśli twojej. Toć jest najwię · 
ksze i pierwsze przy kazanie. A wtóre podobne 
~est temu: Bę~zi~sz miłował bliźniego twego, 
Jako samego siebie. Na tern dwojgu pr.zykaza· 
niu wsz)stek Zakon zawisł i Prorocy. A gdy 

się Faryzeuszowie zebrali, spytał ich Jezus' 
mówiąc: Co się wam zda o Chrystusie? czyj 
jest Syn? Rzekli mu: Dawidów. Rzekł im: Ja· 
koż tedy Dawid w duchu zowie go Panem, 
mówiąc: Rzekł Pan Panu memu, siądź po pra· 
wicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje 
podnóżkiem nóg twoich ? Jeśli tedy Dawid 
zowie go Panem, jakoż jest synem jego ? A 
żaden nie mógł mu odpowiedzieć słowa, ani 
śmiał żaden od onego dnia więcej go pytać. 

Kaza~nle. 
Co to byli za ludzie ci faryzeuszowie, 

o tem słyszeliśmy już dawniej, że to byli 
ludzie w gruncie serca przewrotni, fałszywi, 
i tylko z powierzchowności zdawali się 
być pobożnymi, cnotliwymi, ale nimi nie 
byli w istocie. Byli to główni nieprzyja
ciele Chrystusa. Jako tacy wszędzie i 
zawsze tylko czychali, jakby Go podchwycić 
w mowie, a potem przed ludem oczernić. 
W tej myśli zgromadzili się jednego razu 
do Chrystusa, i jakby niewinne baranki, 
pragnące pouczenia, zapytali się przez je
dnego z pomiędzy siebie: „ Które by też 
przykazanie było największe?" Zbawiciel 



zawstydził ich, dając im następującą od
powiedź: "Będziesz miłował Pana Boga 
twego ze wszystkiego serca twego, ze wszy
stkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli 
twojej. A wtóre podobne jest temu: Bę
dziesz miłował bliźniego twego, jako siebie 
samego". I · dodał Pan Jezus, że na tern 
dwojgu przykazania zawisł cały zakon i pro
rocy, to jest: że Mojżesz, przez którego 
Bóg dał żydom przepisy i prawa, tyczące 
się religii i krajowego urządzenia, i pro
rocy, co o Chrystusie przepowiadali, niczego 
innego nie nauczali, jak miłości Boga i 
bliźniego. Na tę odpowiedź zamilczeli fa
ryzeusze, bo cóż mieli powiedzieć, kiedy 
Pan Jezus oczywistą wyrzekł prawdę. Wszy
stkie przykazania inne, jakiekolwiek one 
są, odnoszą się zawsze do miłości Boga 
lub bliźniego, a zatem miłość Boga i mi
łość bliźniego, są głównemi przykazaniami, 
z których inne wypływają i do wypełniania 
tych obowięzują ludzi. 

Dla czego to przykazanie miłości bli
źniego ma być tak ważne, jak przykazanie 
miłości Boga? przecież człowiek nie równa 
się Bogu? 

Prawda, że · człowiek nie może się po
równać z Bogiem, bo jest tylko Jego stwo
rzeniem; ale że człowiek ma duszę nie
śmiertelną, rozum i wolną wolę, przez co 
jest podobny do Boga, czyli, że człowiek 

jest stworzony na obraz i podobieństwo 
boskie, i że od tego nikt nie jest wyłą
czony, bośmy wszyscy jednakowo stworzeni, 
wszyscy dziećmi tego Ojca, i że tenże Bóg 
przykazał nam się na wzajem kochać, dla 
tych boskich darów, które posiadamy, i 
dla tego to przykazanie jest tak ważne. 
N ad to, te dwa przykazania tak są z sobą 
połączone, że się żadnym sp·osobem odłą
czyć nie dadzą ; . bo kto kocha Boga, ten, 
z miłości ku temuż Bogu, kochać musi i 
bliźniego, boć to tenże sam Bóg przykazał; 
a bliźniego znowu tak kochać nie można, 
jak Bóg przykazał, nie kochając nade
wszystko Boga; bo inaczej ta miłość bliź
niego byłaby tylko czasowa, doczesna i 

światowa, nie zasadzająca się na miłości 
Boga. 

Dla tego to Pan Jezus zapytał się fa„ 
ryzeuszów: czyim Mesyasz jest synem? 

Faryzeuszowie, jako i inni żydzi, ro
zumieli, że lVIesyasz, którego im Bóg przy
obiecał, niczem więcej nie będzie, jak tylko 
samym człowiekiem. Jako więc od czło
wieka niczego więcej nie spodziewali się, 
jak tylko pomocy, ratunku doczesnego, to 
jest, spodziewali się, że Mesyasz uwolni 
ich od rządu rzymskiego i przywróci da
wny rząd żydowski. Gniewali się więc 
bardzo na Jezusa, gdy im oświadczył, że 
jest Synem bożym. Zbawiciel zatem, aby 
ich z błędu wyprowadzić, p'odaje im to py
tanie: czyim Mesyasz, to jest przyobiecany 
Zbawiciel świata, ma być synem, stósownie 
do Pisma ~więtego? Oni mu odpowiedzieli, 
że Synem, potomkiem króla Dawida, ale 
niczem więcej. „Dobrze, kiedy wy powia
dacie," mówi Jezus Chrystus, „że Zba
wiciel, Mesyasz ma być-li tylko potomkiem, 
synem Dawida, a niczem więcej; powiedz
cie mi, czemu tenże Dawid w psalmie 
setnym dziewiątym, w którym prorokuje 
o :M:esyaszu, o Zbawicielu świata, nazywa 
tego swego syna, potomka, tego Mesyasza, 
Panem swoim, gdy mówi: Rzekł Pan (to 
jest Bóg Ojciec) Panu memu (to jest Je
zusowi Chrystusowi) siądź po prawicy 
mojej, aż położę nieprzyjaeioły twoje pod
nóżkiem nóg twoich; przecie Ojciec Synowi 
nie będzie się kłaniał? Jeżeli zaś Da wid 
w przytoczonym psalmie nazywa Mesyasza 
Panem swoim i równa go z Panem Bogiem, 
bo mówi: „rzek.I Pan Panu memu", toć 
ten Mesyasz nie musi być samym tylko 
człowiekiem, potomkiem, synem Dawida, 
ale cz em więcej. Ozem tedy? Oto tym, 
za kogo się wydawał, to jest: Synem 
Ojca przedwiecznego, Bogiem". Temi sło
wami Zbawiciela zawstydzeni faryzeusze, 
nie śmieli ani słowa powiedzieć, i odtąd 
już Go się w tej rzeczy o nic więcej nie 
pytali. Tak więc Zbawiciel, Jezus Chry
stus, jest prawdziwym Bogiem. Przyj
mujmy więc calem sercem Jego naukę, bo 
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z Swiętomarzy. Dobry on jak ojciec, jak 
matka. Z poczciwego gniazda idzie, nie od
rodził się od swoich. - Zmarli tern żyją. 

Inny duch wstąpił w Jasia na te sło
wa. Nigdy tak śmierci mu nie tłómaczono, 
żeby była zachętą do życia, żeby od na
szych czynów zależało niejako pośmiertne 
życie naszych ukochanych. 

- A jakże matula żyć mogą, kiedy 
umarli, kiedy jeść i pić nie będą? - za
pytał pocieszony, ale wątpiący zarazem. 

- Zyją matula twoja i ojciec - mó
wiła staruszka - tylko nie ciałem i du
chem, jak dotąd, ale samym duchem i to 
tak długo, jak o ich czynach ludzie mówią. 
Gdy dobrze, w tern doznają nagrody; gdy 
źle, to dla nich jest kar~. A ludzie mogą 
o zmarłych tern dłużej mówić, im więcej 
czynów po nich zostało. Dzieci - to . tak
że dzieło rodziców; nietylko ich porodzili, 
ale i wychodowali na ludzi. Jak są dobry
mi ludźmi, to tak będą chwalić ich ojców, 
jak twoich rozsławisz, gdy będziesz dobry 
i uczciwy. Gdy ciebie klnąć będą, spadnie 
klątwa i na twoich ojców i zamiast być 
szczęśliwymi, będą cierpieć i · za siebie i 
za ciebie. 

Jasiowi zebrało się na tęgi płacz. 
Przestał zwracać uwagę na niezwykłe miej
sce i towarzystwo i jął pytać w najlepsze 
staruszki, rozciekawiony jej mową, czujący 
jej życzliwość dla siebie. W sieroctwie szu
kał jakiejś podpory; znalazłszy ją, chciał 
z gruntu spotrzebować. Słowa staruszki 
otwierały mu nowe światy, poruszały nie
znane mu dotąd myśli i uczucia. 

I my, kiedy u grobu zmarłych, zacznie
my rozpamiętywać nasze szczęścia i bóle, 
kłopoty i powodzenia, - poznajemy ich 
rzeczywistą wartość. To też wszyscy mę
drcy, chcący zgłębić wolę Boga, przekonać 
się o jego istnieniu, szli na puszczę w sa
motności, gdzieby ich wir ludzkich zabie
gów nie głuszył, i w ryku wichru, w kro
pli deszczu, w promieniu słońea, w źdźble 
trawy, w robaczku malutkim, uczyli się 
tajemnic Boga i Jego rządów nad ludźmi. 

I Chrystus przed wzięciem się do swej 
pracy odkupiciela, na puszczy rozmyślał. 
W samotności Bóg do ludzi mówi, · objaśnia 
ich i uczy. 

Jasiowi sierocie taka nauka padła na 
grobie matki. Dało mu ją opuszczenie przez 
swoich, noc, mróz, wiatr, śnieg, księżyc, 
które go samego otoczyły i zmusiły my
śleć o sobie, co począć, by nie zginąć. 

Gdy kłopoty głowę myślącą o nich roz
palą, wystawiamy ją na wiatr i chłód, by 
ostygła, by nie gorączkowo patrzała na 
rzeczy, by ich nie powiększała nad miarę. 
Gdy patrzymy na księżyc na niebie łago
dnie świecący, zdaje się nam, że blask je
go delikatny, nie olśniewając nas jak sło
neczny, dodaje nam otuchy, ma dla nas 
współczucie. I zwyczajne te martwe rzeczy 
uspokajają nas. Gdy zaś rozważymy ogrom 
wielkich i małych światów, które obok nas 
istnieją, prawie niewidzialne z wielkości 
lub m~łości a potężne, które bez naszej 
)Viedzy i woli powstały i trwają, i mają 
do tego jakiś powód, i jakąś wolę istnie
jąc spełniają: czujemy . mimowoli budzącą 
się w nas wiarę, że i my, choc uważamy 
się za tak samotnych lub opuszczonych, 
komuś jesteśmy podlegli, od kogoś rozstrzy
gnięcia naszych losów każdej chwili musi
my i możemy się spodziewać. 

Już się jest silnym, gdy ma się na ko
go zdać. Nawet w sobie, w duchu, mieć 
pomocnika, nawet tylko przypuszczać mo
żność pomocy, a już jest silniej, odważniej. 
Ginącemu powiedz, że ratunek się zbliża, 
a dobędzie ostatnich sił i szukać będzie 
środków przedłużenia życia, aż do nadejścia 
pomocy, i w ten sposób często sam się 
ocali. Powiedz sierocie po rusińsku, że „nad 
sirotoju, Bóg z kalitoju", a zrozumie, że 
opuszczony od ludzi, ma tylko Boga za 
opiekuna, i ta otucha już zdwaja jego siły, 
choć wie, że ten opiekun dotykalnie ręki 
mu nie podaje ... 

Tak i Jaś na grobie matki, pod Bożą 
męką na śniegu i w. mróz i w nocy, opu
szczony, przestał płakać za matką, że go 
opuściła, bo łzami jej nie wskrzesiłby. Roz„ 
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wtenczas czyste, niebiaiiskie rozkosze? 
Gdzie pienia miłości, które dusza płonąca 
wiarą Bogu swemu nuciła? · 

O pi~kne słońce duszy! źródło niebie
skiej światłości, oświecaj ciemności nasze ! 
O Serce Jezusa! ognisko świętych płomie
ni, miłością Twą zapal serca nasze! 

D-w-ie dole. 
Z podań ludowych i prawdy dziejowej XIV wieku. 

(C~g dalszy). 

Od razu sierota zrozumiał i przeżegna
wszy się (o dziwo! nic z tego nie wynikło, 
ani staruszka, ani króbka nie znikły, ani 
smolą się nie ro'zlały), jął żwawo przekąsać. 

- Widżisz moje dziecko - zaczęła 
staruszka- ludzie zanim uwierzyli w jedne
go Boga w 3 oso bach, byli przekonania, 
że nad wiatrem, burzą, rosą, deszczem, 
śniegiem i t. d. panuje jakaś istota wyższa 
i kieruje niemi, jak wypadnie. Wierzyli 
także, że takie same istoty rządziły słoń
cem i ogniem, śmiercią itd., to też nie 
uważano kierującej wiatrem, deszczem, za 
nic złego. Wszystko to były równe sobie 
bogi, równie dobre. Dopiero, gdy nastała 
wiara w jednego Boga, który sam wszystkiem 
rządzi, wszystkie te istoty potraciły cześć 
i znaczenie bóstwa u ludzi. W miarę je
dnak jak wiara owa utrwalała się w na
szym kraju, kierowanie deszczem, wiatrem, 
gradem, złożono na złego ducha i jego słu
żebnice, czarownice, które tę w~adzę i moc 
latania po powietrzu, dostają niby zaprze
dając mu duszę na wieczne potępienie. Ta
kie czarownice wystawiają ludzie sobie 
zwykle jako stare kobiety, bo czarownice 
muszą być doświadczone, a doświadczenia 
z wiekiem się nabywa, a nadto, ludzie przy
znając kobietom moc nad sobą z urody i 
młodości, moc przyjemną z kochania, póki 
są młode, zastąpili tę moc w starych mocą 
wymyśloną, szkodliwą, straszną, od złego 
idącą, bo stara nic miłego nie mo~e n~~ 
dać i wbrew naszej woli tylko musimy JeJ 
ulegać. 

Staruszka długoby wyjaśniała jeszcze, 
czemu władza jej jest tyle warta i dla 
czego może ona jeździć na ożogu, jako na 
właściwem zajęciom kobiecym (pieczenia 
chleba) narzędziu .... , ale Jasio nie miał 
czasu dla jej wykładów przekonywających. 

Dawno już mówiono, że głodny brzuch 
nie ma uszu; gdy zaczął jeść, tem mniej 
słyszał. Jadł zaś sierota tern spokojniej, 
że staruszka trafiła mu w sedno wyjaśnie
niem co do możności jej pobytu na poświę
conej ziemi cmentarza. 

Załujemy tylko w interesie spokojności 
Jasia, że mu staruszka nie przypomniała 
jeszcze o swem prawie bywania w kościele, 
czegoby nie mogła zrobić, gdyby była słu
gą złego ducha. 

Jasiowi wystarczyło to, co od razu 
rzucało się w oczy; z ~pokojnem sumieniem 
zjadł chleba ze szperką, ze serem, napił 
się miodu, który go rozgrzał, nakarmił 
wiernego Burka, i raźniej jakoś spojrzał 
na staruszkę. Nawet nie pomyślał, by te 
dary staruszki mogły się w koński nawóz 
(jak słyszał opowiadanie) zamienić. 

Pokrzepiony na siłach, wspomniał na 
swą niedawną stratę. Już chciał na nowo 
płakać, ale go staruszka wstrzymała. 

- Płacz daremny nic tobie nie pomo
że, a i matkę udręczy - mówiła. Czy 
nie pamiętasz owej dzieciny, co przyśniła 
się matce, po śmierci, kiedy ta zmarłą có
reczkę dniem i nocą opłakiwała? Przyszło 
biedactwo w koszulinie całej mokrej, drżą
ce, wciąż ociekającej łzami, które matka za 
nią wylewała. A łzy te, skarżące się na 
wolę Bożą, na śmiertelną dolę ludzką, cią
żą duszy zmarłego, jak niesprawiedliwość, 
jak opór Najwyższemu Urządzicielowi wszy
stkiego na świecie! Nie łzami i żalem oka
żesz miłość zmarłemu, ale wie,r..zną do gro
bu pamięcią o nim, staraniem, byś tak po
stępował całe życie, jakby wciąż jeszcze 
zmarły żył z tobą i cieszył się i używał 
twego szczęścia, powodzenia, szacunku u 
zacnych ludzi. Okażesz, że prawdziwie ko
chasz matkę swoją, gdy postarasz się, aby 
mówiono o tobie : oto syn tej poczciwej 
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jest boską ; wypełniajmy Jego przykazania, 
bo są święte ; kochajmy Boga nadewszystko, 
a bliźniego jak nas samych, a otrzymamy 
szczęśliwośc wieczną; bo powiedział Jezus 
Chrystus: „Jeżeli mnie kto miłuje, będzie 
chował mowę moję, a Ojciec mój umiłuje 
go i do niego przyjdziemy, i mieszkanie 
u niego uczynimy". O jak szczęśliwy ten 
człowiek, u którego Bóg zamieszkuje ! 

Podania i legendy krakowskie. 
Zebrał Dr. Klemens Bąkowski. 

(Ui~g dalSZ)'). 

Kamienica w Rynku zwana Krzyszto
fory, była niegdyś własnością alchemika, 
pod nią rozciągają się podziemne sklepienia 
łączyć się mające z cmentarzem Marya
ckim (wedle podania), Podanie mówi, że 
kogut, którego kucharka miała zarznąć, 
uciekł do owych lochów. Ona też w ślad 
za nim biegła od sklepienia do sklepienia, 
aż kogut znikł, a ona w lochach zabłą
dziła. Naraz szukając odwrotu, widzi 
przed sobą nagle owego koguta, ale z ro
gami na głowie i poznała, że to był djabeł. 
Za życie, które mu darowała, nasypał on 
jej pełną zapaskę złota i przykazał, aby 
idąc napowrót nie obejrzała się poza siebie. 
Na ostatnim jednak schodzie piwnicy, cie
kawość kobieca przemogła i kucharka o
bejrzała się ; w tej zaraz chwili drzwi 
zatrzasnęły się z łoskotem i uciekającej 
przycięły czy też urwały piętę, której 
umknąć nie zdołała, a złoto zamieniło się 
w śmieci. 

Prawie całą pierwszą połowę XVII w. 
zajęła walka akademii krakowskiej przeciw 
szkołom jezuickim, otwartym przez nich 
wbrew prawu zakładania szkoły i ich 
nadzoru przysługującemu Akadem.ii. Zy
gmunt III (1587-1632), popierający Je
zuitów odmówił zamknięcia jezuickiego 
Kollegium, a wówczas miał rektor Krzy
sztof Najmowicz złożyć u podnóżka tronu 
przywileje i berła dodając: bierz królu, 
czegoś nie dał! 

W r. 1609 przybył do Krakowa zakon 
Dobrych Braci (Bonifratres ). Osiedlili się 
przy ulicy św. Jana przy kościele św. 
Urszuli, „ ubogich chorych opatrzności ża
dnej nie mających, opatrują doktorem, 
apteką, cyrulikiem, jedzeniem i piciem, 
łożem i pościelą, onym codzień ścieląc, 
chustami białemi ochędażając : owo ze 
wszystkich miar chorym sami wysługują 
i wygadzają. Mają dla nich infirmaryę 
bardzo sposobną, wielką, ochędożną i ciepłą; 
łóżek w niej trzynaście i ołtarz. 

W infirmaryi był obraz Panny N aj
świętszej bardzo piękny nad drzwiami, od 
którego głos słyszany był mówiący do 
brata infirmarza: Wstań bracie, oto chory 
bez spowiedzi umiera. Ten chory zaś 
gdy się wyspowiadał, umarł. Ten obraz 
Panny Przenajświętszej, który w infirmaryi 
zostawał, jest teraz do kościoła przenie
siony, zostaje przy ambonie w ołtarzu. 

„ W r. 1621 Andrzej Wawrzyniec 
Szafrański, "Wielkopolanin, paraliżem zara
żony tak ciężko, że już tylko ostatniego 
śmierci punktu sam słabym się widząc 
oczek~wał, przecież za radą przyjaciół przed 
obraz Pocieszenia w kościele św. Kata
rzyny przyniesiony, jak tylko krzyżem z 
wielką ufnością pocieszenia prosząc upadł, 
tej godziny zaraz o swojej mocy zdrowy 
powstał i odszedł, gdzie dla lepszej wiary 
na boku tejże cudownego obrazu kaplicy, 
jako tu zdrowie odebrał, z własnym pod
pisem i zeznaniem wotum na tablaturze 
malowane zostawił. Roku 1722 Kaźmierz 
mieszczanin, dla ciężkiej choroby wzrok 
straciwszy, przed tym obrazem przejrzał. 
Kupiec pewny z towarem jadąc od zbój
ców obskoczony, jak tylko Pocieszenia 
N aj świętszej Panny Maryi na pomoc i o
bronę wezwał, dziwnym sposobem ich rąk 
uszedł, bo ci sami, którzy mu życie ode
brać usiłowali, sami się pozabijali. To 
sam zeznał tenże". 

W tymże r. 1621 sprowadzono zakon
nice na Gródek. 

"W tym klasztorze pierwszą przeorzy
szką była Ludwina Koperna, wzi~ta z kla„ 
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·szlorti z drugą panfią pobotnych panien 
trzeciego habitu, które przy solennej in
trodukcyi na miejsce grodeckie wprowa
dzone na nową fundacyę, nie rozumiejąc 
po łacinie, ani umiejąc czytać, śpiewały z 
nauki Boskiej : Te Deum Laudamus; w 
kościele swym mają obraz różnymi wsła
wiony cudami, bo w 7 lat po wystawieniu 
kościoła tego, gdy ochłonął ogień wielki 
kościół i klasztor, od pobożnych niektórych 
osób zakonnych była wiaziana Matka Naj
świętsza jak na tym obrazie, pokrywająca 
płaszczem ogniste pożary, jako świadczą 
relacye w księgach zapisane tegoż kla-
sztoru i innych czasów, pobożnie przy
znając, broniła ta św. Matka i od ognia 
i od ruiny szwedzkiej, gdy dobywali miasta 
Krakowa". 

W roku 1632 obraz św. Stanisława 
Kostki w kościele św. Barbary z Rzymu 
przywieziony "przez cały czas poranny 
wszystek był zmoczony, chociaż go często 
ocierano. Z rozkazu zwierzchności ducho
wnej była na to wywiedziona komisya. 
Jest do tego czasu ta chustka, którą pot 
cudowny z tegoż obrazu był ocierany. ·w 
dzień św. Kostki, na ołtarzu jego wysta
wują tę chustkę i relikwię tegoż świętego". 

Kościół św. Idziego ma w ołtarzu obraz 
Matki B. Różańcowej „ od której doznał 
pewny mieszczanin łaski, w taki sposób. 
Była białogłowa imieniem Maryanna, która 
zwykła była chodzić na to święte nabo
żeństwo Różańca św. do św. Idziego w 
Krakowie ; mąż jej Erazm, gdy trochę 
omieszkała do domu, łając ją, chciał ją 
siekierą dobrze wezbrać, ale gdy rękę do 
uderzenia jej poclniósł (ona serdecznie za
wołała: o Panno Najświętsza, Opiekunko 
Różańca św., racz być ze mną!) zaraz mu 
tak zapamiętałem.u strętwiała ręka, że jej 
z siekierą ani do góry, ani na dół spuścić 
nie mógł, co on widząc zawołał głosem: 
Panno Najświętsza Różańca św. ratuj 
mię ! i do żony swojej rzekł: Służ tedy 
Pannie, chodź do kościoła szczęśliwie i 
Różaniec Pa:a:ny Maryi nabożnie odprawuj 
i ja. sam bez omieszkania do tego św. 

Arcybractwa dam się wpisa~. Gdy to do . 
żony mówił, ręka ona zdrową została, a 
on i z małżonką swoją Panu Bogu w 
Różańcu św. aż do śmierci nabożnie słu
żyli; było to roku Pańskiego 1632 dnia 
3 sierpnia" . 

Matka Boska Piaskowa słynęła od 
dawna w k~plicy przybudowanej do ko
ścioła XX. Karmelitów. Ten obraz nie 
jest malowany pędzlem malarskim, ale od 
jednego świątobliwego tegoż zakonu ka
płana ocyrklowany niby do malowania na 
murze, sam cudownie za sprawą Boskiej 
wszechmocności wyniknął. Przy tym o
brazie wiele ludzi siedm świec gorejących 
i światłość z nieba widywali i śpiewanie 
anielskie słyszeli. 

Roku Pańskiego 1634 dnia 15 paździer
nika tak się był ten obraz zmienił i on 
śliczny księżyc: Pulchra ut luna. Cant 
6 v. 9, tak się zaćmił, że twarz święta 
obrazu tego stała się bardzo blada, niby 
smutek jaki pokazująca. Zbiegali się na 
ten cud obywatele miasta Krakowa i inni 
z bliższych wsi i miasteczek. Rokowali 
wszyscy nieszczęśliwe przygody na ojczy
znę, a przestraszeni będąc taki\ obrazu 
odmianą, znaczną pokutę i poprawę czy
niąc, ile że kaznodzieje przeraźliwym gło
sem po ambonach wołali: „Wybrana jako 
słońce Piaskowa lVIarya, stała się cz_arna 
jak żałobna włosiennica". Trwała ta serca 
ludzkie przerażaja,ca obrazu odmiana dni 
dwanaście, aż dopiero w trzynastym dniu, 
w dzień -świętycn apostołów Szymona i 
Judy do- pjerwszej ozdoby i wdzięczności 
obraz przywrócił się. Potem w lat 21 w 
r. 1655, pocił się ten obraz potem nad
przyrodzonym ; krople potu były jako o
rzech laskowy, częścią że na czole obrazu 
św. ·stały, częścią że na podłożoną tuwal
nię spływały i spadały, wielu ludzi ducho
wnych i świeckich widziało. Trwał ten 
cudowny pot godzin dwie. 

Dwa słoń.ca. 
Świat widzialny jest obszarem świata 

niewidzialnego; i dosyć trochę się zasta„ 
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howi~, aby pomiędzy nimi dojrzeć głęboką owoce dobrych uczynków ta niebiańska 
i zachwycającą harmonię. rola wydaje ! 

Z tych tysiącznych harmonij zaznacza- Niektóre cnoty na ziemi są podziwem 
my tu jedną nie mniej rzewną jak naucza- Aniołów i ludzi. Kto utrzymuje czyste 
jącą. dziewice jak białe liliie kwitnące wśród 

Każda roślina, aby wzrość mogła i cierni życia zamknięiego, umartwionego, i 
wydawać owoce, potrzebuje słońca. Dusza pokutnego?... a drugie ukrywające się w 
nasza potrzebuje także słońca, oświecające- szpitalach dla usługi chorych i cierpiących? 
go i ogrzewającego, aby wydała złote owo· Kto stworzył pokorne i pobożne dzieciątko? 
ce pobożności chrześciańskiej. Tern słońcem Kto_ daje matce chrześciańskiej heroiczną 
dającem płodność duszy naszej jest - czujność nad duszą dziecięcia, aby ją od 
Przenajświętszy Sakrament Ołtarza. grzechu ochronić? Kto daje męstwo misyo-

Pan Bóg zatem w nieskończonej dobro- narzom do opuszczenia kraju, rodziny, dla 
ci Swojej stworzył słońce ziemskie i usta- zaszczepienia na dzikich wyspach Krzyża 
nowił wspaniałe słońce Eucharystyczne, Chrystusowego, który nieraz własną krwią 
stosownie do dwóch substancyj: - ciała skrapiają? 
i duszy człowieka. Wszystkie te cuda łaski i inne, któ-

S więty Franciszek Seraficki, umierając rych nie znamy, które tylko na sądnym 
śpiewał, i Aniołowie trzymając złote lutnie dniu objawione będą, są to codzienne cuda 
z nim śpiewali: słońca Eucharystycznego, którego własno-

- Panie Boże, bądź błogosławiony za ścią jest rozwijać cnoty w świecie moral
wszystkie dzieła Twoje, szczególnie za pię- nym, jak własnością jest słońcu natural
kne 'słońce, które nas oświeca i ogrzewa, nemu, w przestworzach świecącemu, dawać 
a przy tern jest wspaniałym obrazem wzrost roślinom i kwiatom. Tylko, że kwia
wszechmocności Twojej. ty i owoce, na słońcu naturalnem dojrze-

J akże więc gorąco winniśmy miłować wające, ziemskie są i zniszczeniu podległe ; 
i wielbić to drugie, nieskończenie zacniej- kwiaty zaś świętych uczuć, i owoce do
sze słońce, które pod pokorną zasłoną nie brych uczynków, które słońce Eucharysty
tylko jest obrazem Bog·a, · ale samym Bo- czne wydaje, są niebiańskie i wieczne. Pc.~
giem Emanuelem, Bogiem-Człowiekiem, któ- korny fiołek, biała lilija, purpurowa róż'a 
ry rzekł o sobie: - Jam jest światłość po kilku godzinach zwiędnieją; ale pokora, 
świata! Przy końcu czasów złota gwiazda czystość i miłość, których te trzy kwiaty 
na firmamencie zgaśnie; gdy tymczasem są godłem, wiecznie żyć będą w niebie, i 
słońce Eucharystyczne, zrzucając biały o- wiecznie Swiętych Pańskich wieńcem chwa
błoczek, którym się od oczu naszych w ły zdobić będą. 
tern wygnaniu ukrywa, wyda jasne promie- Roślina potrzebuje słońca naturalnego. 
nie światłości, całe Niebo oświecającej ... i , Dusza potrzebuje słońca Eucharysty-
my tą światłością przeniknieni, widokiom cznego. 
chwały jego nasycać się będziemy. Gdy słońce przestaje świecić i ogrze· 

Te dwa słońca, każde w swojej sferze, wać, wszystko w naturze martwieje; du„ 
dziwne rodzą cuda. .sza, która się nie zasila Przenajświętszem 

Lubię wiosenne kwiaty, g·dy słońcem Ciałem Chrystusowem, -martwą jest i w 
ogrzane, wonne otwierają kielichy; lubię dobre uczynki niepłodna. 
w letnich upałach dojrzewające owoce; Gdy słońce od nas się oddali, zimny 
które w jesieni skrzętną zbierają ręką. chłód ziemię przenika; tak i my, g·dy się 
Lecz jakież piękne i rozkoszne kwiaty oddalimy od słońca Eucharystycznego, zi
świętych uczuć kwitną w duszy pod wpły- mny chłód i odrętwienie serca pozbawia 
wem słońca Encharystycznego 1 jak piękne , n~s wszelkiej cnoty i zasługi. Gdzież są 



iunmwoae 
ma ma-ma no-we wi-no, wi-nu. 

ę _ą 1 ł t b j y 
ma-ła ma ta-tę, ·lu-bi-my ma-łą 

ma-li-nę, la-ta-ją. 

h kdgpscr 
.ha-ka-ta, pi-ja-my sa-mą wo-dę. 

fzżóeniń 
fi-gu-ra, za-ra-za, ży-to, dół, jeż, 

rę-ce pa-ni, koń. 
. , . , .. , 

Sl S Cl C Zl Z 
si-wy śle-py koń, cia-ło, lu-bię 

bie-gać, zi-ma, zi-mna wo-da 
świe:ża źró-dla-na. 

eh cz 
dzi 

rz 
dź 

sz dz 
dż 

cho-ra ba-bu-sia ma sza-ry cze
pek, rze-mio-sło da-je rze-tel-ny 
za-ro-bek, dzia-dek.~ dzwo.~ni na 
pa-cie-rze i dźwi-ga drze-wo na 
o -pał, łyż-ką bie-rze-my po-tra
wy do ust, na su-chą ro-lę po
trze-bny deszcz, gą-sie-ni-ca ob-

ja-da li-ście, droż-dże. 

a A An-na b B Ba-nia 
c Cu- ier ci Ci-cho 
ć Ćwi-kieł cz Czo-ło 

eh Ch Oho-ry d Da-wid · 
dz z Dzwo-ny 

dź Dźwi-gać dż Dżu-ma 

e E-w e :E f F Fi-ga 
do1q0 g G Gó-ra h H Ha-ki · 

4?/ i I I-g a j J Ja-ma 

ł . 

Ojciec Sw. Leon. XIII. 

Oj-cze nasz, któ-ryś jest w nie-bie-siech! 
Święć się I-mię Two-je. Przyjdź kró-le-stwo 

-Two-je. r·Bądź wo-la Two-ja, ja-ko w nie-bie· 
tak i na zie-mi. Chle-ba na-sze-go po-wsze
d.nie-go daj nam dzi-siaj i od-puść nam na
sze wi-ny, ja-ko i my od-pu-szcza-my na
szym wi-no-waj-com. I nie wódź nas na po
ku-sze-nie, ale nas zbaw o-de złe-go. A-men. 

k Ko-ni 1 Li-pa ł La-wa · 

m M M -ka ~ N N o-ga · 
ni Ni Nie-my, o O-ko 

p P P -ni r _R Rę-ka 
' 

rz Rz R~e-pa ~ ~ So-wa · 
si Si Si-*y ś S Swię-ty 

' 

sz Sz S a-ry t T Ta-ni · 
· u UU-clio w W Wo-da · 

X X y y z z Zę-by 
zi Zi-mą ź ź Źró-dło · 

żŻŻy-wi-ca 
Dodatek do „ Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

r · p lskie(l'o '• w Iloch lllJ-, 
J • . ka i vVyda"vnietwa „\ iarusa o o Z/' d1·uk, nakład i redakcyę 0dp?więd~i~ll).y: An t ? ni Brej s ki w B9ch,um. - Nakła<le1I? 1 czcion P1 . . , 



Wychod& na wtorek, \Wwartek l soboto z dodatkiem 
religijnym p. t.: „Nauka Katolicka.", z dwutygodnt
fJem ep6łeCfinym p. t. „Głos górników i hutników", 
?rai pisemkiem llterackiem p. t.: ,,Zwierciadło". Przed

·pł&ta kwart~lna n& poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
·>0 fen., a ! odnoszeniem do domu 1 mr. 74 fen. „Wie.
m Polski" ir•p '.Bany jest w oerlniku pocztowym pod 

nr. 133, na atronie 408. 

MÓDL SIĘ I .PRACUJ! 

Za mseraty płool s1ę za miejsce rzfłdka drobnego druku 
16 fen., a za ogłoszenia fl&.m1eF3zczone przed inseratami 
40 fęn. Kto '~zosto 03łasza1 otrzyma odpowiedni opuss 
~li :rabat. Za tłómtlczenia z obcyoh języków ns. pol
!'ki rue się nie płaci. Listy do Re<l&kcył, Druka.rn! 
l lU;itJgarru na.le!y opłacić i podaf\ w nich dokładuy 
!; d.?~8 11iaz,cei;r., Rekopisów się nie zwraca. Nazwisk 
1, 1Jre~pJndent6w ł,ez ich npowa,inienła nie wykazuje się. 

Nr. 114. :Booh um., sobota, 21 'W'rześnia 190lal Rok 11. == Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy 1 Uczcie dzieci swe 
łlówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
Jtst Polakiem, kto potomstwu swemu 
~niemczyć się pozwoli! 

Czas najwyższv odnowić 
przedpłatę :na c~wa~fy kwartał 

1901 roku. 
Od 15-go do 25-go muszą listowi cho· 

dzić po domach, aby odbierać pienią· 
dze na „Wiarusa Polskiego", niechaj więc ka· 
·~dy n.a przyszły raz już ma pieniądze gotowe. 

Rodacy, zapisujcie i rozszer~ajcie 
,,Wiar usa Polskiego". 

Ktoby się chciał zająć zjednywaniem 
"Wiaru~owi Polskiemu" nowych abonentów, 
niech nam poda swój adres, a nadeślemy mu 
większą liczbę egzemplarzy naszego pisma do 
rozdania między Rodaków dla zachęty. 

Rodacy! Germanizatorzy wszystkie wy· 
tężają siły, aby nas Polaków na obczyźnie 
zniemczyć, więc my tern energiczniej pracować 
winniśmy, aby te ich niegodziwe zamiary po· 
krzyżować, a możemy to najskuteczniej przez 
to . uczynić, gdy się postaramy, aby w każdym 
domu polskim na obczyźnie znajdował się 
„Wiarus Polski". Do dzieła wtedy, Bracia 
Rodacy, a Bóg Waszej pracy niech raczy 
błogosławić! Dalej do rozkrzewiania oświaty 
przez rozpowszechnianie "Wiarusa Polskiego". 

Polacy na obczyźnie. 
Cygaństwa ,,Rhein.-Westf. Ztg." 
Masońsko - polakożerczo - hakatJstyczno • 

'Wszechniemiecka "Rhein.-Westf. Ztg." rozpisuje 
się bardzo cz~sto o Polaka.eh, szczególnie też 
o Polakach na obczyźnie, przyczem o .trochę 
kłamstwa wcale u niej nie trudno. . 

I tak pisała "Rhein.-Westf. Ztg." w nr. 
649 między innemi: „Dortmundzki wiec Po· 
laków, który na dzień 4 i 5 sierpnia przez 
„Związek Polaków" dla środkowych i zacho
dnich Niemiec zwołany został, cieszył się stó · 
sunkowo licznym udziałem. Byli delegaci to 
Warzystw polskich z Nadrenii, Westfalii, Ha
noweru, Saksonii, Brunświku itd." Tak pisze 
,,Rhein.· W ~i:;tf. Ztg.", ale nie ma w tem 
ani słowa prawdy, bo żadeq wiec w Dort· 
lllundzie 4 i 5 sierpnia się nie odbył, a więc 
też nie mogli na niego przybyć delegaci towa· 
rzystw z Westfalii, Saksonii itd. 

Oto widzimy, jakiemi to cygaństwami się 
trudni "Rhein.· W estf. Ztg." Nie mogliby też 
n~wet przybyć żadni delegaci towarzystw pol· 
sk1c~, bo towarzystwa idą swoim torem, a 
„~wiązek"' też swoim zupełnie samodzielnie i 
;zależnie od siebie. Jak się zdaje, to „Rhein.· 

. es~f. Ztg.~' ma takie niezwykłe or-zy, że 
Widzi nawet rzeczy, jakie wcale nie istnieją. 

Tak oto „ blat~' masoński zmyśla i·óine 
rzecz~, aby t~lko tern bardziej mógł szczuć 
Przeciw Polakom. 

Das „Hetzblatt" n Wiarus Polski". 
J:>ismem podszczu wającem (Hetzblatt) na· 

~lwaJą gazety niemieckie „ Wiarusa Polskiego" 
c· a tego, iż broni lud polski na obczyźnie prze· 
l\V rożnorodnym hakatysto~, że patrzy na 

palce germanizatorom i ostrzega przed mm1 
swych czytelników. Tak nazywają „ Wiarusa 
Polskiego" nietylko pisma liberalne, lecz także 
centrowe, które nie posiadają się ze złości, 
iż „ Wiarus Polski" powiada, że lud polski nie 
myśli cnłtrowcom służyć za pomiotło. Centrowcy 
gniewają się, iż nie przepuszczamy też tym 
księżom niemieckim, którzy prz-ykładają ręki 
do gerrnanizacyi Polaków na obczyźnie. ,, Wia· 
rus Polski" czyniąc to, spełnia tylko swój obo 
wiązek jako pismo katolickie i polskie, to też 
żadne i najgorsze wyzwiska nie zdolne od tego 
nas powstrzymać. 

Burzycielami nazywają „blatty'' tych Ro
daków, którzy biorą udział w życiu publicznem, 
którzy publicznie domagają się dla siebie i dla 
swych współbraci praw im przynależnych tak 
ze strony władz świeckich, jak i duchownych. 

Germanizatorzy wiedzą bardzo dobrze, co 
znaczy piomo polskie w ręku Polaka, dla tego 
najchętniejby widzieli, ażeby ża.den Polak nie 
czytał „Wiarusa Polskiego", lecz ich szwabskie 
gazety. Wobec tego Polacy na obczyźnie do· 
łożyć powinni starań, aby każdy Rodak czyty· 
wał „Wiarusa Polskiego". 1 To będzie najlepsza 
i najskuteczniejsza odpowfodź na wyzwiska i 
zachcianki germanizatorskie polakożerców l 

Polacy i Litwini w Szkocyi. 
Według obliczenia ks. vV:: znajduje się w 

Szkocyi około 4 tysi~ce Litwinów, 1 tys. Ma· 
zurów. Mazurzy pochodzą z gub. warszawskiej 
i łornżynskiej. L1twini z gub. suwalskiej i ko· 
wieńskiej. Litwini pracują około roli po wsiach, 
w kopalniach w~gli i fabrykach stali, a zara.· 
biać mają według zapewnień ks. W. 15-45 
rubli tygodniowo. (Ks. W. pochodzi z Króle· 
stwa i zapewne dla te~o oblicza na rubl~ ). 
Mazurzy zajmują się krawiectwem, ślusarstwem 
i stolarstwem, zarabiając 20, a niekiedy 50 ru· 
bli tygodniowo. Takie liczby wyraźnie podaje 
korespondent Dziennika Pozn. za ks. L. W. 
Robotnicy polscy przybywają do Szkocyi w po· 
jed~ nkę, a po niejakim czasie dopiero sprowa· 
dzają rodziny. Małżeilotwa zawierają wyłącznie 
tylko pomiędzy sobą, a marzeniem ich jest 
powrót do kraju. Gdy oszczędzą 500 do 3000 
rubli, wracają do ojczyzny dla kupienia roli 
lub nieruchomości miejskiej. - Przypływ wy· 
chodźców do Szkocyi ciągle wzrasta. Polacy 
tamtejsi maji\ Towarzystwo oświaty, Towarzy· 
stwo krawieckie, Towarzystwo piekarskie i To· 
warzystwo św. Kaźmierza, które opłaca potrze
by religijne parafii polskiej w Glasgowie. 

Zehdenik pod Berlinem. N o~ y kościół 
katolicki w Zehdenik, miasteczku prawie ca.ł· 
kiem protestanckiem, poświęcił w niedzielę de· 
legat biskupi z Berlina, ks. Neuber, w oto· 
czeniu kilku księży z dyaspory, landrata, władz 
rnif'jskich, oraz deputacyi Hcznych towarzystw 
kat< lickich z Berlina. Jak pisze "Germunia" 
- liczy miasteczko 4000 protestantów, a tylko 
60-70 katolików, lecz w okolicy pracuje 2000 
polskich 1•obętników, dla których to prze 
ważnie nowy kościół pobudowano. Największą 
zasługę w tern ma Ojciec Idzi vVallerand z 
Moabitu, który najwięcej zebrał od pol~kich 
robotników. Robotnicy składkami tygodniowemi 
przyczynili się do zbudowania świątyni. Da
wali także na kościół ten protestanci z Zehde· 
nick, ale przeważnie dla tego, aby zjednać 80· 
bie kupujących u nich polsko-katolickich robo· 
tników. Cegły dostarczyli V\łaściciele cegielni. 

Jak widzimy, niemal sarni Polacy należł\ 

do nowej parafii, mimo to nie uznano za po· 
trzebne, aby przy poświęceniu kościoła odezwać 
się do tego ludu naszego, którego głównie 
ofiarnością stanął dom Boży, w zrozumiałym. 
mu języku ojrzystym, w j~zyku polskim. A jak· 
że będzie tam z kazaniem czy także tylko pv 
niemiecku będą wygłaszane, choć t~ lko 60 
Niemców a 2000 Polaków w parnfii przebyvra? 

Herm~. Sprawo zdanie z cz~' nnc ści Tuwarzystwa. 
polsko-katolickich robotników pod opiekf\ św. Izydora w 
Herne od 24 Merwca 1900 r. do 24 czerwca. r 1901. 
Towarzystwo liczyło 107 członków, wykreślonych w cit\• 
gu roku zostało dla nieregularneg.) płacenia składek mie
sięcznych 13, umarł 1, pozostaje płatnych Nłonków 93. 
Zwyczajnych posiedzeń odbyło tow. 17, walnych posie
dzeil 4 i 1 nadzwyczajne Towarzyi!two brało udział z cho· 
rj\gWi'ł w urocz:ystosciach sj\sieclnich tow:nzy.stw 4: razy, 
w pielgrzymce do Kevelaer i w pogrzebie zmarłego człun
ka naszego tuwarzystwa sp. Antoniego Swifłteckie~u z Bau• 
kau. Zmarłen u temu członkowi sprawiło 'l'ow. też kri~· i 
na grób. Zabaw urzl\dziło tow. 3 i obchód 7 rocznicy 
istnienia. Przy tej sposobności zamówiło tow. .mszę św. 

l no. intencyę TowarzyEtwa . Do z1i.rzj\dt1 zootali obrani na 
I walnem zebraniu, które or.było się Il sierp.r. 1901, nc.etę• 
K uja,cy ózłl')nkowie: Antoni Szłakpa przewodniczticym, Fr. 

Józkovdak za.st„ Ignacy Przybylski sekretnzem, Frane. 
Kurowski zast„ 'l'omasz Maćkowiak skarbnikiem, F1·anc. 
Szkudlarek zast., Kazimiel'Z Bosy chorążym, Jan Duszka 
za.st. ~ St<J.ni!:;ław Marehelek i Je.n Szłapka podc1'0rl\Żymis I Jan B4czkiewicz i Franciszek Baranowski rewizorami kasy. 
Wszeh:ie listy tycifłce "ię tow. prosimy przysyłt.ć ra ręce 
przewodnicza,cego lub sekretarza. 
Antoni Szłapka, przewodn. Ignacy Przybylski, sekretarz. 

3 iuarki. 
Wyraźnie trzy marki kary musi każdy listo„ 

nosz w Poznaniu zapłacić, jeżeli wręczy list, 
kartę korespondencyjną itd., "oszpeconą" pol
skim adresem - a nie odda jej --vprzód do 
Uebersetzungsstelle, gdzie, jak wiadomo, prze· 
syłki - na których chociażby jedno zna.~ duje się 
słowo polskie - przebywać muszą pięciodniową 
kwarantannę! 

My Niemcy boimy się Boga, zresztą n:kogo 
na świede - powiedział w swoim czasie ksią · 
żę Bismark - a j ednak to nie zgadza się z 
prawdĄ - gdyż Niemcy oprócz wielu irn:ych 
rzeczy - obawiają się także polskich adresów. 

(„ Wielkopolanin'') 

O procesie gimnazyastów w Toruniu 
piszą między innemi do bertńskiej "V olks· 
Zeitung", organu niemieckiego stronnictwa lu· 
dowego: 

"Czytają~ sprawozdade o procesie gimna„ 
zyastów w Toruniu, nabiera się mimowoli 
szacunku dla polskich gimnazyastów. Nawet 
mniemanie, jakie podzielało wielu, że idzie o 
dzieciństwo, jeże li nie zachodzi przestępstwo 
polityczne, nie jest uzasadnionem. Młodzi 
Polscy, stoiący obecnie jako oskarżeni przed 
sądem w Toruniu, nie są dziećmi, wiedzieli 
oni, d o czego zmierzają ich schadzki. Nie 
schodzili s '. ę na pijaty k ę ani zabawy inne, 2a
kazane uczniom. a le schodzili się jedynie po 
to, aby Ć\" ic .zyć się w tern , czego im szkoła 
nie daj<', aby kszta łci ć się w ję7iJku 0jczystym. 
8ch~dzki S\1\"0je urządzali potajemnie, jedynie 
z teJ przyczJ ny, że nie c·hcieli narażać się 
na nieprzyj emności ze strony dyrektorów, któ· 
rzy zakazują im mówić po polsku. Sędzio\\-ie 
którzy mają wydc.ć na nich wyrok, muszą .), 
duszy pr~yznać, . że _dunini być by mogli, 
gdyby takich posiadali s~nów. Girnnaz)aści 
P?lsc.y w.014óle różnili się bardzo od swych 
mem1ecklCh kolegów. Ootatni pozostaj~ weso„ 
łemi dziećmi aż do sekundy, a często bawią 



się w dzieciństwa jeszcze na uniwersytecie, 
podczas gdy gimna"Zyasta polski - przestaje być 
dzieckiem już w kwarcie. Stósunki, w jakich 
żyje, to, co słyszy i widzi w domu rodziciel
skim i w otoczeniu swojem, nastraja go po· 
ważnie. Wie on bardzo dokładnie, że nigdy 
nie otworzy sią przed nim wyższa ka:ryera 
urzędnicza, że w państwie pruskiem nawet na 

. niższych urzędach napotka jako Polak wszędzie 
' na trudności. 

Wie on, że nie będzie miał protektorów, 
ale że własną siłą będzie zniewolony torować 
sobie 'drogę życia. Oprócz tego . przeważna 
część polskich gimnazyastów żyje wśród stó 
sunków wcale nie świetnych, często nawet 
ubogich. Już w dziecińst\vie wiedzą oni aż 
nazbyt dobrze o tern, że nie długo potrwa 
młodość bez trosk, że . wkrótce zaznajomi~ się 
z powagą życia, z walhą o byt. Już w kwarcie 
udziela większość z nich korepetycyi, ponieważ 
zniewoleni są zarabiać, aby wogóle mieć mo· 
żność utrzymania się w gimnazyum. Przytem 
wiedzą oni też dobrze o tern, że potrzebna im 
jest koniecznie znajomość języka ojczystego, 
żeby módz zarabiać na życie. Jeżell chcą zo· 
stać duchownymi, adwokatami, lekarzami lub 
kupcami - bo innych stanowisk dla nich nie~ 
ma - muszą znać dokładnie język polski. 
Zaden kupiec naprzykład nie przyjmie porno· 
cn~ka handlowego, nie znającego obu języków 
krajowych. 

Czyż moi na wo bee tego brać za złe mło· 
dzieńcom tym, że starają się o wiadomości, 
którsch im szkol.a odmawi~? Nie byłoby 
"tsjnych związków", gdyby gimnazyaści polscy 
mogli otwarcie mówić o tern, że uczą się po 
polsku. Wreszcie pytamy: Czy można uwa· 
żać w kraju cywilizowanym za czyn kary· 
godny to, że młodzież uczy się historyi i lite· 
ratury swego narodu? Toć po gimnazyach 
uczą literatury t. zw. „odwiecznego wroga" 
(francuskieJ) i nikt w tero nie widzi nic złego". -

Proces przeciw polskim gimnazya
stom w Toruniu. 

(Ciąg dahzy). 

Ook. Wyczyński. Należał do związku od 
r. 1898. Był prezesem. Nie powie, kto go 
wprowadził do związku. Zdaje mu się, ze 
przysięgał „na imię Polaka". O st6sunkach z 
innymi związkami nie wie. Z biblioteki nie 
usunięto książek. Nazwa związku opiewa: 
"Towarzystwo Filomatów". Prz:ybranego na
zwiska nie miał, nazywał się Witołd ; takie 
jest jego imię chrzestne. 

Prokurator. Dla czego spalono katalog ' 
biblioteki. To budzi podejrzenie, że drażliwe 
książki uprzątnięto. 

Osk. W yczyński. Palono wszystkie pa
piery, więc i katalog spalono. 

Przewodniczący. Dla czego oskarżony 
zwrócił się do ks. prob. · Doeringa z prośbą, 
aby zabrał książki. 

Osk. Wyczyński. Z powodu śledztwa 
chciałem usunąć bibliotekę z domu rodziciel
skiego i zwróciłem się do znajomego księdza. 

Przewodniczący. Cz) ojciec pański wie· 
dział o bibliotece? 

Osk. Wyczyóski. Nie wiedział. 
Przewodniczący. Czy ks. Doering wiedział 

o zv. jązku, zanim pan udał się do niego w 
sprawie biblioteki? 

Oak. Wyczyński. Nie wiedział. 
Tu jeden z eędziów zwrócił się bezpośre· 

dnio do oskarżonego z zapytanjem. Przewo· 
dniczący przypomniał mu, że wolno mu tylko 
za pośrednictwem przewodniczącego załławać 
pytania. 

Adw. dr. Celichowski. Proszę zapytać 
oskarżonego W yczyńskiego, czy przyzna, że 
członków dobierano bardzo skrupulatnie, wsku
tek czego -wielu Polaków do związku nie na
leżało. 

Oak. Wyczyński. Wielu nie należało. 
Kto nie zdradzał ochoty do nauki, tego nie 
przyjmowano. 

Przewodniczący. Czy w związku obcho· 
dzono święta narodowe? 

Osk. W yczyński. Nie obchodzono. 
Przewodniczący. Jak długo istniał zwią· 

zek? 
Osk. Wyczyński. Nie wiem. 
Osk. Thimm. Należał do związku. Przy· 

jęty został w domu prywatnym. Uczono się 

WIARUS POLSKI. 

wspó1nie historyi i literatury polskiej. Przed udziału w związku. (Z tego wynika, że należąc 
dwoma laty wystąpił ze związku, gdyż nie do związku nie liczył jeszcze lat 18. - Red) 
miał czasu, aby się uczl ć tyle, ile wymagano. 0Bk. Hempel~ 
Złożył przysięgę, że nic nie powie o związku. Należał do związku. Przysięgał "na imię 
O Pdsce nie było w przysiędze mowy. Polaka". Uczono się po polsku. Kolegów nie 

PrzewodniczĄcy. Czy związek miał na wvda. 
celu pielęgnowanie pol:;kiego poczucia naro· "' Przewodniczący pokazuje osk. H. wypra. 
dowego? cowanie, streszczone w akcie oskarżenia.. Jest 

Oak. Thimm. Tego mi nie powiedziano to opis obchodu rocznicy konstytucyi trzeciego 
przy przyjęciu ani też nie zauważyłem, żeby maja, gdzie śpiewano „Boże coś Pol:5kę". 
w tym duchu działano. Osk. Hem pel. Wypracowanie to spisałem 

z innymi związkami związek brodnicki z pamięci w miesiąc po przyjęciu. Uwaga o ob. 
stósunków nie utrz~mywał. Swiąt narodowych chodzie rocznicy konstytucyi była zwr-Jtem sty. 
nie obchodzono. listycznym. W us~awach nie było mo\vy o ob. 

Osk. Kozikowaki. Należał do związku. chodzie świąt narodowych. 
Kto go wprowadził, nie powie. Przyaięgą zo Osk. Krzyżankiewicz. 
bowiązał się tylko do tajemnicy i nauki. Ce· - Nie należał do związku. Nie znaleziono u 
Iem związku była tylko nauka języka polskiego niego wypracowania, napisanego przez Hempla, 
na podstawie historyi i literatury polskiej. Inne wypracowania znaleziono u niego. Popra. 

Następnie odczytano protokół ze śledztwa, wiał wypracowania kolegom dla tego, że był 
z którego wynika, że sędzia śledczy, słuchając biegły w języku polskim, ale wypracowania te 
Kozikowskiego jako obwinionego, oświadczył nie były dla związku. Autorów wypraco>;·ań 

nie wymieni. Miał koiążki od Wyczyńskiego, 
mu, że w danym razie będzie słuchany jako k 
świadek pod przysięgą. W takim razie mógł· ale nie wiedział, że. to książ i związkowe. Wy. 
by odmówić świadectwa, jeżeli sam do związku czyński miał dużo książek. 

1 Osk. Wyczyński przyznaje, że mógł nie. 
na eżał. N a zapytanie sędziego odpowiedział, członkom wydać książki związkowe. 
że w takim razie odrr. ówiłby świadectwa. Do· Przewodniczący. Na jakiej zasadzie Thimm 
piero po tern oświadczeniu zdołał sędzia śledczy wymienił Pana jako członka? · 
oskarżonego skłonić, że przyznał, iż związek Osk. Krzyżankiewicz. Jeżeli Thimm wy~ 
istniał i że on do niego należał. 

stąpił przed dwoma laty ze związku, Nie mógł· 
Na zap)itanie przewodniczącego oświad· by wiedzieć 0 moim udziale w związku, choć. 

czył oskarżony, że zawartych w tym protokóle bym należał, bo dopiero później wstąpiłem do 
zeznań potwierdzić nie m~że, wyparł się przy· gimnazyum brodnickiego. 
pisywanych mu zeznań już w toku śledztwa. „ Tekę" kupiłem sobie w Poznaniu; czyta· 

Adwokat Szuman zwraca uwagę, że w łem ją, jak inne gazety, aby treść jej poznać. 
protokóle j-est mowa o języku ojczystym i na· Napis ~Od niewoli moskiewskiej~ austryackiej IS 

rodowym i żąda, aby Koz. wyjaśnił różnicę i pruskiej wybaw Jaa Panie"' me jest niebez· , 
między językiem ojczystym i narod~wym. 1 pieczny, bo przecież i w państwie prus&iem 

Ook. Kozikowski nie umie tej różnicy wy- . wychodzą gazety polskie z napisem: „Za wiarę 
jaśnić. i ojczyznę". 

Adwokat Szuman: Jeżeli oskarżony nie Osk. S;;-.rgalski. Nie należał do związku. 
zna znaczenia wyrazu. „język narodowy", to Na ławę oskarżonych dostał się dla. tego, że 
pewnie wyrazu tego nie u~ył, tylko podsunął w procesie przeciw redaktorowi Wróblowi z 
mu go sędzia śledczy. powodu artykułu o rewizyach u gimnazyastów 

Adwokat dr. Celichovrnki. W protokóle odmówił świadectwa. Przedtem wsadzono go 
napisano, że oska1 ·;ony przyznał się do winy na 24 godzin do więzienia. 
dopiero wtenczas, kiedy sędzia śledczy zwrócił Sargalski odszedł z gimna.zyum d!a teJo, ' 
mu u wagę na skutki milczenia. Proszę za· że sędzia śledczy asesor Borawski powiedział 
pytać, czem mu grożono? mu, że zostanie wydalony z gimnazyum, jeżeli 

Osk. Kozikowski. PcwiedziB:nO mi, że nie powie o związku i powiedzieć nie mógł, 
nigdy nie zdam egzaminu, lecz wypędzą mnie przeto wolał gimnazyum opuścić. 
z gimnazyum i już nigdzie nie zostanę przy 0 Przewodniczący: Ależ Bałachowski wy· 
jęty, jeżeli wszystkiego nie powiem. mienił pana jako tego, który go wypytywał, J 

Osk. Bałachowski. czy chce się uczJĆ po polsku, a w ten sposób 
Sędzia śledczy oświadczył mu, że jeżeli zaczynało się zjednywanie dla związku. Także 

nie powie prawdy, to zostanie wydalony z gi· ;1,eznanie Hempla obciąża pana. . 
mnazyum i będzie mógł zostać śledziarzem Osk. Sargalski : Zrozumiano ich źle, albo ,1, 
(Heringsbandiger) lub uczniem rzemieślniczym. im podsunięto coś, czego nie myśleli. Proto· 
Pod tym naciskiem zaczął opowiadać o związ· kóły dowodzą, że odwoływali przepisywane im 
ku. W związku uczono się tylko historyi i słowa. 
literatury polskiej. Podpisał wprawdzie protokół, Chciałem się z innymi uczyć po polsku 
w którym była mowa, że towarzystwo budz ale o związku nie wiem. 
ducha narodowego, ale nie powiedział tegb sami Uderzyło mnie w Brodnicy, że gimnazyaści 
tylko sędzie pytał się go, czy tak nie było, a Polacy nie chodzili razem. Teraz rozumiem, że 
oskBrżony nie zaprzeczył. Teraz uznaje, że nie nie chcieli zdradzić, iż łĄczą ich bliższe stosun~i. 
słusznie uczynił, bo towarzystwo było czysto Bałachowski i Hempel zeznają, że o udziale 
naukowe. Sargalskiego w związku nie wiedzą. 

O godzinie 8/412 przerwał przewodniczący Dwadzieścia minut przed 2 po południu 
rozprawy na 10 minut. Potem dalej słuchano odroczył przewodniczący rozprawy do godziny 
oskar~onych. czwartej. 

(Cl~g dalszy nast~pi). Osk. Chudzi ńskl. 
Należał do zwhzku. Przysięgał, że będzie 

przestrzegał ustaw i chował tajemnicę o związku. 
Nie przypomina sobie, żeby w przysiędze była 
mowa o „imieniu Polaka.'' 

Osk. Wilamowski. 
Należał do związku od stycznia r. 1900. 

ł-ł'ie brał udziału w zebraniach. Uczył się z dru· 
gimi po polsku. 

Osk. Murawski. 
Należał do zwią2ku. Ptzysiągł, że będzie 

milczał o związku. Nie zeznał w śledztwie ja· 
koby w przysiędze była mowa o "imieniu Po· 
laka.". To mu podsunął sędzia śledczy, który 
różne zadawał pytania a M. potakiwał tylko, 
nie zdając sobie sprawy, o co chodzi. Proto 
kołu nie odczytano mu w związku, tylko uryw· 
kami. Nie przywięzywał do sprawy znaczenia, 
dla tego nie protestował przeciw niedokładno· 
ściom. 

Osk. Mielcarski. Należał do związku ale 
na wieść o rewizyach w Sremie wystąpił. Osk. 
Janusz Karwat. :Należał do związku. Oskarżony 
Leon Kcwalski. Wstąpił do zwiĄzku w r. 1900. 
Od wakacyj w jesieni r. 1900 już nie brał 

Zieznie polskie. i 
:• ~ Prus Zach.ił Warmii i Ifla~&.i: · k 
Gdańsk. Warto donieść, że przy ucztach ·.a 

cesarz niemiecki wznosił toasty po niemiecku, d: 
car zaś po francusku, choć po niemiecku też P' 
umie. <l 

Przy paradzie, która się odbyła w ponie- :ii 
· działek 16 bm. pod Langfuhrem, oświadczy~ ni 

cesarz: „Jestem dumny (stolz) posiadać taki je 
korpus wojska". Jak wiadomo, składa się kor· 
pus ten przeważnie z Polaków. Tej paradzie JlJ 

przyglądał się też książę chiński Czun z po· z 
wozu. 

l'{ 

Toruń. We wtorek tocz~ł się przed ~ą· 81 

dem rzeszy w Lipsku proces rewizyjny przec1\l' d 
P, S. Buszczyńskiemu o wzywanie Polaków do ii 

d i2 
gwałtów przeciw Niemcom. Telegraficznie .0• 

stała "Gaz. Tor." od o!3karźonego doniesienie, .z 
że rewizya odrzucona. Tern samem został ia

1 

" 

twierdzony wyrok toruńskiej izby karnej, s~a· ~ 
zujący p. S. Buszczyńskiego na miesiąc wię· ~ 
zienia. · 



~----------------------------------W __ I_A_R_U.:_:.S_:_P~O~L~S~K:_:I,~.:......------------------------------
Tylża. We wtorek, dnia 10 bm. stracił 

rychło rano kat Reindel dwie osoby, skazane 
przez tutejszy sąd przysh~głych na śmierć: ta
icera Foermera, który zamordował dr. Hey· 

~enreicha i właścicielkę Braum, która otruła 
swego męża. 

* Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
l Poznań. "Towarzystwo Młodych Prze· 
bysłowcó:W". razem z . inn~mi oddano pod 
~ozór pohcyJny. Na pomedz1ałkowem zebraniu 

. fuyło ~:Wóch ~omisarzy polic~jnych obecnych, 
• PP· Gunther i Stephan. Leg1tymscyę okazali. 
• '.Zarząd podał użalenie do prezydenta policyi, 

r
onieważ Towarzystwo nie jest politycznem, 
ylko omawiającem sprawy czysto przemysłowe. 

Poznań. P. Jankowiak, asesor sądowy, 
osiadł w mieście tutejszem jako adwokat. 

Nakło. Pięcioletni chłopiec, syn leśni· 
~zego Mirusa wpadł do Noteci. Leśniczy pan 
Barczyko~ski wskoczył do głębokiej rzeki i z 

ń dlarażeniem v~łasnego życia wydost8.ł na ląd 
, iton:>. ~ e dziecko. 
. I Czerniejewo. Pokład węgli brunatnych 
pnalezi~no p;zy w~erceniu stu~n~ dla nowej 

e~ igorzelm· SpołkovrnJ w Marzemme pod Czer
aiiejewem. 

m llogilno. W mieście naszem i w okolicy 
anuje tJ fu ,. Takze dużo dzieci szkólnych, 

- o blisko czwarta ich część na tyfus i na 
zkarlatynę zachorowało. 

.Z Ko•ciana pisza, do "Gesell.": Towa· 
zystwo n:emiecko katolickie „Jedność" obcho · 
dziło w n:ed.zie1ę uroczystość posw"ęc-enia 

· ztandaru. Aktu poświęcenia dokonał w ka-
, ~licy Pana Jezusa ksiądz prebendarz Roen· 

tSpies. N as tę pnie wyruszono wspólnie do po-
• mnika cesarza Wilhelm a, gdzie przewodniczący 

~s. Roenspies wygłosił mowę, którą za,kończył 
·ą !~krzykiem na cześć cesarza. Wieczorem od

był się koncert i przedstawienie teatralne. 
Srem. Pożar w Księginko.ch pod Sremem 

e 'Zniszczył w niedziel~ stodołę i budynek po
z ~wórzowy gospodarza Barczyńskiego, stodołę 

iW fi budynek podwórzowy gospodarza .Macznego, 
o todołę, staj nię i oborę gm1podarza Sołtysiaka, 

dom miet:>zkalny, f)todoł~ i budynek podwórzowy 
, •go8poaa.,.?:a Wawrzyniaka, stodołę g0spodarza 
ł 'Jankowiaka. 

li Wrzeinia. W głośniej sprawie wrze
ł, siirnkiej wytoczyła prokuratorya oskarżenie o 

z11kłócenie porządku publicznego 23 osobom. 
. ,Między niemi jest pięć kobiet i kilku mało· 
ł, l~tnich chłopców. Jeden z ostatnich ma do
b p1ero lat 13. Termin odbyć się ma w listo· 
e padzie r. b. przed gnieźnieńską Izbą karną. 
f ako świadkowie występować będą powiatowy 

o ,1?spektor szkolny dr. Winter i cały szneg po· 
o· 1icyantów i nauczycieli, także kilku koloniatów 
ro Niemców. · 

• -11 Ze Slązka czyli Starej Polik ~ 

W Ha.jdukach odbyło się w niedzielę 
JlOświęcenie nowego kościoła przez J. E hs. 
kardynała Koppa. 
. Głogóweli:. Czegoż hakatystyczne „blatty·~ 
JUŻ, się nie chwytały, aby Polaków denuncyo · 
wac? Teraz już im za wiele, kiedy nowożeńcy 
Polacy b:orą ślub po polsku. Gwałtu, rety ! 
'O, to doprawdy coś strasznego! Posłuchajmy 
tylko, co piszą o tero z Głogówka do haka· 
tystycznej bibuły pod nazwą „Oberschlesischer 
Anzeiger'~. Oto Polka, panna E. Wjstubówna, 
.kt6rRj ojciec (kupiec) jest kolektorem pruskiej 
lote 1 yi, brat 11rzędnikiem w kolonfach, wuj se· 
kretarzem pocztowym, dziadek nauczycielem, 

·~ n~rzeczr ny p. Dytkiewicz z Bochum urzę· 
dn.k1em sądowym, śmiała wziąć ślub . w języku 
po~skim ! No i cóż, czyż to nie straszna zbro 
~nia? Katolicka „Neisser Ztg." słusznie pisze, 

- ie denuncyant i hakatysta pragnie, aby jakaś 
~ ~oc ziemska zniszczyła ślub -nowożeńców. Ale 

1 Jego złość na nic mu slę nie przyda. 
· . Z Dolnego Slązka. W Liebenthal 

le nnał swego czasu ks. proboszcz W einhold spór 
~ · z .landratem o drogę. W skutek tego prezydent 

1 

l'eJe.ncyi napisał do ks. kardynała, iż życ~y 
~· Sobie, aby ks pro b. W einhold został przesie · 
W dlony z swego urzędu. Landrat von Giinther 
iO ~.eznał to jako świadek na sądzie, lecz dodał, 
~· lt o tej sprawie więcej powiedzieć nie może. 
b, .z, tego pokazuje się, jak protestancka pru.ska 
~· k!ad~a . świecka mi.ęsza się do spraw Kośc10ł!l' 
a· .atohck1ego. Podobno ks. Weinhold zgodził 
~· ~~ na przyjęcie probostwa przy kościele św. 

ichała w Wrocławiu. 

Ruda. W niezwykły sposób postradała 
~ ~ych dniach życie żona górnika Mrcczyń::ikiP~o. 
ZaJę~a. bieleniem izhy, weszła. na skraj łóżka a 
s~rac~wszy równowagę, spadła na ziemię i ta.k 
się ciężko poraniła, że nie powstała z ziemi 
więcej. Nieszczęśliwa straciła prawdopodobnie 
przyto~ność, a że nikogo w domu nie b:yło, 
krew Ją zalała. Powracający mąż zastał w 
domu trupa. 

Władomośeł ze świata. 
Berlin. Do Gdańska i Królewca wyje· 

chało z Berlina 150 policyantów, 12 wach · 
· ~istrzów i trzech poruczników, których zada
mem było strzedz osoby _ceaarskiej. W Kró
lewcu aż 600 pnlicyantów snuło się po ulicach 
miasta, z tych 60 w mundurach, reszta w cy. 
wilnem u braniu. . 

Rzym. Dr. Lapponi zaprzecza pogłoskom ' 
o chorobie Papieża. Dr. Lapponi powiada, że 
w obec poważnego wieku Papieża zadecydo· 
wano, iż w przyszłości przy przyjęciach ponty· 
fikalnych nie będzie się odczytywać adre">ÓVV 
ani wy~łaszać mów, gdyż· to Ojca św. nuży. 

Z Paryża donoszą o niezwykłych środ
kach ostrożności na czas pobytu cara. we 
Fruncyi. Najostrzejsze środki ostrożności za 
stósowano w mi.eś cie Compiegne, gdzie zgro · 
madzono przeszło dziesięć tysięcy żołnier"y i 
policyantów. Cesarz i cesarzowa oddzieleni 
b~dĄ poiwójnym kordonem wojska od publi
czności tak, że nikt z publicznofoi ich nie 
zobaczy. Podobne środki oatrożnoś~i zastó
sowano w Reims. 

Z różnych stron. 
Wiemelbansen. Tutejszy kościół ka· 

tolicki otrzyma niebawem kilka nowych 
dzwonów. 

Annen. Onegdaj zniszczył pożar zabu
dowania rolnika Scbulte Wullen. 

Witten. W kopalni „Hamburg' · znalazł 
śmierć górnik Bomer.-

m 11"d. 25 Tow. z Dern~. 26. Tow. z Horde, 27. Tow 
z E -v:,ng \a'lt' Józtfa), 28. · Ktl.pela.. · 

Baczność: Dziatki przy pochodzie pójd4 dwa a 
d\\.!; członkowie t .• wa.rzy;>,tWp) c~terech; niewiasty także 
Citi•r:v a cztery. - Pieśil od dworca: "O Marya. moja 
radość. ·1 Pieeń b!ie.ko kościoła. : „Gdyśmy przyszli do ko• 
Ścioła . ~' 
III. Porządek na miejscu cudownem. 

1 O g •Jd ·• io1;2 Msza św. śpiewana, czyli suma; 
Pieśń prz;v w .1titawieniu Przenajśw . Sakramentu: .Niechaj 
oę·izie poer '"alono; .'" Pieśń podczas Mazy św. aż do Pod
mesienia: „8erdec~ns. l\ifotko. "' Po Podniesieniu; „Matlto 
niehieskiPgf) Pans .. 4' Pieśń podczas Błogosła.wieilatwa 
N11jśn. Sa.kramentu: „Tantum ergo." 

2. Po Mszy św. pierw ez?. kazanie na dworze podczas 
pf>gocly, w przeciwnym rezie w kościele. 

3 Od godz 1?,l/2 aż do 2 godz. czas wolny 
4. Od godz. 2 aż do 4 godz. Pieśń: ,, Witaj Królowo~ 

Matko litości." - Nabnżeństwo Drogi krzyżowej. - Po
Świ ęcPnie rzeczy jako: różańców, krzyżyków, m eda.lików 
obrazków· i;<l. - Drugie kazanie. - Pit.Śń: „ O Maryo 
Mctk·1 m "ja. '' - Nahożeństwo 'Przed cudownym obrazem, 
- Spie,.. ana 111a11ia do Najśw. Maryi Panny. -- ,,'rantum 
ergc. - z Błog.; sła wieńst vv <: m Sakra.mentalnem. 

5. O godz;, 41/ 4 : Pieśń: ,,Nie opuszczaj nas, n ie opu
szcwj nad, :\fat~w '' - Kr0 tkie poż1gnanie e.:~ z Matk'ł 
Boa1r. ą. 

6. O godz. 41/ 2 : Wymarsz z kościoła do :lworca ko• 
lei żelaznej w tym s3mym p'.lrządku, jaki był w pocho
dzie od dworcri dJ L:L.:i::+;oru. - PLśń d dl) dwore11: 
,,Kto się w op iekę poda Panu swemu." 

l[\T. łl'yjHzd z \Verl. 
Picrwazy pccii, g: Wyj!zd z Werl ' godz 510, Przy

jazd do U'1na o gJdZ. 5367 Prz~·iazd do Dortmund a2s. 
Drugi pociąg; ·wyjazd z Werl o godz. 534, Przyjazd 

do Anlerhf'ck (j26, do Horde 636 , do Dortmund 655, do 
hrdtrop i 4J. 

Z p!)leeenh OO Francidzkanów: T1..1masz B~yl. 

~Hll\t!l*łdlli~~1~~W~lli~~~~~ 
mi-+~4~"~.?t~F~lł~m~ ~.t+G?t~J~,~~~ 

Baczność Polacy w Rauxel i okolicy! 
Tow. św. §:icupana w Rauxel obchodzi 

9 roc.zniC1( o.veg•J istmema na sali :pana. Kettlinga w 
Habinghr.r;it w dniu 22 wrz~Śnia. Poczf\-tek o godz. 
4 po puł. pouług zwyczliju. O god11 6 rozpocz11ie si\' 
tNt: r p. tyt : „G órnic)u pi zlz 29 Gsób c-dl:'grany, 
a po tea,trze taniec. S 1,au. Rodakom z wracamy niniejszem 
uwagę, że ił.arty \11 stępne nabyć można tylko 
1n·.rnd czasem po 60 f. dla obcych, a 30 f. dla człon
ków Tow„ i to u g<' Ścinnego p . Kett !iog9. ors.z u p . p. 
przemysło -1. ców Perlikowskiego w Hitbinghorst, Talarczyka. 
i T;}ntkl'.'wskieg ; v.1 Rauxel i u członkó w :.::an1l.fo. 

U w a g n : W niedzielę 22 b m. zaraz po nabo
żeń3tww w Rat.::u! odbędzie się nadzwyczajne zebranie 
na eali p. Kettliuga, ponieważ s11i jeszcze wazne sprawy Altenessen. W szybie „Karl" pękł 

kocioł, dla t ::go górnicy mtuidl jeden dzień 
świętować. I Y: i6 „E1~i~k r~~jl~~ioi~~z;„L~~:i~~ia .w lebra1lu tak st:m<> 

i l'OL': z'., :vy j:·i.t 1;0 Ż ąi1J t1~'. G ś :i ' ruiic \.Vith i iH1„ Z a r z ą i , 
Szan. amatorów l amatorki zapraszam na 21 bm. o 

godz. 7 wieczorem na salę p. Kettlinga w celu próby 

~aryż. P.ro„h, vnia Ric-aulta, w depar· 
tamencie Indre et Loire, wyleciała w powietrze. 
15 osób straciło życie. 

Bauxel. Tutejsze Tow. św. Szczepana 
urządza w przyszłą niedzielę obchód ~rocznicy, 
alepolicya nie pozwoliła na pe bier anie wstępnego 
przy kasie, lecz kto chce w.ziąść udział w za· 
bawie, musi poprzednio w bilet się zaopatrzeć. 
Spodziewać się należy, iż właśnie dla tych 
trudności Rodacy tern liczniej się zbiorą, a by 
zobaczyć piękny teatr, w którym przedstawione 
jest Z)Cie górników. 

Pielgrzymka polska do W erl 
dnia 13 października 1901. 

Uwagę zwracamy na to, by każdy od pocz~tku d do 
ukońc~euia pielgrzymki skr1 mność we wazystkiecn za~ 
chował i porz1tdku przepisanego sumiennie się t rzymał, 
szczególnie na miejscu cudownem, by takim sposobem i 
Pana Boga do t dzielenia łask nakłonić i wszystkim bu
dujł\CY przykład dac. Ile motnoś~i niechaj mężr.zyzni z 
osobna 1 niewinsty z dziatkami także z osobna miajsce we 
wagonach pocifłgó N zajmujł\ Priy od,ieżdżaniu Dadzwy · 
czajnych po cił\gów czy na eta.cyi D Jrtmund czy Kastrop 
musi się przynajmniej 200 Pł\tników razem sbwić, bo je
ź!iby t)' le na tych dwó..:h stacyach nie b;yłu, w takim razie 
nadzwyczajny poci!lg nie odjedzie . 

I. Porządek podróży do Werlc 
Pierwszy pocił\g: Wyjazd z Dortmund o 830. Wy

jazd z Unna o 920• 
Cena biletu tam i nazad: z Dortmund 1,60 mr., 

z Unoa O 70 mr. Przyjazd do Werl o godz 949. 

Drugi pocifłg: Wyjazcl z Kastrop o 743, z D.:irtmund 
o godz. 836, z Ho.rde o godz. 85\ z Apl• rbeck o g ·)dz. 903. 
Przyjazd do Werl o go lz. 10 

Cena biletu tam i nazad : z Kas trop 2,20 mr., z Dort
mund 1,60 mr., ~ Horde 1,30 mr., z Aplerbeck 1,20 mr. 

Bac z n ość! Biletów można nabyć jut od dnia 27 
września na stacyach powyżej wymienionych; w D :)rt. 
mundzie na głównym dworcu (Hauptbahnhof). 

II. Porządek pocłtodu uroczystego 
z dworca Worl do kościoła klasztornego : 

l krz)'ż; 2) dziatki; 3) towarz~·stwa; 5) niewiasty. 
To w a rz y st w a p ó j d 1ł w ty m p or z it d ku. 
l. Ka. pela., 2. Tow. z Ka.strop, 3 Tow. z Rauxel, 

4. 'fow. z Horatbaueen, 5. Tow. z Kottenburg, 6. Tow. z 
Habirgborst, 7. Tow. z Bornłg· Sodingen, 8. Tow. z Kirch
linde, 9. Tow. z Dortmund (św. Antoniego), 10. Tow. z 
Marte.n, 11. Tow. z Aplerbeck, 12. Tow z Wetter, 13. 
Tow. z Huckarde, 14 Kapela, 15. Tow. z Courl, 16. Tow. 
z LU.nen, J'7. Tow. z Ewing (św. Barbary), 18. Tow. z 
Csmen, 19. Tow. z Dortmand („Jed11ość"), 20. Tow. 
z Dortmund (św. Wojciech~), 21, Tow. z Annen, 22. Tow. 
z Barop, 23. Tow. z Mengede, 24. Tow. z LUtgendort-

tea trn. K i e r o w n i k t e a t r u. 

~~**~~~~~~~~~U~* 
Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen 

donosi :rn ym członkom. iż lekc_ye śpiewu odbywaj'\ sio 
w każdą, niedzielę o godz. 1'2 w południe. Pros.llę o li
czny udzi:lł we wszystkich lekcyacb, a nie jak dotf\d, że 
się lekcye od b)C nie mogły dla braku ezłonków. Przy
Sl.ła lekc~ a jest w niedzitl~ dnia 22 bm, Przyszłe zebra• 
nie zaś odbędzie się w niedzielę dnia 29 wrześo;ri. o godz. 
1/212 w połtl.dnie O liczny udział tak w lek:cyuch jako i 
vv zebraniu uprasza się. - Cześć polskiej pieśui I 

A. Konieczny, sekr€tarz • 

11owarzystwo św. Barbary w Detlwig 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 22 'cm. od
będzie s 1 ę poaiedzenie nie o zwykłym czasie, lecz o ·go
dz :nie 1 po południu. O liczny udział c łonków proai 

Z ar z~ d. 

Oddział śpiewu 
Towarzystwa św. Antoniego w Ueckendorf 

donosi swym cdonk<.m i członkom Tow. św. Antoniego, 
którzy che~ brać udział w zabawie jesiennej, iż powipni 
s; ę zgłosić w niedzielę 29 bm na m'lłej sah p. Se res: po 
połudn . u od godz. 1 do ó. O liczny udział w zabawie 
up:asza Z ar z~ d. 

Towarzystwo św. Józefa w Resse 
llonosi swym cdonkom: że w pierwszl\ niedzielę pażdz~er
nika odbędzie się pierwsze mieaięczne posiedzenie u pana. 
Wilanda, przs ul. Resserwegstr. O liciny udział uprBsZa 
się członków i wszystkich Polaków-katolików z Reese i 
okolicy. Szczepan Kurzawa~ przewodn. 

Tow. gimuastyczne „Sokół'' w Oberhausen 
donosi sw~m drr hom, iż kwartalne walne zebra
zie odbędzie się w niedzielę dnia 29 września o godz. 4 
po połudmu. z powodu, iż dnia 22 bm, bierzemy udział 
w uroczystości Tow. św. Michała w Hochfeld. Druhowie 
chcący brac udział w powyższej uroczystości winni si~ 
zebra.ć o godz. 1/ 2?. w lokalu zebrań. O liczny udzild w 
wyci1 czce uprasza Z a. r 11 ~ d 

Uwsga: Zebranie wydziału odbęd1.ie 1:1ię dnia 22 b. 
m o godz 1 w południe, na które także zapraszam d1u
h6w, którzy b.Jli ostatni~ razi\ pr~y kasie. 

C.zołem I Józef Dera, przewodn . 

rrow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W niedzielę dnia. 22 września o godz 4 po połu Jniu 

odbędzie się zebranie, a nie jak było zapowiedziane o 
godz. 11 rrzed poł .. a to z powodu, iż o tym czasie od
będzie się wiec poll'lki w Marxloh. - Towarzystwo bie~ 
rze także udział z chorj\gwj~ w uroczystości Tow. -św. 
Michała w Hochfeld. Wychodzić będzit· my o goJz. 1 po 
południu. Z a r z tł d. 



Towarzystwo św. Józefa w Eving 
9bcbodzi dnia 22 września SWI\ 7 roc1nicę istnienia, na 
którą, zapraszamy wszystkie nam życ.zliwt> Towarzystwa, 
z t4 nadzieją,, iż nam żadne swej obecności nie odmówi. 
Także pukamy do wszystkich Rodaków z bliska i z daleka, 
którzy jeazoze stronią, od Towa:rzystwa, niech także przy„ 
będą, a wszyscy zarówno podamy sobie dłoń braterski\. 
T owatzystwo nasze niczego wcale nie szczędzi, aby tylko 
swych Ziomków pięknie zabawić i ucieszyć. Program 
zabawy urzj\dziliśmy w następują,cym porzj\dku: Od godz. 
1 do 3 Jlrzyjmowanie bratnich towarzystw na sali posie • 
dzeń p . Backhausn, naprzeciw kopalni ,~Minister Stein", 
o 1/24: wymarsz do kościoła na polskie nieszpory. Potem 
udamy się na salę pana Klodta, zaraz przy kościele, gilzie 
nast'łpi przywitanie, 8oiewy, deklamacye i koncert, który 
wykoDa p. Kuik s Herne. O godzinie 61/2 zostanie 
odegrany teatr po tytułem : ,,Ka.chna". Potem nastl\pi 
taniec. Członkowie winni mieć czapki, a przynajmniej 
oznaki. Jako wstępne pobierać będziemy tJd swoich i 
bra.tnieh członków 30 fenygów, od nieczłonków towarzystw 
1 markę. Jeszcze raz upraszamy o liczny udział. 

Zarzfłd. 
Wszystkie Towarzystwa, które do nas przybęd!ł, pro

simy aby z chorą; 1ł'iami, ale bez pałaszy przy
były. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Castrop. 
W niedzielę dnia 22 września o godz. 3 po południu 

odb~dzie się posie~zenie miesięczne, bo :ila przyszłfł nie
dzielę z powodu wieca, zebranie odb~ ć się nie może. 
Spodziewi>ć się należy, iż także sj\siednie towarzystwa do 
tego eię zastósujf\. - O liczny udział uprasza się. -
Goście mile widziani. Z ar z lłi d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Dortmund 
donosi s ~ ym członkom, iż w niedzlelę dnia 22 września 

· odbędzie się posiedzenie o godz. 12 po nabożeństwie, bo weź
miemy udział w rocznicy Tuw. św. Józefa w Eving, a 
p r ÓC?i tego jeat wiec w Dortmundzie. O liczny udział 
u prasza Zarzfłd . 

Tow. św. J·akóba w Sodingen-Bornig. 
Zwyczajne zebranie odbędzie aię w niedzielę 22 bm. 

t.araz po wielkiem nabożeństwie, a o 4 godz po południu 
będzie zabawa z koncertem i tańcem, jako zam
knięta zabawa. Członkowie, którzy trzy mie&ilłce eą nie
wypłatni musz~ na zebraniu zapłacić; ponieważ inaczej 
nie mogą brać udziału w zabawie. Z a 1· z ą d 

Koło śpiewu „Harmonia" w R tthansen 
donosi swym csłonkom, iż walae zebranie, które się mlało 
odbJ'ć 15 września, odbędzie się dnia 22 bm. po wieikiem 
riabożeństwie o gJdlł. wpół do dwunastej. - Porządek 
ahrad: 1) Przeczytanie prot ;kołu, 2) przeczytanie spras 
wozdania z kasy, 3) płacenie miesięcznych składek 4) 
obór nowego zarzf\du, a następnie wolne piwo. Wpis 
nowych członków wypadnie tym razem. Rewizoi·ów kasy 
upraszamy, asy się~ na czas stawili. O punktualne sta-
wienie się członków uprasza Z ar z!\ d. 

Tow. św. Piotra w Horst n. Ruhrą. 
Walne zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 

22 bm. o godz. 4 po południu na sali zwykłych posiedzeń. 
O liczny i punktualny udział prosi Z a r z f\ d. 

N13. Kasyer i rewizorowie kasy orai wszyscy człon
kowie zarZf\dU winni się o godz. 1/ 23 stawić, gdy! będzie 
obrachunek i rewizya kasy. St. Gogulski, sekretarz. 

Towarzystwo św. Wą,cława w Linden 
donosi swym członkom i Rodakom z Linden i Dahlhausen 
oraz Towarzystwom, które zaprcszenis. otrzymały, jako i 
tym, które dla braku adresu zapr( szeni11 nie odebrały, 
iż dnia 6 października urzf\dzamy obchód 9 rocznicy 
istnienia naszego tow., na który szanownych Rodaków i 
sian. Towarzystwa uprzejmie zapra:Jzamy. 

Program uroczystości: Od godz. 21/ 2 do 31/ 2 przyj
mowanie obc!ch towarzystw. O godz. 4 wymarsz do ko
ś cioła ze SP.li p. Schillera, między kościcłem katolickim 
11. ewangielickim, na. nabożeństwo. Po nabożeństwie po
wrót na salę -p. Schillera, gilzie · nastfłpi przywitanie to;. 
warzystw i gości. Potem koncert, śpiewy i deklamacye, 
~ o godz. 7 wieczorem teatr .pod tyt. : „Bł.-gosławieństwo 
!latki'' i „Mosiek spekulant''· Szan. Towarzystwa upra-
3zamy, aby przybyły z chorągwiami i pałaszami, a. człon
kowie aby się stawili z oznaka.mi. Wstęp dla członków 
ww. 30 fen, dla członków naszego tow. 30 fen, dla nie· 
~złonków 75 fen., a przy kasie 1 mr. Członkowie nie
•vypłatnl płaci\ jak nieczłonkowie. O jak najliczniejszy 
l d'.ział w zabawie uprasza Z a. r z tł d. 

. Koło śpiewu „Dzwon" w Steele. 
' :· W niedzielę dnia 22 września o godz. 11 przed po
;udniem odb~dzie się walne zebranie, w celu oboru 
.iowego zarzl\du, na sali 1wykłych posiedzeń. Zatem sta
.vienie się wszystkich członków jest bardzo koniecznem, 

"> co uprasza Z ar z~ d. 

Towarzystwo św. Michała w Hochfeld 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom zamieszka· 
łym w Hochfeld, Duisburg i okolicy, ii w niedzielę dnia 
22 wrzeania obchodzi towarzystwo drugą rocznic~ 
swego istnienia, a pierwsz~ rocznico poświęcenia chorą,
gwi. - Bratnie Towarzystwa, które od nas zaproroszenia 
odebrały, także l tę, które dla braku adresu zaproszenia 
nie odebrały, prosimy, aieby przybyły z chorf\gwiami ale 
bez pałaszy. Zapraszamy tel wszystkich życzliwych nam 
RodaKów jak najuprzejmiej. 

Program ur o czystości. Od godz. 2 do~ 1/24: przj jmo
wanie bratnich Tow. O godz. 4 wymarsz do kościoła na 
nabożeństwo. Po nabożeństwie pochód. na salę, gdzie bo
dzie mowa przywita.Ina, dekla.ma.eye, śpiewy I w koilcu 
teatr pod tyt. ,,Zfęó dla parady". Muzykę dostawi pan 
Kuik 1 Herne. Członkowie naszego tow. będ„ czekać na 
dworcu w Duisburg i na ulicy Schwanenstr. Wstępne 
dla czło lk6w bratnich tow· 30 fen„ nieczłonkowie płac„ 
pr!led czasem 76 fenyg6w, a przy kasie 1 markę. Karty 
wstępu można nabyć u członków zarz!łidu. Spodziewaj!\~ 
się li~nego przybycia zasyłamy braterskie pozdrowienie. 

Z ar z I\ d. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Essen 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom w Essen 
okolicy, iż w niedzielę dnia 22 września urzf\dza o godz. 
ó po pe łudniu w sali „Gertrudenbof;', przy ul. Mathia3-
str. nr. 10, zaba,vę połl:\czon„ z teatrem amatorskim p. 
tyt. „Szewc arystttkrata". Dalsza zabawa z t ~ ń~em, na. 
kt6rf\ wszystkich nam życzliwych Rodaków i Rodaczki 
najuprzejmiej zapraszamy. Wstęp dla · członków wszyst
kich towarzystw wynosi 50 fen., dla nłeczłonków 1 mr. 
Uprasz~ się członków o przedstawienie u~taw towarzy3twa 
przy kasie. O liczny udział uprasza się. 

Cześć p-olskiej pieśni. Z a r z tł eł. 

Koło śpiewu „ Fiołek" w Rauxel 
donosi swym c . łonkom, ił półroczne walne zebra• 
nie odbędzie się w niedziele dnia 22 o god?J. 1 po pr. łu
dniu na sali p. Richtera, przy katolickim kcś11iele, na które 
wszyscy członkowie stawió się winni. O jsk najliczniej
sze stawienie się uprasza, gdyż będ~ waine sprawy oma
wiane w sprawie zabawy. - Zarz~d winien siQ pół go-
dziny prędzej stawić - Z ar z Ili il· 

Koło śpiewu „Wanda" w Katernberg 
urzfłdza w niedzielę dnia 22 września obchód 6 ro• 
cznicy swego istnienia, połlłczony z śpiewem i tancem. 
vVszystkie Koh, które od nas zaproezenia odebrały, pro 
simy bardw, aby nas SWf\ obecnością ze.szczyci• raczyły. 
C..iłonkowie naszego K oła ma Jl:\ wstęp wolny, członkowie 
bratnich Kół płac~ t~o fen., nieczłonkowie płacą 1 markę. 
Zabawa odbędżie się na sali pana LinnbOfera, p1·zy ulicy 
R otthauaener Str. o godz. 1/ 25 po południu. O liczny u-
dział w naszej zabawie uprasża. Z ar z~ d. 

Cz - ść polskie.i pil'. Ś ;i I 

·Towarzystwo św. ,Józefa w Wanne. 
W niedzielę dnia 22 września po poładniu o godz. 4 

odbędzie s:ę walne zebl'anie na którem będzie spra
wozdanie ki sy z IV kwartału i Młego roku przeczytane, 
oraz obór nowego zarzfłdu. Zarazem donosi s'.ę EZan. 
członkom, którzy posiadajf\ ksif\Żki z biblioteki, aby ze
chcieli z sobf\ prrynieść na posiedzenie. O jak naliczniejsre 
pr2ybycie na posiedzenie, co jest obowi!lzkiem każdego 
członka prosi Z a r z ~ d. 

:Bruckh,ausen! 
W nieozielę dnia 22 wrześn ia br. urzl\dza Towarzy„ 

stwo „Jodność" na aali p. Reidlcka dla Si wych członków 
posiedzenie nadzwyczajne, na którem omawiana będzie 
sprawa pierwszej roc20icy, dla tego się wszyatkich człon
ków a. osobliwje zarzl\d o liczne i punktualne przybycie 
uprasza.. - Nadmieniamy także, iż po zebraniu nastt\pi 
wielce urozmaicona wieczornica połflczona 2 tańcem. Po
nieważ to już w tym roku ostatnia, dla tego się wszyst
kich członków, a osobliwie młodzież, która do wojska od
chodzić musi, jak najporęcej zaprasza. PoCZfltek o go· 
dzinie 3 po południu. - Goście mile widziani ! 

W. Wierkiewicz, przewodn. 

Odezwa do Polaków w Witten. 
s~anownych Rodaków z Witten i okolicy, a szczegó

lnie wszystkj\ młodzież polskfł zapraszamy niniejszem na 

zebranie 
w celu założenia Koła Śpiewu, 

które się odbędzie 22 września o godz. 4 po południu 
na sali p . • Te barta w Witten, przy ul, Crenge!danzstr. 

O liczny udział upraszaj!\: 
W. Mifłdowicz. A. Pawlak, J. Kwaczewski, Fr. Kubiak, 
Fr. Antoniak. L. Kocińcki, J. Sander, M. Paluch. P. Dej• 
ter, M. Mfłkowski, P· Kubiak, l<'r. Sipurzyńaki, M. Bogu-

cki i A. Nie bo rak. 

Wiec polski w Botłrop~ 
na przyszłą niedzielę zapowiedzian 
odbye się nie może. 1 

Baczność parafianie z Koźmina. , 
Zebranie odbędzie się dnia 22 b. m. o godz. 1; 4 ~ 

południu u pana Szemt nna w Bochum, przy klasz~or 
O liczny · udział uprasH za komitet: Fr. Janicki.

1 

---------------~ Wiec polski w Horsthausen 
odbędzie się w niedzielę dnia 22 września o godz. 4 
południu w sali p. Lo bek w Horsthaueen, nkdaleko j k 
ścioła katolickiego. 

. Porz~dek obrad: 1) Sprawa opieki duchownej.i i 
Sprawy górnicze, 3) Sprawa wychowania dzieci, S) Sp . 
wy ogólne. O liczny udział Rodaków z Horsthaueen 
okolicy uprasza s1 ę, bo chodzi o bardzo ważne sprawy,' 

„Zwią-iek Polaków". 

---------------~~~~~~m~ 
Wiec polski w i>ortmu: 

odbędzie się w niedzielę dnia. 22 września o godz. 3 I 
południu w loknlu pana Milhlenhausa11, I Kampetr. nr n 
Porz~dek obrad: I. Sprawa wyborów do rady miejskie' 
II. Wolne gło~y. O liczny udział uprasza. za komit~t: 

T. H.aźmierou ski, 

iit~~t$tO~mttt~~tttm~m 

Wiec polski w Marxloh. 
odbędzie się w niedzielę dnia 22 września o godz. 1/ill 
w południe na sali p Rosendbala (przy kości ele). O li 
czny udział Rodaków z Marxlob: Hamborn, Bruckbauie 
i t . d uprasza się, bo bę'11\ omawiane wa.żr e spraw11 

„~wiązek Polaków". 

81Hl9H8999899•1 
Wiec polski w Kast ropie 

odbęizie się w niedzielę dnia 29 września o godz. 4 p 
pcłudniu na. sali p. Scbulte·Becker. Na wiecu oma:wi&u 
będf\ sprawy duszpaaterstwa, górnicze itd., dla tego Ro 
daków z Kastropu i całej okolicy zaprasza się. 

„Związek Polaków". 

99łl81199119MM891 

r~~~~~m 
; panu ~ii~!!'?!!„~~giełce 
! pannie Agnieszce Nowakównie 
~ w dniu slubu (23 wrzeaoia) tft ~kładamy jak najszczersce nasze życze ni a . 
~ Młoda para niech żyje l 
~ Tow. św. Stanisława w Herne. 

~n~o~~~~omm~m~~ · 

akade!E~!!~E~!~~~w ~21~~~~'.J 
wieku lat 30 ru, saml)tny, poszukuje zaraz lub pózn1e. 
miejsca jako przykrawacz wyprobowanego kroju Zglo• 
ezenia przyjmuje Eksp. „ Wiarusa Polskiego" w BochuIDI 

Nadsylająe kortispondeneye, o;loszeJlit1 

zamówienia książek i t. do trzebakażdy ?I' 

poda~ swój dokładny adFe!li. 

Piekarnia polska w Brochu Pa1•na 
liczflCa lat 251 Polka, posiadajt\ca 
kilka. set marek majl!tku, szuka dla 
braku znajomości panow, na tej 
drodze m~ża. - Kawaler lub 
młody wdowiec z dobrem utrzy
maniem znajdl\ uwzględni enie. -
Oferty uprasza się pod lit. S . W. 
18 7 5 do ebpedycyi „ Wiarusa Pol
ski;· go•' w Bochum. 

Donosimy niniejszem szanownym Rodakom w Herne i okO~ 
Iiecy, iż założyliśmy 

M :--- skład towarów żelaznych -łld 
i to o;nisk do ;otowania (maszyn do gotowao.ia), pi1có1" ~, 
ogrzewania sypia.I.ii i składów oraz wszelkieh sprzt'tÓW li~d 
chenurch, - Zakupione sprzęty odstawiamy do domu bez~łllt0~,I 
- Prosimy szanownych Roda'ltów o poparcie naszego interei:iu l . spb; 
dziewamy się, iż będziemy w stanie szan. Rodaków jak najlepie j 0 

służyć i to po cenach przystępnych. 

przy kościele katolickim 
lltłica Jlarya:ńska 224/II 1'la1•ienstrasse. 

Szanownym Rodakom w B r uch u i okolicy donoszę uprzejmie 
-:: założyłem w tutejszej miejscowości 

~ piekarnię -. 
chleba, bułek i innego polskiego pieczywa. 

St. Ja:o.ll:owiak i M. Karaś 
w HEBNE, przy ulicy Kampstrasse n1•. 8, 

niedaleko pana Józefoskiego. Służąca Polka Staraniem mojem będzie, aby dać jak najlepsze pieczywo, i dobrą 
' 1sługę . Polecam s~ę zatem szanownym Rodakom} proszf\C o j1>k naj-
.·, iększe PO fJ&rcle polskiego interesu. ~- Rodaków, którzyby Żlłdali ode- znajdzie miejsce od 15 lub 1 pa- Dzieie Polski j 
·, '.lie chleb do domu, prosiłbym donieść mi ustnie lub też _ przez kartę ździernika. Tylko takie zechcl\ się „ 
, . ,cztow~, a. w krótkim czasie doata.rczę towar powózk\. igł0sić, które prać umiejf\. \ najnowszych czasów, treściwie opowiedziane ptf" 

Kreślę się z powalaniem Franciszek Józefoski, M:aryana z nad Dniepru. Wydanie ozdobione 80 obttt-' 
.A. n g. K ii e h I e r , k a i ę g a r n i a , •.a.mi ważniejszych wypadków dziejowych, królów i sł ;s 

k 
Herne~ ul. Neustr. nr. 35. •nych mężów polskich. Cena za e~z. oprawny 2.50 

--~---::----:--:------:-:"-::--:----":"-:~~~p~1~·e~a~r~z~p~o~l~sk~i:·~~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~u~r~e~s~:!"~"7~i~a~r~u~s~P~o~l~s~k~i~"~,~B~o~c~h~u~Dl~~~-____.., 
Za ciru..k, n&kjad 1 redakcyQ odpowiedzialny : A n to» i Brej ski w Bochum. - Nakładem l cŻclon.kam, Wydawnictwa ,, Wiar u a a p 0 Isk i e g 0 " w Bochuro · 

Dodatek nadzwyczajny. 



• 
f Nr. 114. :Bochum., sobota, 21 -w-rześnia 1901. 

== Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. == 
Numer dodatkowy. 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

i powieści 

Henryka Sienkiewicza 

„PAN WOŁODYJOWSKI". 

(Ciąg dalszy). 

Wier3yrn ! wołali wszyscy. 
Chwahć Boga, zes nam szczęśliwie wrócił ! 

- Przemknliłem się przez belkowanie -
odparł . łucznik. - Chci'.lło siQ owe roboty 
podpalić, ale nie było czem. 

- Wiesz co Michał - zawołał Ketling 
- moje szmaty gotowe. Zac~nę ja o tern 
belkowaniu myślec. Niech wiedzą, że pierw5i 
zaczepiamy! 

- Poczynaj I poczynaj ! krzyknął 
Wołodyjowski. 

s.m1 zaś skoczył i wysłał nową wiado
mość do miasta: 

"Pan Muszalski na wycieczce nie zabity, 
bo wrócił, dwa wielkie działa zagwoździwszy. 
B:ył między janczarami, którzy o buncie za ... 
myślajtł. Za godzinę spalimy belkowania, a 
jeśli będzie można przytem wyskoczsć, wy
skoczę". 

Jakoż goniec nie przebiegł jeszcze przez 
most, gdy mury zadrżały od huku dział. Za
mek pierwszy tym razem rozpoczynał grzmiącq 
rozmowę. W białcm świetle poranku leciały 
płomienne płachty, nakształt płom,cych cho
r~gwi i padały na belkowanie. Nie pomogła 
nic wilgoć, któr~ nocny deszcz nasycił drzewo. 
Belki zajęły się wkrótce i poczęły się palić. 
Za płachtami jął sypać Ketling granaty. Znu
żone tłumy janczarów opuściły w pierwszej 
chwili szańce. Nadjechał sam wezyr z no
wymi zastępami wojsk, lecz zwątpienie w kra· 
dło się widocznie i do jego serca, co sły
szano, jnk mruczał: 

- Milsza im bitwa, niż spoczynek ! Co to 
za ludzie w tym zamku mieszkają? 

W wojsku zaś słychać było na wszystkie 
strony trwożne głosy, powtarzające: 

- Mały pies kąsać poczyna 1 Mały pies 
kąsać poczyna! 

XII. 
A gdy przeszła owa szczęśliwa noc, pełna 

wróżb zwycięstwa, nastał po niej dzień 26 
sierpnia, który stał się przeważnym w dziejach 
onej wojny. 

Z zamkn oczekiwano jakiegoś wielkiego 
wysiłku ze strony tureckiej. Jakoż o wscho
dz.ic słon..:' a rozległo się znów kowanie po le· 
~ej e:tronie zamku~ tak głośne i silne, jak 
nigdy dotąd. Widocznie Turcy wiercili z po
śpiechem nową minę, najpotężniejszłł ze wszy
stkich. Wielkie oddziały wojsk strzegły o
podal tej roboty. Na S,?jańcach mrowie po
częły się ruszać. 

Jako się rzekło, zamek pierwszy rozpo
cz!lł arm!.ltnią rozmowę i tak skutecznie, że 
chwilowy popłoch powstał w szańcach. Lecz 
s~raVl· iono napowrót w mgnieniu oka jancza
row, jednocześnie zaś ozwały s:ę wszystkie 
tureckie działa. Leciały kule, granaty, kar
tacze; leciał na głowy broniących się gruz, 
~egły, tynk; dym pomieszał się z kurzawą, 
zar ognia z żarem słonecznym. Piersiom bra
kło powietrza, oczom widoku ; huk armat, pę
kanie granatów, zgr?.)t kul po kamieniach, 
:vrzasRi tureckie, olirzyki obrońców, utworzyły 
Jedną straszliwą kapelę, której do wtóru 
hrzmiał:y echa skał. Zasypywano pociskami 
zamek, zasypywano miasto, wszystkie bramy, 
~szystkie baszty. Lecz zamek bronił się za
CJekle, piorunami na pioruny odpowiadał, 

trząsł się, świecił, dymił, huczał, ział ogniem, 
śmiercifł i zniszczeniem, jakby się zapamiętał 
wśród płomieni, jakby chciał zgłuszyć tureckie 
gromy i w ~iem:ę się zapaść lub zwycięż) ć. 

W śród zamku, wśród · leż~cych kul, ognia 
i kurzawy i dymu. mały rycerz r?.iucał się od 
działa do działa, od jednych murów do dru
gich, od rogu do rogu, sam do niszczącego 
płomienia podobny. Zdawał się dwoić i troić; 
b)lł wszędzie, zachęcał, krzyczał; gdzie padł 
kanonier, tam on go zastępował - i wlawszy 
otuchę w piersi, znów biegł gdzieindziej. Za· 
pał jego udzielH się żołnierzom. Uwierzyli, 
że to ostatni szturm, po którym spokój i sława 
nastąpi - wiara w zwycięstwo przepełniała 
ich piersi, serca stały s1ę twarde i zaciekłe, 
sizal bojowy ogarnął umysły. Okrzyki i wy
zywania wyrywały się co chwila z ich gar
dzieli. Niektórych chwytała taka wściekłość, 
ił. darli sję za mury, by z blizka zczepić się z 
janczarami. 

Owi dwakroć, pod zasłoną dymów, poszli 
zbitą maeą do wyłomu i dwakroć, wymo 
ściwszy ciałami ziemię, cofnęli się w popłochu. 
O południu pchnięto im w pomoc masy po -
spolitego ru3zenia, lecz mało ćwiczone tłumy, 
choć popędzane z tyłu włóczniami. wyły tylko 
okropnymi głosami i nie chciały iść przeciw 
zamkowi. Lada chwila groził powszechny 
popłoch, więc w końcu ludzi cofnięto i tylko 
działa po staremu pracowały bez wytchnienia, 
miotaj~c grom za grome:n, błyskawicę za 
błyskawicfl. 

Tak upływały całe godziny. Słońce juź 
zeszło z zenitu i spoglądało na ową walkę 
bezpromienne. czerwone~ zadymione. Około 
trzeciej z południa huk dział doszedł do takiej 
potęgi, iż najgłośniej krzyczanych w ucho 
słów nie można było w murach dosłyszeć. 
Powietrze stało się w zamku gorące, jak w 
piecu. Woda, którą pole\Vano rozpalone 
działa, buchała z nich parą, mieszająe się z 
dymem i przesłaniaiąc świat, lecz działa 
grzmiały ciągle. 

Zaraz po trzeciej rozbito dwie największe 
kolubryny tureckie. Moździerz , stojący obok 
nich, pękł uderzony faskulą1 w kilka pacierzy 
później. Kanonierowie ginęli, jak muchy. Z 
każdą chwilą stawało s!ę widoczniejszem, że 
0w niepohamowany zamek bierze górę w 
walce, że przekrriyczy tureckie grzmoty i że 
on będzie„ zwycięzcfł. 

Ogień turecki począł z wolna słabnąć. 
- Koniec będzie! - krzyknął z całych 

sił Wołodyjow~ki w ucho Ketlinga, chcąc, aby 
go ten wśród huku dosłyszał. 
11 - I ja tak myślę 1 - odrzekł Ketling. -
Do jutra czy na dłużej? 

- Może na dłużej. Dziś przy nas zwy
cięstwo l 

- I przez natd 1 
(C!fW:!: dal~:v nr:.stwrifl 

Wicher zbalvcą. 
Dnia 31 sierpnia 1890 r. na jednym z 

placów Par;yża kołysał się majestatycznie ba
lon~ napełniony gazem- Tłumy ciekawych 
przypatrywały się olbrzymiej machinie po -
wietrznej, niebezpiecznej dla śmia.łków, powo
dowanych bądź celami rozszerzenia włusaej 
wiedzy, bądź pragnieniem wrażeń silnych, 
bądź wreazcie idett wcale nie bohaterską -
zdobyc· a materyalny<'h zysków. 

Tym razem w podróż napowietrzną uda
wał się Paweł Leprince, już znany aeronauta 
(żeglarz napowietrzny), w towarzystwie Jerzego 
Dumorit, swego zwykłego w wycieczkach kar
kołomnych kompana 

Obydwaj b vli młodzi, po lat dziewiętnaście 
liczą '.~y, przyjemnej powierzchowności- nace
chowanej energi4 i fDtanowczości4; na ich wi
dok rozległy się oklaski i owacyjne okrzyki. 

Kosz zaopatrzono w niezbędne przedmioty: 

worki z balastem, narzędzia obserwacyjne :i 
posiłek, składający się z obfitego zapasu. 

Podróżni wsiedli na wątły statek i odcięto 
liny powstrzymujl\ce balon, który też począł 
się unosić w górę, z wzrastaj!łcą szybkością. 

Podróż zapow'.adafa się pomyślnie, wkrótce 
jednak widzowie zauważyli rzecz dziwntł: 
gruszkowaty koztałt balonu pocz~ł się pła
szczyć, wydłużać, ostatecznie przedstawił się 
jako coś kulistego 

Uważano to z pocz1ttku za zwykłe złu
dzenie wzrokowe, atoli wkrótce przekonano się, 
że powód był inny; balon jął się kolysać nie
regularnie, podróżni wyrzucali z kosza balast, 
naraz zabrzmiał złowrogi okrzyk : 

-- Spadll.l 
Istotnie, balon spaJał z gwałtowną szyb „ 

kością; jeżeli szybkość nie zmnie,szy się przy 
zetknięciu z ziemią, podróżnych czeka śmierć 
niechybna ... 

Oto co się stało. 
Gdy podróżni znajdowali się 500 metrów 

nad ziemią, Leprince usłyszał jakiś osobliwazy 
świst. 

Szybko więc wciągnął się na koło, umie
szcrnne nad koszem, i z przerażeniem do· 
strzegł, Żt3 balon był uszkodzony. 

· Tuz przy klapie~ r:;łużącej do wypuszcza „ 
nja gazu, materya była rozdarta, w otworze 
tkwiła gałąź akacyi. Balon, wzlatując, zacze
pił o jedao z drzew, któremi plac był 
obsadzony. 

- Jerzy ! - zawołał Leprince - balon 
rozdarty... Prz) gotuj się na skręcenie karku ! 

Zaledwie domówił tych słów, dał się 
słyszeć trzask: balon pękał coraz bardziej, a z 
otworu wydobywał się z cał~ siłą gaz, w po
staci niebieskawego, rzadkiego dymu. 

- Jesteśmy zgubieni ! odezwał się 
Jerzy. 

- Balast! Na Boga, wyrzucaj balast 1 -
krzyknl;\ł Leprince. 

W mgnieniu oka dwa worki z piaskiem 
wypadły z kosza. 

Barometr wakaz)'wnł 1,400 rrn~trów wy„ 
sokości; w tej właśnie chwili podróżni uczuli, 
że spadają. 

Nie można się było łudzić; . chyba jaki 
traf szc!tęśliwy mógł ich ocalić. 

Zachwali młodzieńcy nie poddali się roz ... 
paczv; Le prince szczególniej zachował zimną 
krew"; wyrzuca znów dwa worki balastu, o
puszcza kotwir.ę, sznur ratunkowy, chociaż nie 
wierzy, iżby się na co to przydało. 

Spsdek się zwalnia, ale na małą chwilę. 
Wtem 7.rywa się wicher gwałtowny, szarpie 
balonem, podrzuca nim jak dziecko piłktł, i 
popycha w kierunku ukośnym. 

Zagrożonym błysm.Ia iskierka nadziei: 
spadek w kierunku ukośnym nie bywa tak 
gwałtownym . . Co wl~cej - wiatr szalony 
wydął rozdartą materyę balonu w ten sposób, 
iż przyj~ła kszałt olbrzymiego klosza, t~ orz4c 
coś w rodzaju 8.p-:tdochro.au. 

Ocalenie należało teraz do rzeczy mo
żliwych. 

- Balast 1 balast 1 wołał Leprince 
óżywiony. 

0.:;tatnie worki z pi {\ skiem wyrzu :ono z 
kosza, podrórni chc:eli poświęcić ubrania 
nawet, ale nie mieli czasu. U czuli straszliwe 
wstrzfłśnienie, ktor0 ich nieco o~zołomiło. Ba
lon spadł na ziemię. 

Obyło się zatem bez wypadku p1ważniej· 
szego; energi.i i p ~zytomność ocaliły po
dró?.nych, a najwię~rj pomógł im wicher, 
kt,óry zmien.ł bal in na spadochron. Inaczej o 
ocaleniu mowy być nie mogło; łatwo s : ę o 
tern przekonać gdy zauważymy, iż spadek z 
wysokości 1,400 metrów trwał minut cztery 
był wi~c nadzwycz aj gwałtowny, a siła. uderze
nia na ziemię zwiększyłaby 8ię znacznie, gdy by 
nie ów szczególny spadcchron. 



Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papierosy 
'I'urk-fort, Noblesse, Da.beck·Crem.e, Polakiewicz ni-. 3, 4, 11, Dyrektorskie, Sm.yrna, 
C.b.a1kowskie. SQkciy, Kościuszko, Carola i inne z fabryki 

F. Polakiewicza Nast. W. Wąsowicz, 
P O Z N A Ń, ~ do nabycia w w~zystkich lepszych składach. ~ "'VV ARS Z A "O\T .A."" 

Baezność Polaey w Disteln i okoliey I 
Don„szo niniejszem7 }! mój 

warsztat krawiecki. 
przeniosłem do domu przy ulicy llertener 8tr. nr. l.02. - W 
moim składzie mam wielki zapas materyj na ubrania, spodnie, pale
toty. itd. - Polecam się szan. Roda.kom do wykonywania eleganckich 
ubrań podlu;- miary, pod gwara.ncyą, za dobre leżenie, po te.nich 
cenach. - 2 czeladnicy., znajdą zaraz prac\'. 

Karol ltl.ittko, krawjec polski. 

a•' ' s11 C:'fDtzł ·- + 
8' Baczność Rodacy! 

~ 
Tylko w Dortmund mieszka polski fotograf. 

Nini.ej~zem donoszę szaoo~nym Rodakom, iż zakład 
mój fotogrnfi~zny przeniosłem z Reńskiej ulicy, 
do domu 

(ł 
przy ul •. JU:ihlendr. nr. S. 

Polecam się do wykon~w8.nia różnych zdjęć, 
jako to towarzyskich, familijnych. i piersio• 
wyclt po bardzo umiarkowanych cenach. 

Wykony\.\am t11kże z st~yrch fotografij nowe, 
zwykłe i powiększone. 

Proazj\c szan. Rodaków o łaslrn:ive poparcie mojego 
in tere su pozostaję 

z szacunkiem 

St. Pi~rszkalski, 
Miihlenstr. 8, Dortmund, Miihlenstr. 8. 

Bank ludowy - V olksbank 
ul Dworcowa w Gliwicach, Bahnbofstr. 12 
przyjmuje pod procent pieni~dze od l mr. peCZfłWszy i pła.ci 4 procent 
za póhocznem, 31;2 procent za ćwierćrocznem i 3 procent za tygondio-
wem wypowiedzeniem. • 

Rodakom z Górnego S'~ika, a zwła~zc2a z oklicy Gliwic, Zabrza, 
Rudy, Mikołowa, Orzesia., Pilchowic, Rybnika., Miasteczka, Toszka i 
Pyskowi~, polecamy bank nasz do składania w nim swych oszczędnosci, 
aby mieli uzbierany kapitał, gdy wróci\ do domu. Ciężko zarobiony 
pienij\dz już dla tego lepiej u nas składać niż w innych banka.eh. po~ 
niewd bank nasz nie puszcza slę na spekulacye i dla tego pewniejszy. 
- „Swój dl) swego". 

Adres dla przea~łek: Bank ludowy Vołksbank, 
Głeiwitz, B;i-hnbofstr. 12. 

Baczność Rodacy I 
Donoszę szanownym Rodak9m, iś założyłem 

skład kolonialny 
więc prosz~ Rodaków o _ poparaie mego interesu. Zarazem 
polecem dobre kiełbasy, sery, okrasę, świeże sledzie i t d. 
Tak samo pol3kie wino po 90 fen. .za litr, pr~y odbiorze 
16 litrów po 75 fen. litr. Cyga.ro bardzo dobre i odleżałe 
od 2,60 poCZfliWBzy, aż do ló marek za 100 sztuk. Papie
rosy. cygarniczki i fajki we wielkim wybo1·ze. 

Tanio t Rzetelna usługa! Tanio! 
Uniżony wasz Rodak 

Jan Terakowski 
w Rauxel, przy kościele. 

Piosen:n.ik Jutr z en.ki 
uwieraj~cy pieśni, piosnki i wiersze potępiające pijaństwo 
karciarstwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes, 35 fen. 

&.dres: ,„Wiarus Polskiu., Bochum. 

-----·---------------- s~no,wnym Rodakom :W Botthausen i ol.olicy 8 
• donoszę uprzejmie, iż z dniem 1 września objfłłem e 
e skład towarów kolonialnych, 8 
9 od p. Ign. Leistenschneidra • 
• i polecam wszelkie artykuły spożywcze po najtańszych cenach. e 8 Polskie wina i polską. kiełbas\', papierosy z 8 
• 

polskiej fa.bryki Ganowicz & Wlekliński, oraz odleżałe dobre -
cygara od najtańszych do najdroższych. w e Rodakom, którzy przyjadą, kolej~ elektryCZD1', powracam e 
kos;.ta podróży podług odbioru. A e Proa20 R<ldaków o łaskawe poparcie mego interesu. W 

łl Antoni Kokochiski, 8 
9 Briesenstr. 102 Bottlłausen, Briesenstr. 102, li 
łl stacya kolei elektryczne} Watemeyer. łl 

-------------------

' 

Baczność I -~~~~·~~'t~~+~~~·~~.,.~
• rekruci! • t Kalendarz M:aryański : 

• · na rok 1902 • 
PoleMm kuferki, szczotki ~ z licznemi rycinaml oraz z 6 doda.tk'lmi tj : 1) „Elementarz • 

do czyszczenia rzeczy i obuwia oraz A. Polski", broszura ob,i~tości 64 stron, w okładce kolorowej .• 
wszelkie •inne przedmioty potrze- '9" 2) Kolorowy obraz „Królowa Wszystkich Swiętyoh". 3) Dwa 
boe dla żołniety po .Jak najtańszych • obrazy jednokolorowe 41 Obraz cieniowy z 4 portr< tarni. 6) ~ 
cena.eh. ~ Dwukolorowy kalendarz ścienny 6) Kalendarz kieszonkowy. ~ 
Fr. Józefoski, Herne, ~ Cena 60 fen, z przesyłką 70 fen. 'ł 

przy ul. Neustr. 35. ~ Adres: „Wiarus Polski", Bochum, *) 
g Z powodu kupienia więksZEgo 

ospodarstwa mam do sprzeda.rila 
w Zegrówku 

pod Smi;łcn1 

13 mórg dobr. gruntu 
3 morgi ł11czki, dom mi.eszkalny, 
stodoła w reglówk~, chlew muro
"' a.ny i sadek. Grunt i łą,ka. przy 
budynkach. Szkoła jest w miej· 
scu, do koseioła. jest pół godziny, 
do mia~ta Smigla 3 kwtdra.nse, ze 
wszy:1tkiem zaraz do sprzedania. 
Cena kupna 2,400 talarów. 
Zgłoszenia przyjmuje 
ltlarcin Ciehoszell1ski 

w Po lado wie. 

-~·~~~~~·~~~+~+~~~~~
Bank I ud o wy 

Eing. Gen. mit unb. Haftpfl.. 

~ w Raciborzu - (Batibor O/Seid.) ~ 
pczyjmujc wszelkie kapitały i oszczędności pocz~wszy od J marki a 
!łaci od nich 3 1/ 2 °/0 za miesięcznem, a 4 °Io za ćwierórooznem wypo• 
vledieniem od dnia złożenia pieniędzy. - Adres : 

Bank ludowy E. G. m. u. H. 
'IN Bacibor;i;u (Ratibor O/Scbl.), ul. Panieńska 131 (Jun ~fe:ru.~tr·) 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności nie 
odpowiada. 

Teraz Teraz 
wszystko wszystko 

odpłatę. 110 odpłatę. 

Wzsvstko 

na odpłat~ 

i 

zagotówk~. 

Składy 

Rosnera 
na odpłatę. 

Bochum, 
Kaiser·FriedrichplatZ nr. 11 

niedaleko klasztoru, 

Herne, 
przy ulicy Bahnhofatr. 97. 

Gelsenkirchen, 
przy ulicy Friedrichstr. 4. 

Essen, 
przy ulicy Rottstr. 65. 

Oberhausen„ 
przy ulicy Marktstr. nr. 116. 

Duisburg, 
przy Weinhausmarkt 5, 

Doxtm.und., 
przy ulicy Milnsterstr. nr 1. 

Hagen, 
przy ul. Elberfelder Str. 32. 

0000000000000000000000 

Wrazie potrzeby proszę 
przybyć do mego składu, a 
każdy . się przekona, iż do
brze obsłużony został. 

Największy 

dom kredy
towv 

•' 
towarów i mebli 
w całym obwodzie 

przemysłowym. 

ltleble. 
_!_owary wyściclaile, 

• Towary łokciowe. 

Konfekc. dlamę7czyzn. 

Kontekcya dla nie wa st. 

Towary bia~-
Dywany i portyery. 

Zegary. kapelusz~ 

Parasole, buty, __ 

Pościel 
od najtańszej do 
_ _ najdroż&zej. 

Całe 
urządz. mieszkań 

od najzwyklejszych do 
najwięcej elegani.:kich. 



Rodacy! 
I 
I 

Brońcie waszej wiary św. i mowy polskiej. 

W ostatnim szczególnie czasie czarne, 
złowrogie chmury zawisły nad · głowami Po· 
laków na obczyźnie. Zewsząd uderzają gazety 
niemieckie na Polaków dla tego, że nie chcą 
~ię wyprzeć swej mowy ojczystej polskiej. 
Dari niej zwykle tylko gazety masońsko ·luter· 

jskie i socyalistyczne szcrwły na Polaków, w 
~ostatnim czasie jednak stosunki tak się zmie· 
niły, że dziś gazety centrowe na równi 
z resztą gazet polakożerczych ujadają na lud 
I 1 k" b • . w· d • . t . h po s i na o czyzme. i ac, ze ruc1zna a. 
katystyczna coraz szersze koła Niemców za
raża. W tej walce wrogó~v naszej wiary i 
mowy jest ,;Wiarus Polaki" głównym przed· 
miotem pocisków, przeciw niemu głównie skie· 
rowane są strzały zajadłych wrogów wszystkiego, 
~o polskie i katolickie. 
I Polakożercy wściekają si(l, że „Wiarus 

!
Polski" broni zawsze śmiało wiary św i na
rodowości ludu polskiego na obczyźnie i chę-

1tr.ieby „Wiarusa Polskiego" w łyżce wody U· 

topili. Na te wszystkie zaczeJ?ki winni Polacy 
~na obczyźnie odpowiedzieć w ten sposób, że 

l•ię będą starali, aby w każdym domu polskim 

czytano „Wiarusa Polskiego". Im bardziej 
polak6żercy „Wiarusa Polskiego" nienawidzą, 
tern gorliwiej powinni go rozszerzać nasi czy
telnicy, aby hakatystom pokrzyżować ich plany, 
aby ich przekonać, że lud polski na obczyźnie 
n1e pozwoli si~ ani zniemczyć, ani wydrzeć 
sobie wiary św. W obronie tych dwóch skar· 
bów naszych wszyscy występować winniśmy, 

a że przy tej pracy najlepszym pomocnikiem 
jest pismo polsko-katolickie, przeto, kto ze 
skutkiem chce walczyć z gerrnanizacyą i nie
wiarą, starać się winien, aby każdy Polak na 
obczyźnie czytywał „Wiarusa Polskiego". 

„Wiarus Polski'' zamieszcza wiadomości 

z całego świata, szczególnie zaś z Pofaki i 
obczyzny; „Nauka Katolicka" zawiera ewan
gielie, kazania, powieści i różne pouczające 

przykłady. „Głos górników i hutników" oma
wia sprawy zarobkowe i prawa robC!tnicze, 
szczególnie też górnicze, a w trzecim bezpła· 

tnym dodatku p. t.: „Zwierciadło" drukujemy 
poważne i wesołe wiersze i t. d. dla nauki i 
rozrywki. 

Prenumerata na cały ;czwarty kwartał, 
czyli ~a październik, listopad i grudzień za 
wszystkie cztery pisma, czyli za 

,,Wiarusa Polskiego", 
„Naukę Katolicką", 

„Głos górników i hutników" 
i „Zwierciadło" 

wynosi na pocztach i u listowych wiejskich 
razem tylko 

1 markę 50 fenygów. 
Za przynoszenie do domu przez listowego 

dopłaca· się 24 fen. kwartalnie. 

~ Ktoby pragnqł, abyśmy „Wiarusa 
Polskiego" posyłali rodzicom, krewnym lub 
znajomym do ·Polski, lub gdziekolwiekh,dź, 
niech nadeśle 1, 7 4 mr. i dokładny adres, a ga
zetę poczcie przekażemy, lecz prosimy uczynić 
to jak najrychlej, gdyż przez późne przekazanie 
gazety powstają niepom,dki. 

Załączony kwit„ prosimy podpisać i oddać na poczcie 
razem z 1,50 mr., a kto życzy sobie, aby mu listowy gazetę 
do domu przynosił, płaci 24 fen. więcej, czyli razem 
1,74 mr. Rodacy! rozszerzajcie „ Wiarusa Polskiego", 

Załączony kwit prosimy podpisać i oddać na poczcie 
razem z 1,50 mr., a kto zyczy sobie, aby mulistowy gazet~ 
do domu przynosił, płaci 24 fen. więcej, czyli razem 
1,74 mr. Rodacy 1 rozszerzajcie "Wiarusa Polskiego", 

pismo katolicko-polskie dla Polaków na obczyźnie. 

Drugi kwit prosimy dae znajomemu łub 
są&ładowł, aby go zaehęełe do zapi8ania 

„ Wiarusa :Polski~go". 

pismo katolicko-polskie dla Polaków na obczyfaie. 

Drugi kwit pro~limy dae znajomemu lub 
sąsiadowi, aby go zachęcie do ~a pisania 
„ Wiaro.iua Polskiego" o 

\l\!\l\l\J\l\f\l\(\(\J\/\1\1\l\l\l\l\l\f\l\l\l\I \l\1\1\/\1\/\f\l\/\l\l\fl \ \ \ \(\/\ \/\_(\!\ f/\l\f\f\1\1\/\l\f\/\l\f\l\f\l\{\f\l\l\l\l\f\ {\l\f\f\/\{\f\l\l\l\f\/\/\l\1\1 \f\, \/\/\/\ l\J•\ I f\J\1\1\f\ \ \ Il I \ tr\I\/\ \\/\ \I 
1 
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Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserl. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung „ Wiarus Polski" mit 
den Gratisbeilagen „Nauka Katolicka", „Głos 
górników i hutników" und „Zwierci adło" 
aus B~chum fllr das IV. Quartal 1901 (Zeitungs„ 
Preisliste (Polnisch) 133, S. 408) und zahle an 
Al}onnement 1,50 Mk. (u. 24 Pf. Bestellgeld). 

--... „„„„„„ ............. „.„„„„„„„„„.„„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„ ...... „„„„„„„„„„„ ... „ ......... „„ ...... „„„„„„„„ ... „ „„ ... „„„„„„„„„„ ... „„ ... „„„ ... _ 

Obige 1, 7 4 Mk. erhalten zu haben, bescheinigt. 

---------------------------------------------: den ·-~--------------·-·-- ------------- 1901. 

. Eaiserl. Post _______________ ~-----------------

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserl. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung „ Wiarus Polski" mit 
den Gratisbeilagen „N au ka Kat o li eka", „Głos 
górników i hutników" und „Zwierciadło" 
aus Bochum fiir das IV. Quarfal 1901 (Zeitnugs· 
Preisliste (Polnisch) 133s S. 408„) und za.ble an 
Abonnement 1,50 Mk. (u. 24 Pf. Bestellgeld). 

Obige 1, 7 4 Mk. erhalten zu haben, bescheinigt. 

--------------------------------·--------·, den ··----------·--·------------------- 19O1. 

S:aise:r l. Po•"------------·--·---------
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Kalen~arz ,,Katolika" na r.1902 
~awiera następujące dłuższe i krótsze powieś cii opowiadania: 
'JJitwa pod Grunwaldem, opis !'ryjęty z sławnej powieści ,,Krzy
. facy" przez naiwiększego powieściopisarza polskiego Henryka 
1Sienkiewicza; W cl1acie Burskfej, opowiadanie z wojny Angli
'k ów z Burami, bardzo zajmujące a przedstawiające grozę woj
ny, jeszcze się toczącej; Męczennik za wiarę, powieść podług 
:µrawdziwego zdarzenia, opist1.i<1cy losy . młodego chłopca ży-

00000000000000000000 
i,[,Poszukuję 

ezeladnika 
pilnego, przy stałem zatrudnieniu 
i dol:.re.j :;:apłarie. 

Jerzy Ciążyński, 
71.:,";„_. [~ rzeźnik polski, 
Brucb, ul. Ludwika. nr. 269/~· 

00000000000000000000 

Ważne dla Rodaków 
na obczyźnie I 

100 śliezn-,.ch kart po
c~ tow1ch_ z narodowemi obraz
kami 1 keżda karta jest inna), kt6-
rsch cena sklepowa. z przesyłkfł 
wynosi 4,15 mr , pr~esyła.m czy
telnik0m „ Wiarusa Poiskiego" za 
2 m 50 fen. Kto za.tem na.desle 
2,50 mr. 1narzkami pocztowemi w 
liś~;e lub przekazem pocztowym~ 
cdbierze 100 pięknych kart po· 
citowych frenko i w dodatku ma
pkę Polski, ozdobion~ 39 herbam' . 
Zamawiaó m0żna pod adresem : 
J ózei Chociszewski, 

Gniezno - Gnesen. 

RodtJkom w Diemiec.kich stro· 
rach poleca. się usiluie dziełko: 

Historya i geografia 
Polski 

w krociuchn:ym 2ar:ysie dla ddeei 
polEkich. Ułożył .Jó' ef ChociaZf\· 
wski. Cena 1 O fen. z opra:Wf\ 20 
fen., za przesyłkę 5 fen., 2 opra
wne fgzempL za 40 fen. franko, 
6 egzempl. za 1 mr. frnnko. 

Ciekawe książki w nowem wydaniu. I 
Królowa niebios. Pobołr:e legendy o Matce Boski~ 

Cena l mr., z prz(s. 110 mr __:, W~;larz z Walencyi. Od po 
cr!łtku do końca p ękna i za jwuiąca. powiastka. Cena 80 fen., ~ nrZI\. 
90 fen. - Los sieroty. Ciekawa i pięknymi obrazkami prz

1
, 

ozdobiona powiastka. Cena 30 fen: z p:ze:. 40 ren •• ---:-- . Z~c~e. ei1~ 
wieka IJrzeszne;o" nspraw1edhw1one;o 1 us in~eone;o 
Nauki, rady i przykłady dla wazystkicł. Z wielu obra'ilk&mi. Cei 
BO fen., z przes. 90 fen. - lłłlody pustelnik. Znjmuj~ca powie~ 
Cena 36 fen„ z przes. 45 fen, - Powiastki (legendy) ku naul 
zbudowllniu i rozrywce. Cena 30 fen., z przee. 35 fen. - Zwyciit 
stwo cnoty. Pi~kna i budujf\Ctl powiastka. Cena 40 fen., z prz 
45 fen. - T«!astnik. Zbiór p~z~mówień, toastó~, tyc~~?; ple!~ 
monologów, wierszy do deklamo.c;y1 itd na uroezystosci fo.m1hJne a mla 
nowicie na zaręczyny, wesele, chrzciny i srebrne i złote weaele. Ce~ 
50 fen., z przes 60 fen. :;- Ddesi~ć żywotów i_.1._i~tych służebni~ 
Gens. 30 feP., z przes. 3J fen. - Króleu'na Roz)'czka. Sta~ 
baśń Cena 25 fen., z przea. 30 fen. - Hhtorya o jedenast 
królewiczach. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. - Czemu diial 
zawsze d~iadem, choć mu wszyscy di;jf\? Cena 20 fen., z prz: 
25 fen. - Doman i Liliana. Ciekawa historya z dawnych cza 
sów. Cena 30 fen., z przeli 35 fen - Jonek i Niewidzialn~ 
szaty. Ceny 20 fen., z pr1es. 26 fen. lłliłowid. Historya cu~ 
downa o biednym przewoźniku Cena 20 fen ., z przes. 25 fen. 
.Marzana. Bistory a bardzo ładna i ciekawa. Cena 30 f<"n, z prze1 

35 fen. - §tary Michał cz~rnoksi~Żnik. Cena 26 fen, i 
przes. 30 fm. - Wałek na Jarmarku. Cena 20 fon. z p : ze~ 
26 fen. - Dla rozrywki. Zbiór gawęd, wesołych opowiad~:D, p1 

wiast.ek, anegdot i żart.ów . 
Adres: 0 Wiarus Polsi" Bochum. 

8°8 o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o ogc 
ooo ~ 

.~ Śpiewnik polski : 
O zawieraj"cy O 

0 , najulubieńsze piesni narodowe, krakovia· ~ 
0 

ki, n1azury, dumki i rórn_, inne wesołe 0 
0 piosnki światowe. 0 

: ·dowskieg-o, który z miłoścj dla wiary Chrystusowej, z ręki 
tikrutnika ojca swego śmierć poni6s1; Tr:r,y Siostry, Przedluże• 
nie życia z powodu różnńca śwtęt~g·o, Co to jest bieda~ zabawna 
powieść o królewiczu, szukającym biedy po świecie i co mu 
się przy tern zdarzyło, Nai.rroda za szlnchetuy uczynek, Ratn• 
nek za rntunek, NalHÓf5ei1ie w ostatniej Jrodzinie, Dowcipy 
polskiego chłopa, bardzo ucieszna. historya, Cudowne uleczenie 
d1oroby, Jakie żre1e, taka śmierć, Na · łożu śmierci, Pomoc 
"\V czasie !!lodu, Pies, jakic11, mało, śmieszna historyjka obraz
k owa, Przygodn l\.liclrnłlrn z byczkiem, Żandarm i łazęga. 

Ksij\ŹMzka t!l zawiera 2 ma· 
płd i 3-ł: ładnych obraz· 
ków. Krótkie w!e1szyki, któ· 
r~· ch jest 11, ułatwiajf\ naukę dzie· 
jów ojczystych. Zamówienia pod 
adreF-em. 

O Cena 60 fen~gów, z przesyłką 70 fenygów. O cl 
Kalendarz zawiera oprócz tego następujące wiersze: 

W iersz na Nowy Rok, Do bocia,na, Powitanie, Brzoza Gry
żyńska, Dziewczę polskie , Zr6cHo świętego Gangolfa. 

g Adres: „'\V i. ar us Polski", Bo eh u ro. ~ ! 
~ Lubownicy śpiewu zna.j<lą w kalendarzu cztery piosnki 

~ nutami. 
Józef Cłloeiszewski, 

Gniezno - Q ,1esen. 

§:§o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o og 
'' Z dalszej treści kalendarza przytaczamy: Dziwne zwy

czaje różnych narodów co do koszlawienia ciała ludzkiego, 
Prześladowanie chrześcian w Chinach, Jak król polski Wla
dyslaw IV. opiekowal się ludem, Ciekawość u zwierz ą,t, Hi
storya dzwonu. ee.- Każdemu jak uaJwięce,j pożytku przynte· 
sie artykd w kalencfarzn nod tytulem: Co każdy o pra
w! e wietlzieć powinien. 

Anloni Michalak, 
Glos Syrlogarl:loy 

" :a pustyni świata teg0 ję. czfłcej , to jest: duszy chrze~d n 

szewc polski 
w Oberhausen, 

1tudtiej rozmyśla.ni~, do Pana Bvga, wieczur.;go oi.1lubienr 
„zdychania, w chrt:eści~ń.t:skiej doskonatoe1::;} ewiczu.1~j<~ , 

Cena l markę, z przesyłką 1 mr. 10 fen. 

V 

r 

Przeszło 70 pięknych obi.•azków większych i mniej
R7-,~·ch zdobi kalendarz, a międ~y nimi w wielkości kalendarza: 
Z Bitwy pod Grunwaldem 1) Smierć wielkiego mistrza Krzy
iac kiego, 2) Książę Witold uderza na Krzyżaków, Przed grotą 
:rvr,.- ki Boskiej w Lourdes, Król i królowa angielscy p,rzy 
G „.-:1.rc iu parlamentu, Gwiazdo morza zmiłuj się nad n ami, 

przy ul. L u i s e n s t r 19, 
poleca się do v.ykonywania 

nowego obu '"ią, 
podług miary, oruz 

Szanownym RoJakom w Bru• 
chu donoszę, iż tea sam towar 
co w Herne i innych miastach 
mam na sprzedaż 

Paweł Nawrock' z 
\1 

. U iekarza dla dzieci. Nadto 6 bezpłatnych dodatków~ 1) śli
czny kolorowy obraz cudownej M<:ttki Boskie;j, 2) obraz 
ks. km·d. Led6chowskiego i 3) ks~ kard. Puzwny, 4:) 
kalendarz ścienn11, 5) kalenrla'rz kieszonkowy albo pii
~ilm·esow11, ()) <tbecarUo ścienne z literami druJwwa,
·nemi i pisanemi dla dzieci. 

wszelki~h reparae)j 
prędko, dobrze i ta·nio . 

R o d a c y l Proszę was, po ~ 
pierajcie waszych współbraci. 

Zakład dentystyczny 
do wprawiania 

tanio i za dotówk~: 
Okrasa nie wędzona 0,65 m. 
Okra3a w~dzona 0,70 m. 
Okrasa na chleb 0.80 m. 
Masło naturalne ałodkie 1;15 m. 
Masło margaryoa. po 60, 60. 70 f; 
Sn alE'c polBki. po 0,65 m 

technik dentyst:'.!, 
Herne, Nowa ul. nr. 3 

wprawia 

sztuczne zęby, 
plombuje, zatruwa i rwi 
zęby bez oajmr.iejszege bólu 

.- Cena kalendarza 50 fen., z przesyłką 60 fen. 
Odprzedającym wielki rabat. ~ 

Kto wprost do ekspedycy j ,,K:-'ttolilrn" nadeśle 5 nrnr ek, 
otrzyma Jed enasty darmo, a -prócz tego jeszcze ja, k o nii. grodę 
książkę pod tytul'em: Świety Jan Kanty przez ks . k rt·:. Ko
szutskieg·o", zawieraj ą.cą. 230 stron druku i koszt\1je \\' icanclln 
księgarskim 1 markę . 

sztucznych zębów 
i operacyj„ 

Smalec tutejszy po 0,56 m. 
Cukier kryształowy po 0,32 m. 
Kawa. w różnych gatunkach po 86, 

9r, 1 m. i 1_10 m. 
Mąka funt po 0,13 m. 

Otwarcie interesu! 
Szanownej publieznosci w Dl 

I 
!! 

steln i okolicy donosz~, ii 
dniem 1 wrtt:Śnia otworzyłem 

Naleiytość naj lepiej przes~~Iać p rz<'k azcrn r ·ocz'.o\'\'.)lll 
(Posta.nweisung-). Ko szfa przekazn Yvynosv~ 10 fen. , jeś l i s i ę 
p os,v1 a sl1mę nie \Vięk szą, j flJc G marek; od 5 do 100 m arek w y
n oszi), k o,;;z ta r•r zefl :vl ki iiieni ~ dzy 21) fc11 y2,'6w. - Adresować 

. „.,. n:il c ż :r t~~lc H A'"ft'(•J,lfl{. llvton~ tf~.-S. fBeuthen 0.-S.), 

Kalenda1·z ten nal:1;yć inożna także w lisię· 
garni „Wia1·usa Polskiego" w Bochun~. 

Adns : -~ i„Wi a r;u s P o!l ski'\ Bo eh u m. 

H. Rie·indłek, 
Herten, Ewaldstr. 7. 
Ktoby wiedział, gdzieby mógł 

prz;ebywać 

Antoni Szala, 
rodem ze Słupi pod Poznaniem, 
(lub on sam), zechce podać mi je 
go adres. 

W ojeiech Szala, 
Dis te 1 u pod Herteu (Westf.) 

ul. Schuhtr. 92, 

Groch okr~gły po 0,13 m. 
Groch długi po 0,13 m. 
R~ ż funt po 0,16 m. 
Jagły funt po 0,18 m. 
Czysty miód szklanka 0,60 m. 
Twaróg i ser polski po 0,20 m. 
p ,;~ldła i olej eiemienny późalf.'j. 

Proszę szan. RadBk6w z Bru-
ebu i okolicy o p ·;:,parcie. 

I 
Franciszek Mazurek, 

Bruch, ul. Marya1\ska 222, 
przy kościele. 

interes 
golarsko· fryzyerski. 

Polecam si~ do rwaniaz\'bo 
płólumia. uszu i wykonywanie r 
bót z włosów. 

. Cy&ara, papierosy i ta 
baka do żucia. b11rdzo tanlc . 

Paweł D e c.I, 
fryzy er 

w Disteln, 
róg Hettener Str i Suherlebtcker 

w domu pa'la Aros 

Księgarnia „Wiarus a P o_lskiego" 
przy [_ul. Maltheserstr. 17 · Bochum„ przy ul. :Maltheserstr. 

poleea we wielkim wyborze 

książki do nabożeństwa 
"W' najróżniejszych opra-w-ach, 

17 

powieści ludowe i na tle narodowem, figury 
, . 
Sw1ętych Pańskich, krzyże, (pasyjki), elementarze, 

i t. d. katechizmy, różne książeczki z obrazkami dla dzieci, pióra, atrament 
\V niedziele i święta .jest księga1·nia otwada od godzinny S-mej do godziny wpół do 10-tej przed 

południem. i od wpół do 12-t~j do 2-giej po południu. 

Za dm, nakład i redakcyt odpowiedzialny : A n t o n 1 1l rej ski w Bochum. Nakładem l c.zcionkam1 Wydawnicłwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum· 

' } 
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Wyehoosi n;\ 'Wtorek) i:!'ir.warlek i sobotę i dodatkiem 
r.fllgijnym p. t. ~ },Na.ub Katolicka", z dwutygodnt
a:tvm spófocr.xryn.\ p. t . r/Hos gfaników i hutników", 
~Jd p!aemk!e:i:n llteracltlem p. t.: !,Zwlerc!e.dło'i. Przed
·n2&tłl kwartalna 113.i p·x~zcie i n Hstow·ych wynosi 1 mr. 
~IQ fo;1., a, !f; 0<1no~zeni€lm do-ifo:mu l m~" 74 fen. ri Wia„ 
~1U Polirłdu ~~Ap!i!.fwl'.lJ' jest w :.ienniku pO~l!ltowym pod 

nr. 133, na ~turo:r~ie 401'.t 

MODL SIĘ i PRACUJ! 

Za inseraty płs.ci f.iiO ma miejsce r~dka drobnego druku 
ló fon., a. :;n. ogłoszenia $:S.m.iest:czone przed inee:r"'t.amł 
iO fen. Kto e.zęato ogłasza; otrzyma odpowiedni opud 
ir:zyll rabat. .Za tłómaczenia z oboyoh j~zyków M pol
;.hl nic się r.Je płaci. Listy do Red.akc;yit D)"'ltkarni 
! Er:ięgarnl ni.?.loty opłaeić i poda~ w nich tlokłafiny 
:i&ez piszl\eego. :Rękopiaów lirl~ nie zwraca. Nazwisk 
}.;o:rt'spondcntó11 ll5ll'l ioh npowałnienia nie wykazuje si~. 

Nr. 115. och u.za., 'tVtorek, 24 'W'rzesnia 1901. Rok 11. 
=: Redakeya, Drukarnia i KBięgarnia znajduje si{2 przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adre15: Wiarus . Polski, Bochum. == 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
je.st Polakiem, kto potomstwu swemu 
iniemczyć się pozwoli! 

~ „Germanii", rozdawano elementarze i przyj· raża nadzieję, że nastaną lepsze czasy, bo 
~ mowano nowych członków. Wiec zakończono sprawiedliwość zwycięży. 

I
• pieśnią „Serdeczna Matko". List zawiera wezwanie do popierania 

pisma „ Pierwiosnek". 
. Proces przeciw polskim gimnazya Na rękopisie hył podpis „Mazepa". 

~ · • Następnie odczytano protokół, episnny z 

Czas naj"wuższv odnowić ~ storn w Toruniu. Markwit~em w śledztwie. Wynika z niego, 
J ~ (Ciąg dalszy). że Markwitz owej mowy nie wygłosił a.ni n!e 

przedpłatę [na czwarty kwartał l o godz. 41/4 rozpoczęło się dalsze badanie ułożył, gdyż był to odpis artykułu z pewnego 
j oskarżonych o udział w związku brodnickim. pisma. 1901 fOkłJ. ! Osk. Szulczewski. Nie należał do związku Markwitz przyznał, że charakter pisma 
i i nie wiedział 0 jego istnieniu. mowy jest podobny do jego charakteru, ale 

Od 15-go do 25-go muszą listowi cho· ! 0 d nie może powiedzieć, czy to J'ego pismo. , sk. Thimm na zapytanie przewo niczą· 
flzić po d.omaeh, aby odbiei·ać pienią- ! d · d . · . · d · · Do zwiRzku gimnazvastów w Brodni· cy · cego o powrn a, ze me moze wie z1ec~ czy --i " 

4\ze na „Wiarusa Polskiego", niechaj więc ka· i Sł 1 • l , ł d · k b Sł o&;karżony nie należał ani też do i'nnego zn.11"s:i .• 'd ł · . · · d t ł omczewsm na eza o zw1ąz u, o om· - v• "'?: 
z Y n~ przysz V raz JU~ ma piemą ze go owe. 1 k' b ł d · b d · k' zku, chociaż namawiano go, aby wstSłpił do 

'D :i „ • • i .. . i ~ czews · 1 przy y o g1mnazyum ro mc iego "1: 

notaaey, za1n~11JC e l rozszerzaJC e . t · · · · k w 'led t · 0 i kółka zbieraczów marek i do „Tow. krzewienia 
Wia.ru~a ·Polskie~o". 

1

. po us :ąpiemu Jego ze. zw1~z u. s , ~ w1 • 
" . . ~ . , . . wyraził pr.zypuszczeme, ze Słomczewski na-1 u.iemczyzny na wschodzieh. Czy go namawiali 

Ktoby BH~ chciał zaJąc ZJednywamern leżał do związku ponieważ ma on nazwisko gimna.zyaści, czy inne osoby, nie pamięta. 
„~Viaruc:.owi Polski~~m" nowych a?onentów, i polskie. ' Na tern ukończono badanie rn-.karżonych 
mech nam poda SWOJ adres, a nadeslemy mu I Osk. Bielicki. Nie należał do związku. I o udział w związku brodnickim i wezwano 
większ~ lic~bę egzempls~·zy naszego pisma do ~ Osk. Bałachowski zeznaje na zapytanie i pierwszego z oskarżonych o udział w związku 
rozdam~ między Roda~ow dla zachęty.. ~ przewodniczącego, że wymienił Bielickiego jako ; toruńskim . 

. . Ro t4~cy 1 Germamzatorz:y wszystkrn ~~„ li członka związku tylko na domysł. ! Osk. Szuman. O tern, czy da~'l'icj w To· 
tę~aJą s1~y, .aby nas Polaka~ n~ . obczyzm~ Osk. Bielicki zeznał w dalszym ciągu, że I runiu istniał związek gimnazyastów polskich, 
z~xen:?zyc, więc m~ tern. energ;czmeJ p:acowac I sędzia śledczy groził mu wydaleniem z gim· ł, nie che~ ?1-ówić, w?7piera się pl'zecież stnno· 
~mn.1smy,. aby t~ ich megodz1we zai:i1~ry po„ , nazyum, jeżeli nie powie wszystkiego. ~ ,11,?2.~ uoz1~)u. ~ związku, do którego by na „ 
krzy~v~v ac, a mozemy to naJskuteczmeJ przez ) Osk. \Vilczewski. Nie należał do związku. i lezel, Słub1ck1 I Karwat. 
to uczynić, ~dy się postar~~y, aby. w każdy~ I Przybył ·do Brodnicy pół roku przed rozwią- J · Prze~c.dniczący pn~edst .-„·!~ · ~::kartonem~ 
don:u polskim .~a obczyz~ie znaJdował s:ę zaniem związku, wi~c Thimm, który już przed· ' Szumano1;i ~arty ~ w1doku.m1 od D'3mbka i 

„ Wiarus Polski . Do dzieła wtedy, BraCla tero wystąpił nie mógł wiedzieć kto do niecro pyta, gdzie się z mm poznał. 
Rodacy, a Bóg Waszej pracy niech raczy należał. ' ' 

0 
O:;k. Szuman: Dembek. był w Toru.niu 

błogosławić 1 Dalej. d? rozk~zewiania ~ś.wia~t Ook. Gramse. Należał po związku. Był i przy:ączył się w strzelnicy do mnie i do 
przez rozpows.zechmame "Wiarusa PolsKiego • zastępcą prezesa. w ustawach nie było mowy 1 Górskieg~. . 

0 Polsce, tylko 0 nauce. I · D~leJ opowiada Sz~man, że z Karwatem nftlacu na Ob(JU_;OI• h• Przewodniczący polecił tu odczytać list i Słubickm~1 schadzał s:ę na ~ogawędkę przy 
K ,v J 1 • ~ Gramsego adresowany do Gramlewicza w 1, kufelku piwa w domu swoich rodziców, 

Wiec polski w Horsthausen, 
który odbył się w niedzielę, dnia 22 b. m.~ 
zgromadził znaczny zastęp Rodaków. Na pier
wszym punkcie porządku dziennego stała spra· 
\Va duszpasterstwa Polaków na obczyźnie. 
Kilku mówców obszernie sprawę tę omawiało, 
a że wywody ich słuszne były, tego dowo· 
dziły burzliwe oklaski wiecowników. Padło 
też i niejedno słowo oburzenia .z powodu nie
sprawiedliwego stanowiska znacznej części 
księży proboszczów wobec sprawy opieki du
chownej Polaków na obczyźnie. W końcu 
~ozpraw nad opieką duchowną przyjętą została 
Jednogłośnie petycya, którą odnośny komitet 
wyśle do Najprz. ks. Biskupa w Paderbornie. 
- Seden z mówców, p. W. z H., poruszył 
też sprawę „verkommenes Volk", potępjając 
ta~ie obelżywe wyrażenie się o [narodzie pol· 
~ki~, które tero więcej na potępienie zasługuje, 
te Jest niesłuszne. Na cześć ks. dr. Lissa, 
który to już nieraz stanął w obronie Polaków 
na. obczyźnie, wzniósł p. W. trzykrotny okrzyk, 
ktory wiecownicy z zapałem powtórzyli. Na· 
~tępnie omawiano jeszcze dość obszernie różne 
inne sprawy Polaków na obczyżnie dotyczące, 
~o.czem wiec zamknięto. N a zakończenie od
sp1ewana ze stała jedna zwrotka pieśni "Kto 
się w opiek~"· 

Wiec polski w Marxloh 
zwołany na przeszłą niedzielę, zagaił pan 
Lackowski, a pr.zewodn~czył mu p. Funtowicz. 
Po omówieniu sprawy opieki duchownej wy· 
brano komitet dla tychże spraw w parafii 
llamborn. Następnie kilku mówców omawiało 
0b.ecne · położenie Polaków w zaborze prq
sk m. Przyjęto też protest przeciw w~zwiskom 

Chojnicach zawierają~y naatępujące słowa ę l którzy o tych schadzkach wiedzieli. 
i „ .. : Wyrażam ci uznanie :za Two.]: i . Z":iązku gimnazyastów polskich w To• 
l mowę i pracę w sprawie unii lubelskiej .. „I my I rumu me ma. 
1 tu pracujemy „.dla ojczyzny naszej. Jestem i Oskarżony i jego przyjaciele mieli różne 
1 tu delegatem ' i kółkowym". . j przezwiska. On (Sz?man) mieszka już poza 

Osk. Gramse na zapytanie przewodm· · obrębem dawnego miasta, od strony Rubmko· 
czącego odpowiada, że słowa "pracujemy dla wa, więc go przezywają „Rubinkowskim'\ 
ojczyzny" nie mają politycznego znaczenia. drugi wita kolegów słowem „witaj", więc został 
To był frazes. „Zawite,jem", inny, , który za przykładem pro• 

Przewodniczący: No, Niemiec nie miałeś fesora Heinemanna mówi do kolegów: ,,czło· 
pan przecież na myśli, mówiąc o ojczyzme. wieczku'~, bywa nazywany ;,Heinemannem''· 

Tu nastąpiło długie badanie osk. Gram· Osk. Witołd Karwat schodził się nieraz 
sego i innych współoskarżonych na temat po- z Szum1mem i Słubickim. Towarzystwa nie 
wyższy, ale nic z niej szczególnego nie mieli. Płacili składki. Zbie_ali się u Szu„ 
wyszło„ mana. Przed · rodzicami schadzek nie taili. 

Osk. Markwitz. Nie poczuwa się do czy„ Osk. Słubicki. Schadzał się z Szumanem 
nu karygodnego i dla tego odmawia wszelkich i Karwatem, Związku gimnazyastów polskich 
wyjaśnień. nie b~ło. Był słuchany jako świadek i od· 

Osk. Bałachowski na zapytanie sędziego mówił zeznania z obawy, aby owych schadzek 
nie potNierdza, że Markwitz nvleżał do nie uznano za t.Jwarzystwo karygodne. 
związku. Osk. Górski. O związku gimnazyastów 

Osk. Murawski przyznaje, że w śledztwie w Toruniu nie wie. Do Grochowskiego pisał 
wymienił Markwitza jako tego, który go przy· list z wyrzutami, bo mu było przykro, że jego 
jął do związku, ale teraz tego nie potwierdza. przyjaciel zdradził fa.jemnicę, do której cho· 

Osk. Hempel powiedział w śledzt\\' ie, że wania się zobowiązał. Na. zapytanie, czy 
Markwitz poprawiał mu wypracowanie, ale dawniej nn.leżał do związku gimnazyastów, od„ 
obecnie tego zeznania nie potwierdza. mówił odpowiedzi. \V każdym razie może 

Przewodniczący, pokazując osk. Mar· zaręczyć, że nie n~leżuł do zw: ązku ra.zem z 
kwitzowi rękopis mowy, p~t!ł, czy chce w Karwatem i Słubickim. 
sprawie tego pisma zł~żyć oświadczenie. Na tem ukończono badanie obwinionjch 

Osk. Markwitz. Nie. przystąpiono do słuchania świadków. 
Przewodniczący polecił odczytać tę mowę Swiadkowie i znawcy. 

nasamprzód w polskim języku a następnie w S~iadek adwokat Palędzki. Zaprzysiężony 
niemieckiem tłómaczeniu. zeznał, ze oskarżony Szumi",(n przyprowadził do 

Jf!:lt to charakterystyka położenia Polaków niego peV\nego młodzieńca, którego nazwiska 
a .zwłaszcza młodzieży szkolnej, której w nie zapamiętał. Młodzieniec ten prnsił abv 
szkole nie uc2ą po polsku a nawet prześladują świadek objął obronę gimnazyastó~ z' C,Al6 
ją za to, że uczy się prywatnie. Autor wy~ mna. Swiadek przyjął propozycyc:. ~~-

I 



Więcej p. Palędzkiego nie pytano. 
Swiadek Raciniewski. Chodził do gimna~ 

zyum w Toruniu. Górski pytał go, czyby się 
nie chciał uczyć po polsku. Zgodził się na to. 

N a zapytanie o związek odmówił świa· 
dectwa, gdyż zeznając, sam by "się oskarżył. 

Stanowczo twierdzi, że nie należał do 
związku razem z Karwatem i Słubickim. Ze· 
znanie swoje potwierdził przysięgą. 

Swiadek Pani Pawłowska. Dowiedziała 
się, że jej krewny Thimm należał do tajnego 
związku i nalegała na niego, aby wystąpił. 

Zatarg. Zanim wezwano dalszych świad • 
ków, zabrał głos obrońca adwokat dr. Celi· 
chowski i powiedział : 

Z przebiegu rozprawy wyniosłem prze· 
konanie, że jedynym dowodem przeciw nie„ 
którym oskarżonym, których bronię, mają być 
rękopisy. Autorów tych rękopisów ma ozna. 
czyć po charakterze pisma, jako biegły, pan 
Gęstwicki, sekretarz pro~uratoryi. Ponieważ 
na jego orzeczeniu opiera się oskarżyciel pu· 
bliczny, przeto obą.wiam się, że p. Gęstwicki 
nie będzie dostatecznie bev.stronny i chciałbym 

. poruszyć kwestyę, czyby nie należało wezwać 
innego znawcy pisma, nie krępowanego sto· 
sunkiem z oskarżycielem publicznym. 

Tu wywiązała się ostra wymiana zdań 
między ądwokatem dr. Celichowskim i pro
kuratorem, który bronił swojego sekretarza 
przed zarzutem stronniczości a siebie przed 
podejrzeniem, że mu zależy na ukarimiu oskar· 
żonych, gdyż sam--=- wniesie, aby niektórych 
uwolniono. 

ZieDl:le polskie. 
;?, ~i Prus Zaeh~„ W armil ł llazMJt. 

Pelplin. Ks. prałat lic. Połomski, który 
przed tygodniem przy. końcu rekolekcyj dość 
ciężko zachorował i się leczy w tutejszym 
domu św. Józefa, n.a się już od środy coraz 
lepiej. 

Z Chełmińskiego. Bardzo piękny 
szmat ziemi przeszedł w ręce polskie. . Gospo· 
darz p. Dybalski z Szymborza, pow. mowro· 
cławski, kupił za 168 tysięcy marek 600 mórg 
obejmujący folwark od pani Lenz. Nabywcy 
Szczęść Beże ! 

Lu.błłwa~ Drt Jan Łabujewski, wyższy 
nauczyciel przy tutejszem progimnazyum, prze· 
niesiony został od 1-go października rb. do 
.St. W endel w prowincyi nadreńskiej. 

Olszqn. 16-go b. m. otrzymał ks. ku· 
ratus Franc. Hohmann z Zinten kanoniczną 
inststucyę na probostwo w Mielenz. 

* Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 

·w1ARUS POLSKI.. 

i szutach, a ks. Jaenschowi, plebanowi w Gro 
· dziszczku, na beneficyum w Gieczu. - Na wi

karyaty powoła.no: Ks. Morawskiego, wikaryu· 
sza z Targowej Górki, do Siekierek, odnośnie 
Kleszczewa, ks. Ziółkowskiego, wikaryusza z 
Kleszczewa do Kamionny, ks. Białasa, wika· 
ryusza z Kotlina do Targowej Górki i ks. dr. 
Steuera, na wykaryusza substytuta do Niepru· 
szewa. Ks. wikaryuszowi Majewskiemu powie
rzono zarząd parafii w Mchach w zależności 
od ks. dziekana. 

Zmarli: Dnia 3 lipca r. b. ks. Jarosz, ple· 
ban w Mchach i dnia 13 lipca r. b. ks. Jordan, 
pleban w Niepruszewie. R. i. p. 

Ciekawe szczegóły. Przed kilku mie
siącami rozebrano przy placu Bernardyńskim 
małe budynki, na których miejscu pobudował 
budowniczy p. Prankiewicz wspaniałe gmachy. 
Rozebrane budynki pochodziły z przeszłego 
stulecia, a opowiadano o nich, jak donoszą 
„Orędownikowi", rozmaite ciekawe szczegóły. 
W roku 1812 po pogromie Napoleona I pod 
Moskwą i po jego odwrocie przez Berezynę 
pozostał w Poznaniu oficer francuski w zakła
dzie Sióstr Miłosierdzia, ponieważ miał bardzo 
odmrożoną nogę, a że do tego przyłączyło się 
zapalenie, lekarze . nogę mu odjęli. W jednym 
z tych małych domków przy placu Bernardyń
skim mieszkał w owym czasie właściciel szyn· 
ku Jóźwiak, który miał bardzo przystojną cór· 
kę Katarzynę. Tę poznał francuski oficer i oboje 
się pokochali. Oficer oświadczył się i wkrótce 
miało się odbyć wesele. Ostatniego wieczora 
przed ślubem odwiedził oficer narzeczoną, ale 
wyszedłszy, zginął bez wieści. Nie wiadomo, 
co się z nim stało, pewnem jest tylko, że do 
domu nie wrócił, bo wszystkie jego ubiory, 
papiery, kosztowności i znaczną sumę pieniędzy 
znaleziono nienaruszone w jego pomieszkaniu. 
Domyślano się tylko, że oficera zamordowano 
i pogrzebano w ogrodzie. Podejrzenie padło 
na dawniejszego administratora panny Jóźwia· 
kównej, który wkrótce po owym wypadku opu· 
ścił Poznań. W droż one śledztwo pozostało bez 
skutku. Po kilku miesiącach przybyła matka 
oficera d' Au bo wille do Poznania i zabrała po· . 
zostałości po synu. Chciała też zabrać ze sobą 
do Francyi pannę, bo ta z powodu straty na· 
rzeczonego uspokoić się nie mogła, ale panna 
nie chciała opuścić rodziców i w następnym 
roku umarła. 

• Ze Slązka ezyll Starej Polak I, 
Bytom. Język polski przy powitaniu J. 

I E. ks. Kardynała Koppa w Swiętochłowicach, 
I Hajdukach i Królewskiej Huty odgrywał pod· 
I rzędną rolę, choć parafie te są po wi~kszej 
i części polskie. Nie b~ło ani polskich napisów 

Poznań. Wykaz zmian osobistych w ar· na bramach i domach, nie było też przywita· 
chidyecezyi gnieźnieńskiej. · Archidyecezya gnie- nia w polskim języku, oprócz jednej mowy 
żnieńska: Kanoniczną instytucyę otrzymał : Ks. przy pochodzie ż pochodniami. 
komendarz Nowakowski na beneficyum w I miel· Tymczasem polscy parafianie powinni byli 
nie. okazać, że żyją i dbają o język ojczysty -

Komendy udzielono: ks. Krzeszkowiczowi, według przykazania boskiego. Powinni byli 
komendarzowi z Wronczyna na beneficyum w dbać o polskie napisy na bramach i domach, 
Modliszewku, ks. Smorawskiemu, wikaryuszowi lecz na tych widać było tylko niemieckie i 
przy farze w Gnieźnie na beneficyum we Wron· łacińskie napisy. Wspomnieliśmy zaraz o tern 
czynie, ks. Hoffmanowi z Witaszyc na benefi- przy opisie przyjmowania. 
cyum w Twardowie, ks. Szukale, administra· Teraz jednak „Raciborski Ancajger" po
torowi w Miasteczku na beneficyum w Gołań· d&je wiadomośc, jakoby J. E. ks. kardynał 
czy, ks. prałatowi i dziekanowi Ponińskiemu Kopp tym razem wyraźnie sobie życzył, aby 
w Kościelcu na beneficyum w Jaksicach cum pominięto zupełnie polskie napisy tak na bra· 
facultate substituendi ks. wikaryusza Hemmer· mach tryumfalnych, jak na domach. „Ancaj· 
linga. gerski" korespondent twierdząc to, dodaje, że 

Administracyę powierzono: ks. Kammerowi, na niego bardzo miłe wrażenie to zrobiło, iż 
adminstratlorowiw Gołańczy parafii w Miasteczku. nie było polskich napisów, tern więcej, że ksią· 
Dnia 9 czerwca 1901 wyświęcił Jaśnie Wielm. żę Kościoła przyjechał do pruskiej, więc nie· 
ks. Biskup Andrzejewicz w GniEźnie na pres· mieckiej dzielnicy, a nie do Polski. 
bytera dyakona Łabujewskiego. Wobec tego twierdzenia milczą dotąd .nie· 

Na wikaryat powołano: Dnia 16 czerwca mieckie gazety katolickie. 
1901 r. neoprespytera ks. Łabujewskiego na Nie wierzymy jednak, żeby tak było, jak 
drugiego wikaryusza do fary w Gnieźnie. protestancki korespondent niemieckiego "Ancaj-

Zmarł: Dnia 9 czerwca 1901 roku śp. ks. gra" pisze. 
dr. Teodor Warmiński, pleban w Jaksicach. Na przyszły raz niechaj polscy parafianie 

Archidyecezya poznańska. Najprzewiele- lepiej dopilnują swej sprawy. 
bniejszy ks. Arcypasterz mianował: Ks. lic. Godula. Ks. kapelan Adamczyk otrzymał 
'rascha, proboszcza w Lesznie, dziekanem de- probostwo tutejsze. 
kana tu Leszczyńskiego, a ks. Kinowskiego, Z Pszczyńskiego. W Kostuchnie powsta
plebana w Oporowie, prodziekanem dekanatu ną dwa szyby kopalni węgla.:Książę Pszczyński 
krobskiego. oprócz tego każe tam wybudować rozmaite 

Instytucyę kanoniczną otrzymali: Dnia 29 budynki, w których robotnicy mają mieszkać. 
lipca r. b. ks. komendarz Manicki na benefi· Sprowadził też kilka niemieckich rodzin górni· 
cyum w Nekli, i 8 sierpnia r. b. Ks. komen· czych I · 
darz Baraniecki na beneficyum w Sobocie. Baczność, w okolicy wartość gruntu się 

~ .. ~K.omendy udzielono : ks~ dziekanowi An - podnosi. 
: . ie.z.owi w Bninie, na beneficyum w Ko- Gierałtowice. W poniedziałek zmarł 
.~ . . 

~·.~ ,,. „ 
Za 1;1 

ksiądz proboszcz Piersche, przeźj'wszy 38 lat' 
N. o. w p. 

Niem. Piekary. Obchodziliśmy w ze. 
szłą niedzielę rocznicę poświęcenia tutejszego 
kościoła Matki Boskiej czyli kiermasz. Przy tej 
sposobności przypominamy sobie, że r. 1849 
niniejszy kościół przez śp. ks. kardynała Die. 
penbrocka został uroczyście poświęcony. Wtedy 
to było, że ów świątobliwy książę kościoła wy. 
powiedział te pamiętne słowa, widząc nadzwy. 
czajną pobożność ludu górnoślBczkiego, żeby 
chętnie dał palec swojej ręki, gdyby był w sta. 
nie do pobożnego ludu polskiego w polokim ję. 

. zyku przemówić. Wtedy też było, że ks. kar. 
dynał złożył jako podarunek ową drogą i ko. I 
sztowną monstrancyę Matki Boskiej Piekarskiej. 
Była ta monstrancya niegdyś podarowana tutej. 
szemu kościołowi od pobożnej cesarzowej 
austryackiej Eleonory, kiedy rzĄd pruski zabrał 
Kościołowi katolickiemu za 1000 milionów ma. 
rek dóbr i kosztowności kościelnych w r. 1810 
która także Piekary odwiedziła. Przy seku la~ 
ryzacyi zabrał rząd i mostrancyę, a ks. kardy., 
nał Diepenbrock ją odkupił od rządu i na swoje I ' 
miejsce wrócił. 

Władomośei ze śwłsta1" 
Berlin. Jak postępują koloniści nie· 

mieccy w południowej zachodniej Afryce, o 
tern świadczy charakterystyczne zdarzenie, jakie 
opisuje ,, Tagl. R. '": Pewien kolonista nie. 
miecki pożyczjł od jednego z zamożnych kra· 
jowców wozu i wołów. Kiedy właściciel po· 
życzonych rzeczy de pe minał się o nie, nie 
chciał mu niemiecki kolonista ich· oddać, tło· 
macząc się, że mu jeszc.ze potrzebne. Krajo~ . 
wiec posłał do niego swego 20-letniego syna, I 
który miał zaprząg przyprowadzić do domu. 
Niemiecki kolonista, rozgniewany, strzelił do 
młodego krajowca i zranił go tak, że tenże u· 
marł dwa tygodnie później . Władza obwo· 
dowa kazała uwięzie kolonistę niemieckiego, a 
szef wziął osobiście udział w pogrzeb~e mło· 
dego kraj owca. 

W Austryi niemieckie stronnict wo lu· 
dowe na całej linii rozpoczyna walkę przeciwko 1 

W szechniemcom. P.rzedewszystkiem założyło I 
ono w \Viedni11 stowarzyszenie, którego statuta 
są już zatwierdzone i które ma na celu pro• 
wadzić walkę w ·wiedniu. 

Z Chin. Z Londynu donoszą, iż ukazał 
się w Chinach edykt cesarski (podobno z pod· 
pisem cesarzowej), nakazający zakładać w 
wszystkich prowincyach Chin szkoły nie tylko 
wyższe, ale i elementarne, aby oświatę uprzy• 
stępnić wszystkim warstwom narodu. 

W oj na angielsko • transwalska. 
Z Brukseli piszą, że Kruger uda się do Roose· 1 

velta z prośbą o interwencyę, ponieważ Roose· 
velt przychylniej burom usposobiony, aniżeli 
Mac Kinley. 

Z różnych stron. 
Bochum. W ostatnich dniach mieliśmy 

tu bardzo piękne powietrze. 
Bochum. Budowa nowego kościoła ka· I 

tolickiego przy ul. Arnoldstr. tak raźnie post~· 
puje, że przed jesienią stania pod dachem. , 

1 

W Solingen nastąpił w fabryce pewnej I 
wybuch przyczem jeden z robotników został 
poparzony. . 

Kolonia. Dnia 6 października upłynie 
800 lat od dnia śmierci św. Brunona. Sw. Bru· 
non jest założycielem zakonu Kartuzyan.ów. 
. Essen. Książę chiński Czun przybyć Ill1 I 
także do Essen, aby zwiedzić fabrykę Kruppa· 

Unna. Zderzyły się tu dwa pociągi to·1 
warowe. Szkoda materyalna jest znaczną. „ 

Witten. Gazety niemieckie donoszą, 1z 
w Witten otrzymał nauczyciel następne pisill0 

(po niemiecku) : Szanowny Panie nauczycielu,! 
Proszę mego syna uwolnić od szkoły, poniewa~ 
mi żona moja uciekła ! - Doprawdy cieka\\1Y 
powód. 

Z Heilbronn donoszą o upadku taIIl' 
tejszego „Gewerksbank". Przepadł cały .k~· 
pitał zakładowy ; poszkodowani są przewazll16 ' 

drobni przemysłowcy i rzemieślnicy. St~a~ I 
banku wynoszą trzy miliony marek a rooze 1 

więcej. Wszystkich trzech dyrektorów i pr?" 1 

kurystę banku zapakowano do kozy. W n11e· ; 
szkaniu pierwszego dyrektora, Fuchsa znale:1 · 
ziono przechowane 50 tys. marek, z kt6rer ~ 
chciał drapnąć za granicę. Konkurs ban u ~ 



1 .idaje się być nieunikniony. „Deutsche Bank" 
.t i Deutache Genossenschaftsbank" mają od 
,_ zb:nkrutowanego bank1;1 2 mili?ny marek do 
:
0 

·żĄdania. - Dyrektor zJednoczema szyprów we 
Wrocławiu, Schostag, który· to sobie w łeb 
·palnął, sprzeniewierzył nie 400 tys. marek, jak 
mylnie podano, lecz 4 miliony 400 marek. 
:Bagatela ! 

Manchester polski. Do kogo należy 
:Manchester polski" - pyta "Warszawski 

Dniewnik" - którego zdaniem najlepszą od· 
~ powiedź na to dają cyfry. Z ogólnej liczby 
,. 1)041 nieruchomości w Łodzi 2586 należy do 
;· żydów, 2151 do Niemców, 501 do Polaków i 
· 163 do Rosyan. Jeżeli wi~c Łódź nazwać 
· 1 można w 0gÓle Manchesterem, ty chyba tylko 
' żydowsko·niemieckim". 
· " Bada dla gimnazyastów. Dowia· 

dujemy się - pisze "Gazeta Gdańska" - że 
prowincyonalna rada szkólna w Gdańgku u. 
iehwuliła, aby gimnazyaści, skazani przez sąd, 
iadnf'j ztąd nie mieli szkody w szkole. 

Więc radzimy i prosimy, aby młodzieńcy 

I :nie zniechęcali się do szkół i nauki, ale spo· 
kojnie, tak jakby nic nie zaszło, napowrót jęli 
~ię nauki szkólnej. A więc ci, których tym
~zasowo usunięto od egzaminu abituryenckiego, 
i wszyscy z niższych klas niech wrócą do 
pracy. Do wszystkich bez wyjątku odnosi siQ 
powyższa wiadomość i rada. 

Z Ameryki. Postęp9wanie sądowe prze-
,ciw CzoJgoszowi skutkiem śmierci Mac Kinleya 
będzie krótkie, bo ustawy amerykańskie nie 
zezwalają na ~bronę mordercy przez ad woka ta. 
Jedynie wówczas jest taka obrona dozwoloną, 
jeżeli morderca umysłowo chory, atoli w wy· 

. padku Czolgosza okoliczność ta nie zachodzi, 

I 
bo Czolgosz jest umysłowo zdrowy, jak to 
jednomyślHie lekarze orzekli. Prawdopodobnie 
za tydzień sąd wyrok wyda. W dwa tygodnie 
po dokonanym zamachu muszą być przygoto· 
wania do stracenia za pomocą prądu elektry• 
cznego ukończone. 

Nabożeństwo polskie. 
We Witten spowiedź św. od soboty 28 września 

}JO poł aż do poniedziałku rano. Kazanie w niedzielę 29-go 
września. po poł. o 4 godi. W A.nnen apow. św. w po

.lliedziałek 30 wrzeauis. po poł. i we wtorek rano. Ka.za.nie 
w poniedziałek na wieczór o 8 godz. 

Nabożeństwo różańcowe. 
Od 1 października aż do 2 listopada znów odprawiać 

;aię będzie we wszystkich kościoła.eh katolickich wspólne 
~abożeń::1two różańcowe na intency~ Ojoa św. Leona XIII 
j za Kościół sw. katolicki. 

Każdy Polak lub Polka, co nie chce, albo nie może 
tazem z Niemcami w kościele odprawiać tego nabożeństwa 
Tóżańcowego, niech prywatnie w domu albo w kościele 
-:mówi przynajmniE>j 5 tajemnic Różańca św. i litanię lo
·ixetb ńskfłi do Matki Boskiej ! 

WIAR TJ S PO :L :3 K !. 

Zs każdy ras mozna doatflp:ć odpustu 7 lat 1 7 kwa
drngen. Kto zaś 10 razy tj przez 10 dni w psźJzierniku 
cdprawia takowe nuboteństwo ióźańcowe. kiedybfłdŹ w 
październiku się spowiada i komunikuje i potem je~zcze na 
oaobno w kościele się mo<llt na intencyę Ojca. św., może 
dcst!lpić odpustu zupełnego. 

Kto w niedzielę różańcow~ lub w ciągu oktawy tj. 
od 6 do 13 października włącznie przystępuje do Sakra· 
mentów św. i jeazcze na ooobno się modli na intencyę 
Ojca św. i pr1;ez całlł oktawę różnńcowlł odprawia co
dziennie to nabożeństwo xóżańcowe moie tei dosłflpić od
pustu r.upełnego. 

Ojcowie i matki powinni razem z dzieómi w domu i 
wspólnie odprawiać to nabożeństwo ró!ańcowe prze~ mie· 
Sif\C październik i każdy powinien mleć w ręku swój ró
żaniec, wszystko jedno .:.zy wpi mny jest do Różańca., czy 
nie t Ks. M. 

Tow. św. Czesława w Bulmke 
donosi swym członkom, iż w pią,lek 20 b. m. 
został zabity na kopalni „Holland" członek nasz 

ś. p. Stanisław Madaliński„ 
Pogrzeb odbędzie się w wtorek o godz. 8 

rano. Członkowie zechcą, się zebrać o godzinie 
1/28 na sali posiedzeń w czapkach i oznakach. 
Także chorąźy zechcą, się o tym er.asie stawić. 
O liczny udział w pc'grzebie i o pobcżne we
stchnienie za duszę zmarłego prosi Zarzłłd• 

rrowarzystwo św. Józefa w Resse 
donosi swym członkom, ie w pierwszą, niedziielę paździer
nika. odbędzie ei~ pierwsze mie3ięczne posiedzenie u pana 
Wil11nda, przJ ul. Resserwegstr. O liczny udział uprasza 
ei~ członków i wszystkich Polaków-katolików z Rease i 
okolicy. Szczepan Kurzawa, przewodn. 

Towarz. św. Stanisława B. w Grumme 
don:Jsi swym czbnkcm, iż w przyszłą, niedzielę 29 b m. 
bierzemy udział w uroczyat'.lści Tow. św. Aloizego w Wei· 
tmar. Członkov.ie zechCl\ się zebrać z oznakaml o godz. 
1fa'2 na sali posiedzeń. O liczny udział uprasza 

Z a rzfi d. 

Towarzystwo św . Aloizego w Weitmar 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom i Rodaczkom 
w Weitmar i okolicy oraz s11siednim zaproszonym towa
rzystwom, lż w nielzielę 29 września po połlldniu obcho
dzi tow. sw\ 9 rocznicę swego h!tnienia. na sali pana 
Ka.ssenberga przy poczcie, na którll wszystkich n~m ży
czliV\«ych Rodaków zapraszamy. 

Program rocmic:y: Od godz. 1/ 23 do 3/24 przyjmowa
uie bra.tuicli t:-1w. O goJz, 4 pochóJ z rnuzy.kl} do koacioła 
na polskie aab)żeństi\'o. Po nabożeństwie dalszy ci4g za· 
ba wy na sali. O godz. 7 będzie przedstawienie teatrnl ne 
pod tyt „Czarodziejski stolik". Członkowie naszego tow. 
zobowił\zani s~ wszyscy wzi~ść udział w pochodzie do ko· 
ścioła. Po teatrze bi;dzie dalsza zabawa. Karty wstępne 
dla członków 30 fea., dla nieczłonk6w p::~ed c~asem 50 
fen., a prz;y kasie 7 5 fen. Niewiasty maj~ watę p wolny 
Członkowie niewypłatni płaa11i wstępne jak nleczłonkowie. 
Nadmienić jeszcze wnada, iź ma to być piernsza tak 
wspaniała zf! ba wa w 7 latach, z której to zabawie każdy 
Rodak ile mofoości zadowolony b;vć ma. O liczny udział 
prosi Z ar z lł d. „. a 

'"•'• ±nur nqn 
WiJH& -

Wiec polski w Kastropie 
odbędzie się w niedzielę dnia 29 września. o godz. 4 po 
pcłudni11 na sali p. Scbulte-Becker. Na wiecu omawiana 
będ~ sprawy duezpa.aterstwa, górnioze itd., dla tego Ro
daków z Kaśtropu i całej okolicy zaprasza. si~. 

,.Związek Polaków". 

Wiec polski w Rotthausen 
odbędt!e się w niedzielę dnia 29 wrzesnia o godz. 
1/212 w południe w eali p. JózefB Watermayera., ul. Brie
senstr 92, przy kopalni „Dahlbusch" III. i IV, przystanek 
kolei elektrycznej Watermayer. O liczny udział Rodaków 
z Rotthausen, Schonnebeck, Kray i okolicy upra~za się. 

„Związek Polaków". 

Wiec polski w Mengede 
odbęazie się w niedzielę 29 września o godzinie 4 po 
południu na Sf li p. Schulze- Sel.ming w B .,delschvving. O 
liczny ud~iał Rodaków z Mengede i okolicy uprasza si~, 
gd~ż będą, omawiane wafoe f!prawy Polaków m obczy-
źnie dotyczf\ce. „Związełi. Polaków". 

~w~~w~~M 

I Szanownemu podchor~żemu Towarzystwa I 
św. Szczepana w Zachodniem Bismarck 

p. Janowi Stachowiak.{)wi 
ff/ i jego narzeczonej I 
fi' p. Marcyannie Ciemnoczołowskiej a 

w dntu ślubu 25 b. m. składamy jak najserde-

1 czniejaze życzenia zdrowia, szczęścia i błogc.sła
wieństwa Bożego, życia długiego i sz.cz~śllwego f 
a po śmierci króte~twa. niebieskiego. Młoda 

~ I 
p.ara ni~ch ż~je, aż echo z Bismarck do Herne 
Blę odb 1Je I Tow. św. Szczepana w Bismarck. 

~·-~-· ~~~-~~~ 

~
I KochAnemu szwagrowi i 2arazem drog. iemu Bratu il 
I p. Janowi Stachowiakowi 1 

i jego narzeczonfj , 

p. Marcyannie Ciemnoezołowskiej ,~'\I. : 8 w dzień ślubu 25 b. m. życzymy wam zdrowia, 

~ 
szczęścia, błogoaławieństwa Bożego, życia do- , 
brego i długiego, oraz wstyetkiego dobre6o co 
Żl\dacie od Boga. najwyższego. Zycz;vmy także 
fortuny, a po śmierci w niebie korony. W koń-

8 cu wykrzykujemy: Młoda para ni€eh żyje, n.i · 

~ 
się echo z Biomarek do Herne odbije! I 

Tee:o wam życz~ 
Antoni OLsz~k, Kat. Olszak, 3ttm:sł.aw MurtH"li'l., 

Maryanna Mura.wa, Fr. Stachowiak. 

~C?Jtfeift•~~~ 

Przykrawacz Polak 
akademicznie wykształcony, biegły w swym zawodzie: w 
wieku lllt 30 ·tu, samotny, poszukuje zaraz lub późnief 
rr.iEjsca. jako przykrawacz wyprobowanego kroju Zgło
ezenfa przyjmuje Eksp. „ Wiarusa Polskiego" Bochum: 

A •a w 

Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papierosy 
r.t'urJs.fort, Noblesse, DubGek-Creme, Polakiewicz nr. 3, 4, ll, Dyrektorskie, Smyrna, 
.Charkowskie, So.kcły, ~ośeiuszko, Carola i inne z fabryki ~ 

F. Polakiewicza Nast. W. Wąsowicz, 
J? O Z N" .A Ń', -- do nabycia w wszystkich lepszych składach. I-- "W ARS Z A 'W9 .A. 

**" a; 

1································ •••• • -----------
1 
Sprzedaż tylko , -

za gotówkę. fJd '„ -I Ściśle stałe ceny! I L [ o N L [ I B H o L z i s p. 
I W' środę, 25-go września o oi~~d~inie S·tej i pól po południu • 
I ul. Bahnhofstr. 65, róg ul. Heidtstr. D E R N E w domu Sally W einberg • 

I.
li . ~famy na sprzedaż wi~ee~~Ikie~~!;: to!~:ya;~!'~~ każ~y oddział przy sprzedaży I 

i zakupme prowadz~ zawodowe siły, więc tylko wyborowe towary. Przez wspólne zakupno z 44 podobnymi składami których roczny -
I obrót wynosi ~ kilka milionów marek, -:gwj ' ! 
1a zakupujemy wszystko bardzo korzystnie, i dla tego nasze ceny każdego w podziw wprawiają. Mamy tylko dobrej jalrnliei „ 
~ towary, za które najdalej idąc~ gwarancyę przyjmujemy. Na każdym przedmiocie sq stałe eeny sp1•zedaży wyraźnie wypisane -I każdy więc rzetelnie zakupi. Nasz s~ład ~aje t~. ko;zyść1 że ~ażdy może swe potrzeby pokryć w jednym składzie . Zapewniając naj ~ -I skorszą usługę polecamy się SzanowneJ pubhcznosc1 miasta i okolicy. Każdy kupu,jący otrzyma w pierwszych 4 dniach p1•ezent. Jl 
I Rzetelna usługa. I L L z !zbaeuh!lkiem J • I Każdy przedmiot M 
I eon e1 o z I sp. chętniezamieniamy. -•••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 



...... • 
Otwarcie interesu! Langendreer. Otwarcie interesu I 

Szanowm,j publicinośei z Langend.ree:r„ "We:rru,)11 Ealte:rhard. i okolicy donosimy ni-
niejszem jak najuprzejmiej, te , 

w Lan;:endree1··Bahnhof 
otworzyliśmy . 

skład towarów krótkich, wełnianych i białych. 
Naszem staraniem będzie tylko dobry towar przy rzetel:a.ej usłudze mieć na składzie. 

Z szacunkiem 

Bracia (Gebriider) HOmberg. 

Tanio ~łi@} • 
f można t )Wa.ry na być 

~ ~ w polsk·im składzie! ~ ~ 
N~jlupLze wino „Samos'·' 75 fen. Masło najlepsze (Siiamihmbutter) 
'":'e: szwajcaraki funt 71 fen. funt po 1,25 mr. 
S"r holenderski funt f>o 70 fen. Olej rze.piowy świeży, litr 62 fen. 
~• ·. 1 d· f Olej d{} potraw (Baumol 9'.) fen. 
~:~~t~1~a po ~~a wę Z()~a • 70 fen. I Malinowy aok 1/tf funta po 15 fen. 
,_,r<•.urna pclska przerosn. 7 5 fe~. JF.ja świeże tuzin po 65 fen, 
lf:nvs pnlona po 80. 90, l m., llv, Powidła. (R!ibenkraut) funt 14 fen. 

l.20, 1. W mr. Sll"dzie najlepsze tuzin 59 fen. 
M1! „ł:J (roarg~na) po 45, 50, 60 I Chleb ezysty rżanny 45 fen. 

'.Y()J SO, 90 'fen. Miód najl. (Zuckerhonig) 45 fen, 

Oprócz tych towiuów ?ole.cam je<:>.z,'ze mój 'łVie:Ud :.tap!ls win 
w rc.zmaitych gatunkach, również wszellde wina niedycyna!ne 
dla cbrlbrycb, które Sf\ p1·zeł na.ipraktycznif'jszych lekariy za najle~ 
F»:c. uznane. Z powodu, że 1>.aku[liłem wprost z najwiękazych winnic, 
i sam je w butelki spuszczam, przeto mogf} o v.iele taniej sf1rzeday„•ać, 
j11.s: inna konknrencya. 

-
Frar!ciszek Stachowski. Bismarck, 

przy ulicy Bahnhofatr. 160. 

A"r i§@fi\P™AMEPBf 

Nininejszem mam zaszczyt szanowne.i publicznośei, to
warzystwom polskill'.l i a.ma.terom, polec!ć moj'ł 

wypożyczalnię kostyumów 
do przedstawień teatralnych. 

Polecam się łaskawym wiględom sum. Rodaków. 
Z s1acunkiem 

Jo an na Łyslrnwska, Toruń - Thorn, 
Chełmińska ul. 13. - Culmer Str. 13. · -1 

iW .338#HG' HM *MHHEH6Hti.&fW 4 !łł1 

Bank ludowv - V olksbank 
li>' 

ul Dworcowa w Gliwicach, Bahnhofstr. 12 
przyjmuje pod procent pieLi~dze od 1 mr. począwszy i płaci 4 procent 
z.& półroczu em, 'd.t/ 2 procent za ćwierćrocznem i 3 procent za tygondio-
wem wypowiedz6B.iem. • 

Rodakom z ·Górnego S!ą.zka, a zwłas3cza z oklicy Gliwic, Z~brza, 
Rudy, Mikołowa, Orzes?.:a, Pilchowic, Rybnika, Miasteczka., Toszka i 
Pyskowlc, polecamy bank nasz do składania w nim svąych oszczędności. 
aby mieli uLbierany kapitał, gdy wróc~ do domu. Ciężko zarobiony 
pieniądz już dla tego lepiej u nas skłi..daó niż w innych bankach. po
niew~ż bank nasz nie puszcza się na spekulacye i dla tego pewniejsz.y. 
- „Swój d0 swego". 

Adres dla przea)łek: Bank ludowy - Volksbank, in 
Gleiwitz, Bahnhofstr. 12. 

Kilku kasyerów Polski 
mog~cych stawić kaucyę, którzy cznJat1n1·k n1" ~11arsk1· 
się także na spnedo,waczy nndaj&, (j u ł' on . 
potrzebijc J. §ehseneseifen, znajdzie stałe zatrudnienie zaraz 
!da~ niej Aug. Gorfoke w Bochum. kb od 1 psździerdka, także syn 

- , porz~dnych tQdf.ców mote si~ zglo-

:eD·~eH~i\~V~~!e>~~:r~J~L"~~iE:n_l!~ey 1 '1\V'ai:::t~!~:ezak, I 
. Schonnebeck, Rotthauseneratr. 10, 

pod Kray, stacya kolei żelaznej 
w R o t t e r d a m'' Katernberg-SU1. 

:.~i;;lst:,w:~ I 
Paweł Nawrocki, 

technik dentysta, 

~erne, Nowa ul. nr. 32 
wprawia 

sztuczne zęby, 
,1~hnnbuj.:, zatruwa i rwie 
zęb)' bez najmniejszege bólu. 

f Baczność ł 
11 rekruci!• 

Polecam kuferki, szczotJd I 
do czyszczeni.a rzeczy i obuwia oraz 
wszelkie ·inne przedmioty potrze
bne dla żołniety po jak najtańszych 
cenach. 

Fr. Józefoski, Herne, 
przy ul. Neustr 35. 

Na bardzo- łatwą odpłatę. 
t1brania goooooooooooooooooco "!\N b 

dla mężczyzn. 8 Każdy, kto w nowym 8 .LVtł.e .le 
Za~iety: g domu kredytowym § wszelkiego rodzaju, 

dla :męzezyzn. g „Znm Berg;n1ann" O pojed. sprz~ty jako też 
Pal~~ ~oty o (pod górnikiem) g całe urządzeńia·· d 

dla. męiezyzn& I ku.pi, zostanie na,jzu- 8 po każdej ce n ie. 

Zaki®'tiY o pełniej zadowolony 8 Własna parowa 
dla :oielviast. § przez dobry towar, 8 fabryka mebli, 

Eapesy 0 przez tanie ceny g 
dla nhrn·iast. g i przez najłatwiejsze g dlu tego w~zystko t~k tsnio. 

t1b:rallia. r g warunki odpłaty. 8 Ogn~sk~i 
dis chłopeow. 80000000000000000008 (maszyn) do gotow.) 

Na odpłatę otrzyma każdy bez względu na stan. 
Bott1:hum, Essen, 

przy ulicy Balmhofstrasse nr. 30. Thurmstr.16 zupełnie przy reńskim dworcu. 

f~elsenłi:.~frehen. L a a 1•, 
Bahnhofstr. 94~ obok:' B~hnhofhotel'-. K aiserstr. 6a, przy dworcu 



Wychod.d na wtorek, es.zwartek i sobotę z dodatkiem 
i'8ligijnym p. t.: „Nauka Katolicka", z dwutygodn!
!dem spółecznym p. t • „Głos górników ł hutników", 
orał pisemkiem litera.okiem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płata kwartalna na poczcie ł n listowych wynosi l~mr. 
~O fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 74 fen. „Wia
rn.1 Polaki" zapisany jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stI·onle 408. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 

?:.;a inseraty płaci sio za m.Jejsce rz!łdka drobnego druku 
'l.6 fen., a r:a. ogłoszenia raunieszczone przed insera.taml 
'O fen. Kto często ogłasza, otr.zyma odpowiedni opus~ 
czyli rabat. Za tłómaczenla z obcyoh języków na pol
iki nic sio nie płaci. Listy do Redakcył, Drukarni 
i K.Bięgarnl naleły opłacić i podaó w nich dokładny 
mdres piszą,cego. Rękopia6w się nie zwraca. Nazwisk 
'korespondentów bez lob upowałnienia nie wykazuje się. 

Nr. 116. Boch. uma, oz-w-artek, 26 ,;v:rzesnia 1901. Rok 11. 
:= Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
11ówić, czytać i pisać po polsku! Nie 

. -"est Polakiem, kto potomstwu swemu 
! 11iemczyć się pozwoli! 

Czas najwyższv odnowić 
przedpłatę :na czwarty kwartał 
· 1901 roku. 

Ktoby się chciał zajĄć zjednywaniem 
1 „ Wiarusowi Polskiemu" nowych abonentów~ 

niech nam poda swój adres, a nadeślemy mu 
' większą liczbę egzemplarzy naszego pisma do 

rozdania między Rodaków dla zachęty. 
Rodacy! Germanizatorzy wszystkie wy

tężają siły, aby nas Polaków na obczyźnie 
r<niemczyć, więc my tern energiczniej pracować 
winniśmy, aby te ich niegodziwe zamiary po
krzyżować, a możemy to najskuteczniej przez 
to uczynić, gdy się postaramy, aby w każdym 
domu polskim na. obczyźnie znajdował się 
„Wiarus Polski". Do dzieła wtedy, Bracia 
Rodacy, a Bóg "'Waszej pracy niech rnc21y 
błogosławić l Dalej do rozkrzewiania oświaty 
przez rozpowsze.cbniante "Wiarusa Polskiego". 

Polacy na obczvinie. 
Nierówna miara. 

Narodowo-liberalna "Rhein· u. Ruhrztg." 
pisze: 

„Gdy jest mowa o polonizacyi zachodu, 
której się obawiają z powodu tłumnego na· 
pływu robotników z wschodnich dzielnic na· 
szej ojczyzny, to panuje ogólne mniemanie, ja· 
koby t. zw. "niebezpieczeństwo polskie" groziło 
z~ strony wszystkich robotników polskich. To 
me prawda. Nie zważa się bowiem przj-tem, 
że tu w naszej okolicy przemysłowej są zatru· 
dnione dwie kategorye mówiących po polsku 
robotników, różniących się między sobą za· 
s.adniczo. Są to katoliccy Polacy i ewange
liccy Mazurzy. Podczas gdy pierwsi - licze· 
bnie znacznie silniejsi, około 200000 w ob· 
wodzie przemysłowym nadreńsko·westfalskim 
w obec 70 OOO Mazurów - prawie wyła\cznie 
pochodzą z Poznańskiego, Prus Zachodnich i 
Slązka to ci ostatni - przywędrowali ·z Prus 
"':schodnich. Polacy i Mazurzy nie majł\ 
~uędzy sobą nic wspólnego, prócz podobieństwa 
Jęz~ka; mazurska mowa bowiem jest zepsutem, 
germanizmami gęsto przetykanem narzeczem 
polski em". . 

Skreśliwszy, co to za wyborni ludzie owi 
~w~ngeliccy Mazurzy w porównaniu z kato• 
licki~i Polakami~ pisze wspomniana gazeta 
daleJ: 

„Zresztą i Mazurzy rozumieją w ogóle ję· 
~yk niemiecki; co prawda ję:Gyk ambony jest 
im niezrozumiały, zwłaszcza starszym ludziom. 

; Dl~ tego ur z;ą dza się dla Mazurów w ich ro„ 
dz1n~ym kraju; Prusach ·wschodnich, jako też 
: .kilku gminach przemysłowego obwodu na~
ena~o wes1falskiego co dwa lub trzy tygodnie 
w?ieezielę nabożeństwo w ojczystym jęz-yku. 
r sród nich pracuje dziewięciu ewange· 
·~~~eh ducltownych, siedmiu z W e~t 

falh .1 dwóch w dzielnicy nadreńskiej, po w1ę· 
~szeJ części urodzeni We~tfalczycy, któr)~h 
la wy kształcenia się w Języku mazurskim 

Pr.zedtem na dłuższy czfls władza wysłała jako 
Wikary uszy do Prus Wschodnich. 

Ciekawe rozporządzenie "Widzimy ztąd, zauważa w o bee tego 
„Koln. V olksztg.", że wedle zapatrywania na· 
szych "narodowców", nie wolno ani w części wydał inspektor powiatowy p. Kempf z Bar.:: 
Polakom tego, co się uważa za słuszne dla cina, w pow. szubińskim, do dozoru szkolnego 
Mazurów". w Kani. Dopa~rzywszy się w przesłanych mu 

Tyle "K. V." a "Kur. P." dodaje, że do z~twierdzenia polskich rachunkach polskiej 
także wśród protestanckich Mazurów, będących agitacyi, zagro~ił, że postara się, ;aby dozór 
z krwi i kości Polakami, zaczyna. się budzić rachunki za przedmioty nabyte dla szkoły po
narodowy duch polski. Pomimo różnicy wiary krywał z własnej kieszeni, jeżeli wprzódy nie 
coraz więcej Mazurów poczqwa się do oho · otrzyma od niego zezwolenia na zakupy. 
wiązku wspólnej pracy narodowej w obronie Rozporządzenie to w dosłownem tłoma· 
wspólnego z nami skarbu polskiego po· czeniu brzmi ·według „Dzien. Kuj." jak na• 
chodzenia. stępuje : 

W powyższej sprawie pisze "Kolnische "Barcin, 9 września 1901. 
Volkszeitung" jeszcze tak: Pomiędzy oddanymi mi rachunkami (kasy 

„Delikatne rozróżnianie między katolickimi szkolnej) znajduje się kilka polskich. Jest to 
Polakami a ewangelickimi Mazurami jest już niewłaściwością ze strony dozoru szkolnego 
bardz0 : stare, sle, jak wówczas, kiedy spróbo· . ośmielać się i przedkładać mi tego rodzaju 
wano go pierwszy raz, tak i dzisiaj nie umie wiechcie, (Wische !) czy też bezr,zelności~ 
się złożyć dowodu na to, że germanizacya nie (Frechheit ! t l) wypisywać takie rachunki dla 

N. niemieckiej szkoły. 
znaczy tego samego . co protestantyzacya. ie„ N ł , . · b d t 1 ł t k" 
dorzecznem jest twierdzenie, jako by Mazurzy i t a pr~ysz osc mę ę ę 0 ero wa ~ ieg? 
mieli z Polakami wspólne tylko podobieństwo (!) ! pos ępowama, lecz doniosę 0 tern reJency1, 
języka. Językiem Mazurów jest polski i Ma· która, mam nadzieję, zmniejszy wtenc2as kwoty 
zowsze było województwem Królest\;•a Pol· dodatkowe, wyznaczone dla szkoły, bo zdaje 
skiego aż do jego rozbioru . Polaków i Ma· się, że mamy tu do czynienia z propagandą. 
zurów dzieli, ściśle biorąc, „tylko" wyznanie 1 Już przed trzema laty pochwyciłem sposobność 
religijne i jego różne następstwa. Mazurzy są • do skarcenia tego. 
w tym samym stopniu lepszymi ludźmi, aniż~li Wkładam niniejszem na dozór szkolny 
Polacy, 0 ile protestanci są zwykle lepszymi obowiązek, aby przy zakupnach poradził mię 
od katolików. Jeżeli germanizmy są tern, co się wpierw przez nauczyciela. 
język mazurski spycha z rów:rrnści z polskim Jeżeli tego nie uczyni, nie podpiszę ża· 
do prostego podobieństwa, natenczas w obwo· dnego rachunku i przeprowadzę, że członkowie 
ozie przemysłowym nie byłoby obok 9 mó· , dozoru będą musieli płacić rachunki z własnej 

kieszeni. wiących po mazursku duchownych 30 pol-
skich kapłanów za wielu. Ale trzebaby Rachunki należy zaraz odebrać. zastBtpić 
wtenczas usłyszeć wrzawę! Jak się tłom.a.czy je niemieckiemi i doręczyć mi. 
to różne traktowanie ? Ze Mazurzy potrzebuJ· ą ~ Do kat. Zarządu szkolnego 

ł w Kani". 
wi~cej religijnej opieki, tego przecież nie będą · Zaiste miłe stosunki. 
twierdzili hakatyści w obec rzekom<'j dosko· ~ 
nałości Mazurów I A więc hasło brzmi : tu i 
katolik! - tu protestant! Na tej różnicy e Niemcy o naszych gimnazyastach. 
pewno też opiera s· ę uwydatniona świeżo w 
p ewnem narodowo-Jiberalnem piśmie metoda, 
aby polskie dzieci nauczyli niemieckiego języka 
nauczyciele, nie rozumiejący wcale po polsku. a 
Jako głównego świadka przytacza to pismo I 
„Pos. Lehrerztg. ", która twierdzi, że w zmian· ~ 
kowana metoda okazała się zupełnie prakty· : 
czną. Jakim sposobem? Aby „Pos. Lehrerztg. ", 
miała dostateczne dowody na praktyczność tej 
metody nauczania, trudno przypuścić, i dla te
go nie powinna też była tego mówić, nawet 
w celu poprawiania dyrektora sądu ziemiań· 
skiego Schllitera, który nie rozumie pedagogi· ~ 
cznej praktyczności takiej nauki. J Pgo odnośne ; 
zapatrywania i także jego orzeczenie o stosun· 
ku sędziowskiej objektywności do hakatyzmu, 
zasługują tern więcej na uwagę, że pan Schlli· 
ter musiał wiedzieć, jak z powodu jego śmia· 
lego zapatrywania napadną na niego." 

Niechże sobie zdanie „Kolnische Volkszei· 
tung'' spamiętają ci · wszyscy, którzy napada· 
ją Polaków za to, że się upominają o więcej 
opieki duchownej w języku polskim. „ Koln1sche 
Volksztg." słusznie twierdzi, że jeżeli Polacy 
ewangielickiego wyznania (Mazurzy) mają 9 
pastorów, którzy umieją po polsku, to Polacy 
katolicy powinni mieć przeszło 30 
kapłanów polskich. Dla czegoż inne ga
zety cen trowe, dla czegoż księża niemieccy 
tego nie chcą przyznać otwarcie ? 

Wyzywaniem Polaków od agitatorów, bu· 
nrycieli i podobnie, Polacy nie pozwolą sobie 
oczu zamydlić 1 

"General·Anzeiger fur Hamburg-Altona." 
zamiesz~za artykuł wstępny pod nagłówkiem : 
"Staatsgefiihrliche Gymnasiasten", w którym 
nader ostro rozprawia się z prokuratorem i 
sądem toruńskim, zestawiaj~c sprawę gimna· 
zyastów polskich z głośną sprawą Martena. 
"Jakże to było?" - pyta nast~pnie dziennik 
niemiecki i taką daje odpowiedź: 

„Iotetnie młodzi Polacy, którym wytoczono 
skargę, mieli tajne związki. Ale czy te zwią· 
zki podlegały przepisom karnym ? Bynajmniej 1 
Były to związki uczniowskie, jak je mamy 
we wszystkich prawie gimnazyach, - albo 
nie, cokolwiek różniły się przecież, -- nie 
były to bowiem pospolite, uprzedzające 
życłe na uniwersytecie, związki pijackie. 
Owi młodzi Polacy nie m.•ządzali uczt 
pijackich ani tym podobnych, zakazanych 
uczniom zabaw, lecz cchodzili się jedynie i 
wyłącznie w tym celu, aby zdobyć to, czego 
szkoła nie dDje: wyk ształcenie w języku oj· 
czystym. Schodzili się tajemnie dla tego tylko, 
aby unikn1'ć zatar~ów z d:yrektorami, którzy 
im nie poz.walają rozmawiać pomiędzy sobą 
po polsku ...• 

„Cóż uczynili młodzi gimnazyaśc1, że ich 
prześladują? Nie chcieli zapomnieć, że obok 
politycznego charakteru obywateli państwa 
pruskiego, mają jfszcze narodowy charakter 
Polaków.„... „„ .. Oburzyli się, że im 
zabraniają ucz~ć się języka polskiego, przy· 
pominać sobie bistory~ polską .•••.. 



„Na zakończenie jeszcze słowo ze stano· 
wiska moralności. Czy można gniewać się na 
Polaków, jeżeli - chociai nam to może być 
nie na rękę - nie chcą zapomnieć o swojej 
przeszłości historycznej i o swoim języku? 
Nie! Byliby szubrawcami, gdyby to u
czynili! Nędznymi tchórzami byliby, 
gdyby rozl~az dyrektora gimnazy
alnego tak im napędził strachu, że 
splamtliby swój honor narodowy. 
Naród polski może ............• po· 
szczycić się niejedną szlachetną v; łaści wcścią 
charakteru, a do najlepszych należy pewien 
pociąg do rycerskości oraz o~n.ista miłość 
ojczyzny . . . . . . Gardz1bby,my Po· 
lakami, gdyby (pogardę dla swego 
honoru narodowego) znosili w mil
czeniu". 

Tak pisze dziennik niemiecki i protestan· 
cki, wydawany w Hamburgu. Słowa po -
wyższe niech będą pociechą szlachetnej mło
dzieży poli;kiej i zacnym rodzicom, którzy tak 
dzielnych wychowali synów. 

Proces przeciw polskim gimnazya
stom w Toruniu. 

Św. AHons Słomczewski. Sargalskiego nie 
znał bliżej. Spotkał go w lokalu publicznym. 
Sargalski powiedział mu, że zapewne z powodu 
rewizyi gimnazyum opuści. Czy dobrowolnie 
czy przymusowo, świadek nie pamięta. 

Adw. dr. Celichowski. Czy Sargalski po· 
wiedział świadkowi, że mu sędzia groził wyda
leniem? 

Osk. Słomczewski. Tego nie pamiątam. 
Swiadek ks. kapelan Dominik. Zawiaduje 

w Chełmnie konwiktem gimnazyastów. W kon
wikcie mieszka 17 girnnazy astów. Z tych czterej 
są oskarżeni. Słyszał, że gimnazyaści zbierali 
się dla nauki. 

Nie wie, żeby działali w sposób k?~ygo
dny. 

Mieszkańcom konwiktu wogóle do .związ· 
ków należeć nie wolno. Taka jest instrukcya 
władzy duchownej. 

Sędzia Wolfel pyta, czy dobrze wychowa
ny młodzieniec, katolik, złoży przysięgę na 
krucyfiks, jeżeli chodzi o fraszki („Lappalien. ") 

Ks. Dominik. Dziać się może, chociaż dziać 
się nie powinno. 

Adw. Szuman. Opuszczając słowo "Lap-

:DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 

„PA.N WOŁODYJOWSKI''· 

(Ci„g dalszy). 

- O tej nowej minie musim pomyśleć. 
Ogień turecki słabł jeszcze bardziej. 
- Bij dalej z dział 1 - zawołał Woło

dyjowski. 
I skoczył między kanónierów. 
- Ognia, chłopcy ! krzyknfłł póki 

ostatnie działo tureckie grać nie przestanie! 
Na chwałę Bogu i Przenajświętszej Pannie! 
na chwałę Rzeczypospolitej ! 

Zołnierze zaś widząc, że i ten szturm ma 
się już ku końcowi, odpowiedzieli na słowa 
jego radosnym okrzykiem i z tym większym 
zapałem poczęli walić ku szańcom tureckim. 

Nagle stało się coś' dzivmego. Oto wszy· 
stkie działa tureckie umilkły od razu, jakby kto 
nożem uciął. Zamilkł również grzechot jancza
rek w nowym zamku. Stary zamek grzmiał je· 
szcze czas jakiś, lecz w końcu poc24ęli oficero· 
wie spoglądać po sobie i pytać się wzajemnie: 

- Co to jest? co się stało ? 
Ketling, zaniepokojony nieco, powstrzymał 

również strzelaninę. Jeden z oficerów ozwał 
się wówczas głośno: 

- Chyba mina jest pod nami, którą za. 
raz podpalą!... . 

Wołodyjowski przeszył mówiącego groźnym 
wzrokiem. 

- Mina nie gotowa, a choćby b)ła gotowa, 
wyleci od niej tylko lewa strona zamku - i 
z gruzów będziemy siQ bronili, póki tchu w 
nozdrzach - rozumiesz waść? 

WIARUS POLSKI~ 

palie" zapytuje, czy świadek sądzi, że gimna
zyaści mogli złożyć ową przysięgę ? 

Ks. Dominik. Sądzę, że mogli złożyć. 
Sw. gimnazyasta Papenfus. Nie jest Po

lakiem, nie umie po polsku, chociaż do siód
mego roku mówił po polsku i po niemiecku. Nie 
pytano go, c~y by się nie chciał uczyć po pol
sku. Jest Niemcem-katolikiem. 

W konwikcie odbywały się zebrania. Co 
się na nich działo, nie wie. Czy było zorgani
zowane towarzystwo, nie wie. 

Adw. Trommer. Prosiłbym, aby wezwano 
jako biegłych w teologii starszych duchownych, 
a mianowicie ks. prałata lic. Połomskiego z 
Wąbrztźnia. i ks. biskupa dr. Likowskiego z 
Poznania. Mogą dać wyjaśnienie w sprawie, 
w której był słuchany ks. Dominik. 

Prokurator. Sądzę, że zalecałoby się we· 
zwanie miejscowego duchownego tj. ks. dzie
kana Klundra z Tcrunia. 

Trybunał po naradzie postanowił wezwać 
ks. dziekana dr. Klundra., poczem przewodni· 
czący o 3/48 odroczył rozprawy do środy. 

Trzeci dzie-ń rozpraw. 
Tora.ń, d. 11-go września. 

\V środę z rana, po zagajeniu rozpraw, 
pierwszy został przed s.tół przewodniczącego 
powołany ks. dziekan· dr. Klunder, wezwany 
jako biegły• w nauce Kościoła katolickiego. 
Zaprzysiężony ma wyjaśnić, czy katolik dobrże 
wychowany, który szanuje religię, złoży przy· 
sięgę na tajemnicę, jeżeli chodzi tylko o naukę. 

Oświadcza: 
Przypuszczam, że to mogło s1ę stać, jeżeli 

młodzieńcy chcieli śledztwa i nieprzyjemności 
uniknąc. 

Sędzia Wolfel. Czy mogli położyć przy 
tern rękę na krucyfiks ? · 

Ks. dr. Klunder. To nie ma wpływu na 
doniosłość przysiQgi. 

Sędzia Wolfel. (półgłosem.) To dosyć źle! 
Sędzia Wolfel. Pytam, czy dobrze wycho

wani młodzieńcy mogli złożyć przysięgę na ta· 
kie fraszki (Lappalien) . 

Ks. dr. Klunder. Zaleźy na tern, czy 
oskarżeni uważali za fraszki to, co pan sędzia 
fraszkami nazywa. 

Adw. Trommer. Czy jest grzechem udział 
w towarzystwie, zwróconem przeciw władzy 
państwowej. 

Ks. dr. Klunder. Jest grzechem. 

Poe.zero nastała cisza. Nie zmącił J8J ani 
jeden wystrzał, ni z szańców, ni z miasta. Po 
grzmotach, od których trzęsły się mury i zie· 
mia, było w tej ciszy coś uroczystego, ale za
razem złowrogiego. Oczy wszystkich wytężały 
się z szańców, lecz z za chmury dymu nic nie 
było widać. 

Nagle rozległy się od lewej strony miaro· . 
we uderzenia kilofów. 

- Mówiłem, że minę kuj~ dopiero ! -
ozwał si• Wołodyjowski , 

Lecz w tern straszny niepokój nim zawła · 
dnął. Czyżby to miały być skutki ciągłych 
układów rady z nieprzyjacielem. o których wie
dział, że ich nie zaprzestano? Czyż i te zwy· 
cięstwa ostatnich dni nie zdołały wlać otuchy 
w serca i wiarę w możliwość obrony? Na tę 
myśl krew krzepła mu w żyłach! 

Zwrócił się nagle ku Luśni. 
- Wachmistrz! weźmiesz dwud.zie&tu ludzi 

i wyjrzyj mi na nowy zamek. 
Nastało znów mil02enie, przerywane tylko 

odzywającem się tu i owdzhi chrapaniem ko
nających, a także odgłosem kilof ów. 

Czekano dość długo, wreszcie wachmistrz 
zjawił się z powrotem. ' 

- Panie komendancie - rzekł - w no
wym zamku niema żywej duszy. 

Wołodyjowski z wyrazem bolesnej niepe
wności i pytania spojrzał na Ketlinga. 

Lecz w tern dymy, zwiewane powiewem, 
zrzedły i opona ich przedarła się nad miastem. 
W tej samej chwili jakiś głos okropny i prze· 
rażony poczqł krzyczeć z baszty : 

- Nad bramami białe chorągwie L. Pod
dajem się! 

Usłyszawszy to żołnierze7 oficerowie, w mgnie· 
niu oka zwrócili się ku miastu. Straszliwe zdu
mie.nie odbiło się na twarzach, słowa zamarły 
wszystkim na ustach i przez emugi dymu pa· 
trzyli ku bramom. 

A w mieście, na bramie Ruskiej i Lackiej, 

Prokurator. Czy jest grzechem udział w to. 
warzystwie, zakazanem przez władzę szkólną? 

Ks. dr. Klunder. Zawisło to od celów to. 
warzystwa. 

ZieDlie polskleB 
' Z Pru.1 Zach.. Warm.U I 1łaz11r. 
Toruń. „Gaz. Toruńska" otrzymała od 

jednego z kapłanów następujące pismo: 
W „Gazecie Codziennej" nr. 201 donosi 

czcigodny ks. prob. dr. L1ss z Rumiana, że 
odebrał kartę z widokami z O.mabruku, gdzie 
się 4>rzed kilku tygodniami c,dbywał wielki wiec 

·niemieckich katolików następującej treści: 
„Dr. * Sirius in den Hundstagen hyper I 

dem Horizonte. Besten G.mss. Immer !ang. 
sam 1 Ich fiihle mich bier wie auf der Slih, 
nenrt:ise eines chinesichen Prinzen ! 

I. Willma, M. Herbat, cler. min. ord. 
X. Studziński Dzierondzno z. Z. 0.rnabrueck". 

Ks. Studziński jest od mniej więcej 5 !at 
proboszczem w D zierzĄżnie, wsi rodzinnej ks. 
dr. L1ssa w parafi! polskiej. Chociaż ks. St. 
2 i pół roku był w Pelplinie, gdzie prof. Po. 
lak dawał lekcye języka rolskiego, to jednak 
wzmiankowany ks. St. odczytywał kazania z 
karty, ale chleb polskich parafian jeść potrafi. 
Ci dwaj klerycy, którzy ową kartę do ks. dr. 
Lissa podpisali, mają w marcu roku przyszłego 
być wyświęceni na kapłanóvv - obydwaj po· 
dobno z Gdańska pochodzą. Każdy roztropny 
człowifk pyta: To takie „młodzieniaszki" na 
to pojechali po obrok duchowny do Osna
bruku, aby czcigodnego i zasłużonego proboszcza 
psem nazwać ? ! 1 ! 

. Gdy przed półtora ~o~u _jeden z kleryków I 
naJwyższego kurou, odwrnazaJąc pew~1~ z~cn' 
familię w Pomyjach, upominał. aby dzieci teJ 
rodziny nauczyły się po polsku czytać, został 
przez pewnego pedagoga wiejskiego zadenun· 
cyowany do Gdańska, ~kąd pisano do Pelplina, 
to skutek był ten, że owemu dobrodusznemu 
klerykowi odroczono święcenia kapłańskie na 
3 miesiące. 

Pelplin. Ks. wikary Emil 'Vaschinski 
przeniesiony ze Skarszew jako pierwszy wikary 
przy kościele św. Józefa w Gdańsku a ks. Fr. 
Spors, przez niejakiś czas zwolniony od uuę· 1 

dowania, ustanowiony wikarym w Skars.ze · 
w~~ I 

Sta1.•ogard. Tutejszy organista p. Piotr 
Heyna obchodr1<i 1 października br. swój 25· 

powiewały istotnie białe chorągwie, jako znak 
poddania się nieprzyjacielowi, dalej widać było 
jeszcze jedną na baszcie Ba.torego. . 

Wówczas twarz m~łe~o rycer~a stał.a sięl 
tak białą, jak te chorągwie, koleb1ące su~ na 
wietrze. 

- Ketling, widzisz? szepnął, zwraca• 
jąc się do przyj~"Ciela. I 

Ketlinga także t~~uz po bladła. 
- Widzę - rzekł. , 
I czas jakiś patrzyli sobie w oc0y, .m6w1~~ 

niemi wszystko, co mogli powiedzieć tacy dwaJ I 
żołnierze bez plamy i bojaźni, którzy nigdy W 

życiu nie złamali słowa, a którzy prze~ ?łta· 1 

rzem przysięgli wpierw zginl\ć, niż?~ mieli ~a· 
mek poddać. I oto teraz, po takieJ obro111e, 
po takiej walce, po odbitym szturmie i po zwY: 
ciętwie, kazano im złamać przs sięg~, wydac 
zamek i żyć! 

Jak niedawno złowrogie kule przelaty\~·~ły 
nad zam~iem, tak teraz złowrogie n:iyśli. r rzei 
latywały im tłumem przez głowę. I zal sciska 
im serca po prostu bezmierny, żal dwóch ko· 
chanych istot i żal życia i szczęścia, więc spo· 
glądali na siQ, jak błędni, jak martwi, a. c.za· 
sem zwracali wzrok pełen rozpaczy ku miast~, 
jakby się chcł\C przekonać, czy ich oc.zy nie 
zwodzą i czy istotnie godzina wybiła. . 

A tymczasem od strony miasta zatętmały 
kopyta końskie i po chwili wpadł Horaim,, r~· 
kodajny młodzian pana generała podolsk1egoi 

- Rozkaz do komendanta I - krzykną · 
osadzając bachmata. 

Wołodyjowski wziął rozkaz, przec~yt~ł go 
w milczeniu i po chwili, wśród groboweJ c1s.ZY1 
ozwał się do oficerów : . 

- Mości panowie ! Komisarze przeje~bali 
czołnem rzekę i udali się do obozu tureck113~o 
dla podpisania ugody. Za chwilę będą ~ę ~ 
wracać ... Do wieczora mamy wyprawić woJS~j 
z miasta, a białl.\ chor:\giew zatknąć w 

. chwili ••• 



letni jubileusz jako organiBta w Starogardzie, 
b~dąc już przed tern 41/.i. chorali3tą w Pelplinie 
i rok nauczycielem w Tupadlu na Kaszubach. 

* Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 

WIARUS POLSKI. 

niemiecka drwi z tego powodu z rządu nie· 
rnieckiego, który nadał księciu Czunowi nazwę 
"księcia pckutnika", następnie obdarzył go or· 
derem, obecnie zaś w oczach rządu dobijają 
się o księcia fabrykanci niemieccy i pokazują 
mu armaty. 

I Towarzystwo św. Piotra w Steele_ 
j donosi swym członkom, it w niedzielę 29 hm. oib~dzie się 

I 
walne zebranie na. Hli zwykłych posiedzeń o godz. 
1/ 24 po poł. Szan. członków i Rodaków upraaza się, ażeby 
jak najliczniej się stawili, poniewat priyjdą, ważoe spra• • 
wy pod obrady. Za.razem· prosimy człor. ków, którzy po
eiadajt\ kdi~żki z towarzystwa, ażeby je na. tem zebraniu 

Poznań. Akademik p. Bolewski z Gryfii 
;Ścigany listem gończym, stawił się wczoraj 
przed prokuratorem poznańskim i zatrzymano Z . 
ao w więzieniu śledczem, Donosi o tern „Ta· rÓZ:C.YCA Stron. 
geblatt". P. Bolewski, jak wiadomo z przer· B 

oddali, ponieważ rewizya ksif\Żek się odbędzie. Człone.1t, 
który kei!łżki nie odda winien wartość jej zapłacić. 

Zarzlłd. 

wanego procesu przeciwko akademikom, oskar· oehuin. Kto dotąd nie zapisał "Wia- Tow. św. Barbary w Oberhausen 
.żony jest · o nale:lenie do tajnych związków rusa Polskiego" na czwarty kwtirtał, powinien donoai swym członkom, it w niedzielę dnia 29 września 
akademickich. to koniecznie zaraz uczynić. Trzeba iść na da się towarzystwo nasze odebrać, a zatem cały zarz'łid i 

Czempln. .t. Sp. Stefan hr. Zółtowski, pocztę, bo listowy tylko do 25 bm. odbierał wszyscy członkowie, którzy si~ chcfl dać odebrać~ techcfł 
lł pieniądze. się stawić o godz. 8 rano u pe.no. Helt~n. O liczny u• 

zasłużony obywate i prezes Komitetu wybor· U k d .4!' \XT Il d d21iał i punktualne stawienie się c~łonków uprasza 
· 1 rł ł ee en 01•.1.. '" kopalni "Ho an " d 

I 
cze~o prowmcyona n.ego, ~ma po d u~ich cier- świętowano w prze3zły poniedziałek. \V in· z ar 7 ~ • 

piemach w Głuchowie dma 19 bm. Eksporta· nych kopalniach także po większej części raz Koło śpiewu „Mickiewicz" w Oberhausen 
.cya odbędzie się w niedzielę dnia 22 bm. o w tygodniu świQtownć muszą. Jak widzimy, donosi swym cilłonkom i Rodak0m zsmie~zka.łym w Ober-
godz. 5 wieczorem Bdoł kościoła miejscowego. czasy cor.tł..Z g_ orsze ! hausen i okolicy, iż w niedzielę '.mia 29 wrześni a. urzfł-
pogrzcb nazaiutrz y to zacny człowiek go dzJmy zabaU'"' J"esienną. Poczl\tck o godz. 4 po 
. t t „ · ·. k „ ł · " 'w·· . W Hofstede niejakaś Brogińska użyła. południu. Progr~m: Koncert kapeli p. Santury, dyrygenta. 
·rący pa r~o. a 

1 
Wlerny syn oscio a sw. Ie· petroleum do wzniecenia ognia, skutkiem czego Koła nallzego, 8.t>iEw Ki..ła na (•zte:ry głosy, a w końou 

"zna częśc ,Jeg:o pamięci. z b d- d · 1 1· Kl • " ~ nastąpił wybuch. Nieostrożna niewiasta zo· nastt\pi tsniec. a awa o bę zie s ę ! a sa l p euna. 
· Nakło. Pięcioletni chłopiec, leśniczego stała znacznie poparzonĄ. o liczny udzitlł uprasza sie. - Cześć polskiej pieśni I 

I 
Mirusa wpad do Noteci. Leśniczy P· ·Barczy· Herne 'Tutejsza szkoła rektorska zo· z Il r '.ll Ił d. 
kowski wskoczył do głębokiej rzeki i z nara- t 1 . . k 1 1 Tow. św. WoJ·ciecha w Rohlinghausen 
'"eniem '\\łasnego życia wydostał na ljld tona.ce 8 .a a zannemoną na sz 0 ę rea ną z pro ł 
" "? g1mnazyum. ~ donosi sw.'\·m członkom, iż posiedzenie mie3ięc'!:ne odb~-
dziecko. Baukau tworzy teraz samocizielnSł pa· 1' dzie się )29 września Pl} p•Jłudnit1 o godz. 3112. 

Gniezno W czorai w czw"'1·tek toc yły "'t ~Nalenty Wojciechowski, sekretarz. • · ~, • .„ z rafię. Nowa parafia Baukau płaci parafii 
się tutaj dwa ciekawe procesy, jeden prze· I Herne, od którrj odłączoną zpstała, 36,000 mr. . Towarzystwo św. Izydora W Herne. 
·ciwko ks. prob. Jaśkowskiemu z Dziekanowic, j otrzymując na własność kościół w Baukau jako J Zabawa zamknięta z tańc€m na pożegnanie 
.a drugi pneciwko gospodarzowi p. Wożnia- i parafialny. . I młodzieńców, którzy MS opuazcznją, odb1;dzie s' ę w nie-
kowi z Goczałkowa. Obydwom oskarżonym ! "aTOl'"'Y Jork. Na staC"'l. Avoil (-'t!ln 0 dz.ielę 29 wrwfoia.. Poczq.tek o godz 4 po połud1 iu. -

·1 k ' · d · ·1· · h I J..'ł "' " " "' l Dnia. 13 paź:lz:ern!ka b iert:emy udział w uroczystości po• 
.zarzuci a pro urawrya, ze opusci 1 się zo Y· Massachusset-3) skutkiem zderzenia się pr·ciąg6w ] th1111ęcenia chc.rągwi Tow. św. Ste.n isłav<n~ B. w Wanne. 
,dzaniv, urządzeń pł:!ństwowych. Obrady to- ,_ 'ł · · 6 d ó · h 8 d · 1 b ~ Członkowie winIJi :;ię stawlć n1.< salę posied ~ eń ..,,, czap-
czyły się z wykluczeniem publiczności, bo sąd ł :~~~1• 0 

z;.:cie po r znyc ' 
0 

mos 0 0 ra· I ka.t'h tow. nsjpóźnie.i o godz. 2 po poł., nonieważ o godz. 
:obawiał się zakłócenia porządku publicznego. 241 odjeżdżamy z Herne O liczny u izfał w zabe.y;,ie i w 
W b h dl k' k - · ł N a pocztach wydaj~ już nowe listy ł wymaL·~zu do Wanne upra3zs. z ar 2 Ił d. 

l o u proeesac zapa y wyro 1 s azuJąCe 1 I kartawe, które są formatu i wielkości zwyczaj· ł w· l k"' ' w tt h 'd 
to przeciwko ks. prob. Jaśkowskiemu na aoo , ~ 1ec po s I W a ensc el 

I 
marek, a przeciwko p. Woźniakowi na 150 nej kurty kore :;pondencyjnej i niebieska:veg? 1 
marek kary pieniężnej. koloru, a zaopatrzone w karty do odpow1edz1. i cdbędd e się w pr7 yszł~ niedzielę 29 wr~eśni,a 

Koronowo. ·'vv Suchanowi'3 zgorzały Ponieważ dotychczasowe li:Jty kartowe nie I o godz 1J2 i po poł. w sali p. Wilke, ul. V<:hlestr. 2-2. 
l do•zc~'.P. tni'e "todoła napełni'ona zboz'em 1. chlew bardzo używano mniema poczta, że nowe listy ~ Rodaków z Wattenscheid, GUnuigfeld i całej okolicy u-

„ ·-;: ·~ - t„ k' ·t d d · a' • h t · · ł prasza sie. o liczny udział, bo przyjdQ. r0żn~ .spra~vy pod 
:gosp. Głaszyka; G. był nisko zabezpieczony i .zaopa ... zone w ai ę . 0 0 powie zi c ę meJ ł ob d , Zwiazek Polakó·w". 
<lla te!!O ponosi znaczn!l. stratA, publiczność używać będzie. i rl> )· " • 

..,, "l " ~ Baczność parafianie Wielkiego Strzelca 
~ Zo Slązh:a ezyU Starej PoiskJ.!l O D R E D A K C y I. ! pod Piaskami. 

W Raciborskim powiecie w osta· ~ Zapraazamy ofiarodawców i cały ktimitet, żeby się. 
t · h d h b k JJ. K. w Kastrop. Sp•·awę t~ załatwi Panu polski se- i stawił na posiedzenie 29 września na godzin~ 4 po po• 
me tygo niac aczą ostro na sięży zagra· kretarz p. Władyl)ław Nowak w Bochum przy ulicy Ju- ł łtldniu w HuUen u p. Reitmaj~ra. Dnia 10 października. 

·nicznych, mi~nowicie na Jezuitów. W Psszczu, liuastr. 41, Pnn Nowak załatwia także wszellue reklama- ! odbierzelly chon\giew, więc mvsiwy te cał~ ~praw~ ure"" 
w Bolacicach, w Oderszu i w Beneszowie żan· eye podatkowe, zażi!lenia, skargi itd. f gulować. Pienifłdze z Kaatropu od Ciszewicu, które 
darmi dopytywali się o księży, którzy bądź to o..;a E1- A • . kwitował ks. prob. Wlazło odebraliśmy, tylko terd upra„ 

d w. .-.spe\ioł.yCyl„ szamy, żeby się ten komitet w Kastrop zitjął i tych ofis.„ 
'przy misyach, bą ż przy odpustach pomagali p. Grabowski w IJeckendorfie. Ogłoszenie rodawców, którzy na ręce Uiszewicza dawali, spisał do 
.miejscowym proboszczom. W Bolacicach ks. o pogrzebie otrz:1maliśmy zapóźno. listy, co będ~ razem kwitowane. O liczny udział npraaza. 
proboszcz zapłacił karę za to, że przenocował komitet Jan Giernss, Jakób Mikołajski. 
.księdza, który wypowiedział kazanie. Z Bene· ~ Nabożeństwo polskie w Bruchu. - , , R d ff K ł k k " . 
-sze d I k . d . . . ł h , ~ w sobotę 28 wrz€Śaia od rana 7 godziny będzie i Bacznosc o a.cy z para 1 o acz "OWS IeJ 

wa wy a ono się za, pomewaz nna yc i polski ksiądz słuchał spowiedzi św. aż do niedzieli 29 ) pod Dłonią. . 
~ezuitą. Takich to dobrodziejstw doznaje Ko- 1· wrze~nia wieczornm. w niedzielę po połudn:u o godz. 4 J Mieliśmy zebranie 8 wrzefoia w Oberhau;;en: aby dla. 
-sciół katolicki W protestanckich Prusach. Za to będzie naboteńatwo polskie z kazaniem. Od teraz każdego ł naezf. go kr ścioła pamfialriego sprawić pamiątkę. Zapra• 
mamy my katolicy kochać pruski rząd? ł miesi!\eu. w cz wart~ niedzielę będzie się odbywało polskie · ~ ezamy 'VI szystkich parafian Kdaczkowskich i.o składek 

Nie można się dziwić, że żandarmi wzglę · ii nabozeńt1two i będzie sposobność do spowiedzi św. dla 1 choci~.żby nB}nniejszych wedle możności. 11by pokazać ii 
<lu nie biorSł, bo J. aki prezydent, taki landrat Polaków. Ks, Prob. Overmann. i jeszcze nie wygasła w nas wiar!l. .Ojców naszych. i. że tu. 

"'t ł na o tezy~nie d~lcko od stron rodzmnych zawsze · JeJ syw 
. obydwaj protestanci na katolickim Górnym i Towarzystwo św. Walentego W Wanne nami b; ć orsgnieroy. Knchani Bracia! Dokażcie iż wam 

I '.Sl"ązk~u. t'. doncsi ewym członkom, iż w niedzieię 29 bm. o godz. 4 sprawa' ta ~obojętn~ nie jest Proszę o pr~ybycie 29 wrze-
po pr.:łudniu c.db9dzie się miesięczue zebranle Upraszamy śnia na dworzec w Wiwne o godz. 2. W)>zelkie składki. 
szan. członków, ażeby się licznie zgromadzili, ponieważ przyjmuje komitet: Piotr Polny w Oberhausen Roonatr. 

/:ł&.dOJtl@łS~j Zł~ S"t:w·~~łt.t~.. I ważne sprawy s~ do załatwienia. Zarazem proa1my tych } 59. Willeaty Hunc\ik w Alotaden, Grenz~tr. 342. Józef 

I . Bel'lin. Niemiecka gospodarka. vV ciąż 
jeszcze nadchodzą wiadomości o now~·ch ban-

i 
kructwach i oszustwach dyrektorów i urzędni· 
ków banków, fabryk i zakładów przemysłowych. 

Z Berlina donoszą: Sprawozdanie kornisyi 
· rewizyjnej pomorskiego Banku hypotecznego 

wykazuje stratę około 16 milionów marek w 
·d~i~le pokryć hypotecznych, tudzież doroczuy 
nieaobór w procentach listów zastawnych prze.· 
szło milion. Sprawozdanie uważa cały kapitał 
.zah.ladowy za stracony. 

Paryż. Nadzieja Paryżan, że stadło 
· c~rskie ouwiedzi foh miasto także i tym razem, 

nie ziściła się. Na dworcu w Fresnois car 
~oz~awiał także z ambasadorami, którzy przy· 

Yli na pożegnanie, a zwłaszcza z margrabią 
I ~e Noailles. Waldeckowi Rousseau powiedział, 

·
2e dla miasta Paryża daje lOC\000 franków, a 
ila Dunkierki, Compiegne i Reims po 15,000 fr. 

ar życzy sobie rychło do Paryża zawitać. 
Wojna angielsko • transwalska. 

?enerał Both<\, stanqwszy na czele 1500 ludzi 
b otoczony wszystkimi wybitnymi wodzami 
~rskimi z Trans walu, kroczy z Ermelo w 

·,.kierunku wschodnim i zdąża do kr.aju Zulusów. 
W pobliżu rzeki Bufallo stoi Lyttleton z silnym 
zast~pem wojsk. 

. Sprawa ehi:Dska. Książe chiński Czun 
"YJechał dla zwiedzenia zakładów fabryki ar· 
:~t Krup pa do Essen, gdzie przyjmowany hę
. zie z wielkimi honorami. Opozycyjna prasa 

N członków, którzy posi&dają, jeszc7ie karty wstępu, deby l Naskret Wanne I, Hofstr. 23 a. Adam Naskręt W Anne II, 

I
; je teraz na posi~dzenie pr~ynieeli, Posiedze~ie ?db~dzie j Kar str. 2 c Antoni La.kc mczyk Witten: Herberdestr. 20. 

się na małej stili r a drugiem piętrze, pomewaz wielka ł l\ł1~~~~lit~~ 
sala jest .uję·a. O liczny udział członkow upra~za ~~~dm~~~~~~~ 

I Zarz,d. ~ m 
ł Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen f 1*t Podziękowanie! ftt 
ł urzfłdza w niedzielę dnia 29 września br. o godz. 4 po 1 * Szanownemu krewniakowi . I 
i południu jesienną zabaw\' pt łj\czontt z tańcem u p. i ~ Piotrowi Szczepaniakowi 
i. Espey ul. Kaiserstr. Karty wstępu przed c.::.asfm 75 f. ł ~ w Hamborn składamy eerdeczne podzit'MO„ 
i Sfł do nabycia. w lokslu tow u p. Espey i u p Banasza-1 ~ wanie, że nas odwiedził w Marteu i 11iom za-1 
1 ka Louisenstr. 12. Pizy kasie płaci się 1 mr. Członko- i śpiewd polskie aa.rodowe pieśni, 
wi~ tow. pła.cit 50 fen.> lecz Sfł ze bowil\zani przy wstę· i Antoni Antkowiak i l\'I. B. i wszyacy krewni 
:vie okazać się kartlł kwitow" nwego tow., w i~nym razie I i gracz z gitatfł M A. 
płac~ jak nieczłonkowie. U pre.szamy wszystkich Roda- t ~~~~~~~~~~.W:~'\>t1~~~ 
ków z Bmckhausen i okolicy o liczne przybycie. i ~~~~~~~~~~~~~~~ 

z ar z tł d. 1' ~BHl!i!i~iHl~HiiHi!i~!i!i~ 
Ł~ Towarzystwo św. Barbary w Scbalke. ~ (8późnione!) łl 

N niedzielę dnie. 29 wr:;:eśnia o godz 4 po południu ~ ~ 
odbędzie się zebranie mies1ęczne. Ja n&J iczn eJszy u- ~ · O · k ·1· i · ł Szimownym Państu młodym ~ 

dział uprasz!\ z ar z fł d. ~ p. Stefanowi Nowakowi ~ 
Koło śpiew. polskich „Fiołek" W' Bruchu. m i jego narzeczone.i ' ~ 

z powodu, iż s~ ważne sprawy d:J załatwienia odbę- ~ p. Franciszce Zys ~ 
dzie się zebranie w . niedzielę 29 wrzesnia o godz. wpół ~ składamy w dniu godnych ImieJin najszczersze ~ 
do 12 w południe. Uprasza się o liczne stawienie się 7JlJS. życzenia wszelkiej pon yślności. Młoda para ~ 
wszystkich członków , A. Srnigaj, sekretarz;. ~ niech żyje! Zyczliwi ~ 

~ Frsncit- zek Zyś Jakób Z~ś i P. G. ~ 
Towarzystwo św. Jacka w Bismark. ~ ~ 

w i:ieazielę dnia 29 września odbędzie się miesięczne ~ł~młH$H$H~mlHl~IH~IHlHllH~ 
posiedzenie na małej sali p. Lindego po południu o godz. 
4. O punktualne i liczne stawienie się członków prosi 

Zarz" d. 

Bractwo Różańcowe Polek w Ueckendor.fie 
oznajmia swym siostrom i braciom, ił Różaniec odmawia
my w niedzielo 29 września o godzinie pół do czwartej • 
Liczny udział w naboieństwie l różańcu poi.t}dany. K. G. 

Dwie służące 
jedn'łi do ro boty domowej a drugfł do kuchni i ~o poma
gania w składzie od 1-go października potrzebne. Wysoka 
zasługa. 

Zuzanna Hrózkowiak, 
skład kolonia.lny w Bruchu Lensbergstraa'!e nr. 223/6. 



Tow. gimnastyczne „Sokół" w Bochum. 
Posiedzenia. „Sokoła" będfł się odbywać w każdlł śro

d~ po pierwezym i piętnastym o godz 9 wieczorem w 
lokalu p. Schemanna przy klasztorze. Tylko zamiast w 
irodę 20 listopada odbędzie się zeeranie w czwartek 21 
listopada. W y d z i a ł. 

Towarzystwo św. Aloizego w W eitmar 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom i Rodaczkom 
w Weitmar i okolicy oraz Bj\siednim zaproszonym towa
rzystwom, ż w nieizielę 29 września po południu obcho
dzi t ow. ewfł 9 rocznicę swegl) istnienia na sali pana 
Kassenberga. pr.ły poci::cle, na którfł wszystkich nam ży
czliv;ych Rodaków zspraszamy. 

Program rocznicy: Od godz. 1/ 23 do 3/24 przsjmowa
nie bratnich tow. O godz. 4 pochód z muzykt\ do kościoła 
Dl.l. polskie labJŻeństwo. Po nabożeństwie dalszy ci!łg za
bawy no. sali. O godz. 7 bedzie przedstawienie teatralne 
pod t:yt ,,Czarodziejski stolik". Członkowie naszego tow. 
1iObowiązani Bfł wszyscy wzi1'Ść udziflł w pochodzie do ko
ścioła. Po teatrze będzie dalsza za ba wa. Karty wstępne 
dla członków 30 fen., dla nieczłonk:ów przed czasem 50 
fen., a priy kasie 15 fen. Niewiasty ma.jl\ wstęp wolny. 
Członkowie niewypłatai płac~ wstępne jak nieczłonkowie. 
Nr.i. dmienić jeszcze W'JJ ada, iż ma to być piern sza talt 
w: paniała zabaw~ _w 7 latach, z której to zabawie każdy 
Ro.iak ile motn1sc1 zaiowolony być m14. O liczny udział 
pr'l@i . Z a r z 2' d 

·rowarzystwo św. Józefa w Witten 
donosi ~'7\'ym członkom, iż w przyszł~ niedzielę dnia 29 b . 
m odC: ędzifl e : ę zebranie po południu zaraz po nabożeń
stw ·e pohkiem. - W s•) bot~ bi;dzie dla Polaków s1JO~o-
bnośa ć o sp0wiedzi św Z ar z I\ rl. 

'row. loteryjne „Nadzieja" w Wattenscheid 
Dn.a 28 wrzeinia będzie walne zgromadzenie 

w celu załatwienia ważnej sprawy. Członkowie zalega
j!łCY ze s'kładk~ dłużej jak 2 miesit\Ce nie maj~ wstępu. 
O ~iczn~ prz~· bycie uprasza Z ar z~ d. 

T owarzystwo św. Jana Obrze. w U eckendorf. 
\V niedzielę 29 września na drugiej Mozy św. o godz. 

7 przys·~pujemy wspólnie do Komunii sw. Sposobność do 
sp_• wiedzi s~" jest w sobotę z rana, po południu :>d godz 
4 i w niedzielę rano. W niedzielę po południu o godz. 
1/24 jest nabożeń3two polskie z kazaniem. Po naboień
st ~ ie o dbędzie się zebranie na~ ze go tow. - Posiedzenie 
.za:uq.du. o godz. 1; 212. - Jak najliczniejsze wzięcie udzlnłn 
w ;.powiedzi św., w nabożeństwie p)lakkm i w zebraniu 
jfst ob · Wi!łzkiem każdeg1 członka. Z a r z ą. d. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w [-foyer 
donosi ;;wym członkom, że w niedzielę 29 wrzesnia po 
połn foiu o godz. 4 odbędzie się walne zebranie. 
Zaznacza się wyraźnie, te będzie uzupełnioay zarzą,d) więc 
prosimy członków, ażeby się wszyscy stawili. Zarazem 
za praszamy wszystkich naa~emn tow. życzliwych Roda
ków, aby r.as swem przybyciem zaszczyc:ć raczyli, a O· 

sobliwie, tych którym dobro naszego tow. na sercu lfży. 
Amatorzy powinni się stawić jako też ustępują.cy człon
knvie zarządu, ażeby na zebraniu sprawy tow. oddali w 
r~ce nowo wybranych jak si~ przynależy. Jeszcze raz 
uprasza się o liczny udział ; i pójdziemy ręka w rękę, a 
da Bóg zapanuje w naszem tow. nowe życie. 

Z ar z lli d. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Steele 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom w Steele, 
Horst, Kray i okolicy, ii w niedzielę dnia. 29 września po 
połu o 5 godz. Ur!l\dza zabaw\' poł,czonlli z tańi::em na 
sali p. Rahmann, na którą wszystkich nam tyczyliwych 
szan. Rodaków najuprzejmiej zapraszZAmy. Wstępne dla 
wszystkich członków tow. wynosi 50 fen., dla niecdon· 
ków przed cznsem 75 fen. przy kasie 1 markę. Proaimy 
wszyatkich ciłonków obcych tow., ażeby przy kasie pr~ed
sta.wili swoją ksiąikę czyli ustawy. O liczny udział upra-
sza się . - Cześć polskie.i pieśui. Z ar z 2' d. 

Tow. św. Antoniego w Ueckendorf 
urządza dnia 13 pażdz1 ernika jesienną. zabaw\'• Bę
dzie polskie nabożeństwo, a po naboieństwie o 5 godz. 
rozpocznie się zabawa. Będzie koncert, śpiewy, dekle.ma· 
cye a w końca teatr ,,Dzwonek św. Jadwigi". Uprasza 
się wszystkich członków, ażeby ani jednego nie brako
wało, a który członek się nie Ftawi, płaci 50 fen. kary. 
Tak samo uprasza się tych Polaków, którzy jeszcze wcale 
do towarzystwa nie nalet,, a by się na członków dali za
pisać i wespół z Polakami się uweaelić. Tak samo upra
sza. się a~eiednie Tow., aby nas odwiedziły: Tow. św. 
Jana z Ueckendorf, św. Marcina z Kray, sw. Augustyna 
z Rotthausen~ Tow. św. Pawła z Eickla, św. Jana Ew. z 
Htillen, św •• Jaua Obrze. r; Altenessen, oba towarzystwa z 
Easen, ś 111'. Idziego z Giinnigfeld, s vv. Czesława z Bulmke. 
Każdy członek: płaci 30 feo.. wstępnego. Z ar z I\ d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Gladbeck 
odprawi w niedzielę 29 września jesienną zabaw\' 
połl\czoną, z przedstawieniem amatorskiem. przeplataną, kon
certem, śpiewam!, deklamacyami itd. VVszystkich człon
ków i wszystkich Rodaków z Glsdbeck i okolicy zapra
szamy uprzejmie. Cdonkowie majfł wstęp wolny, lee~ ci, 
któl'zy zalegaj!\ ze swemi składkami trzy miesiące bedą 
uważani jak: nieczłonkowie. Przed zaczęciem mogl\ si ę. 
jednakownż uiścić ze składek. Niec2 łonkowie płacfł 50 
fen. Pocztttek o godz. pi~tej po południu na sfi li domu. 
katolickiej czeladzi. O liczne przyby'1ie upum1o 

.Z ar z~ J. 

Baczność Rodacy z parafii Kobierskiej 
pod Kroto9zynem. 

Wszystkich parafian ko lliers!nch znaj lujl\cych się w 
Westfalii i Nadrenii prosimy. ateb,y w niedzielę 29 bm. 
p 1 p •, łudoiu o go<lz. 2 na dw«rcu w Her le jak najHczuiej 
się zgromahili, bo chod~i o ważne sprawy, o któl'ycb po
między sobą pomówić chcemy. Pr Bimy o ile możności. 
niech ai~ każdy z wszystk ich sł e.Lrs.. de.by s; ę mógł 
stawić _ K o m i t e t : 

W. Konieczny. M. Numyślatr. I. Bink0wold 

Tow. św. Antoniego w Ueckendorfie. 
W niedzielę 29 wr~eśo l J. zaraz po 1- olskiem nabożn1-

stwie, mamy zebranie, ale tylko do 6 g l~fa, v. ięc aby się 
wszyscy stawili wcześnie: gd) i p•;tem od -! ział sp ie wu ma 
zn.b~ wę· .r Gr:lh0w 3ki, nrzawodn. 

Wiec polski w Kastropie 
odbędzie się w niedzielę dnia 29 września o godz. 4 po 
południll na sali p. Schulte-Becker . N11 wiecu orne.wiane 
będą, sprawy duezpa ~ terstwa, górnicze itd, dla tego Ro
daków z Kastropu i całej okolicy zaprasza się. 

,,Z wiąr;ek Polaków". 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
donosi swym członkom i R'ldakom zamieszkałym w Ram. 
barn i okolicy, iż w niediielę 29 wrześnie. obchodzi tow 
6 rocznic~ swego istnienia a -pi2'f4 roczr.icę pośwlę3e.' 
nia chorfłgwi. Bratnie tow., które od na& zaproszenia 0• 

debrały, także i te, które dla braku adresu zaproszenia nie 
odebrały, proeimy, aby przybyły z chorfłgwiami i z Pl· 
łaszami. - Program uroczystości: Od godz. 1;21 do 31/ 
przyjmowanie bratnich tow. O godz. 4 wymarsz do ko: 
ścioła. na. polskie nabożeństwo. Po nab:iżeńetwie pochód 
aa salę przy odgłosie I?:.uzyki p. Podeszwy z Alstaden 
W sali nastl\pi przywita.nie goici ! dalsza zabawa: dekla~ 
macye, śpiew, koncert, a w końcu bę Izie odegrany teatr 
„Czarodziejski stolik". Wstępne dla członków tow. 30 
fen., dla. nieczłonków przed czasem 50 fon., przy kasie 7~ 
fen. Przewodniczą,cy, chor"ży i niewhi.sty maj~ wstęp 
wolny. Karty wstępu można nabyć u skarbnika i jego 
zastępcy. O liczne przybycie prosi Z ar z Ił d. 

U w ag a : Pr.eybędzie 2 księży polskich, którzy bę.

1 dl\ słuchnć spowiedzi św. i to już w pl!łtek po południu 
zac~nfł słuchać, a pozostan' tu aż do wtoku południa tak 
wiec z tej sposobności aby jak najwięcej korzystano' bo 
nie wiemy, kiedy się nam znów taka sposobność nad~rzy. 
Niewiasty jut w pifłtek i w sobotę przed południem przy. 
stępować winny do Sakramentów sw.~ reszta w poniedzia
łek i wtorek, gdyż w sobotę po południu i w niedziel~ 
przystępujfl mężczyźni, bo w powszednie dni muszl\ pra
cować. Towar1yatwo przystępuje wspólnie do Kol"'1unil 
św. w niedzielę o godz. wpół do 8. Członkowie „,._·iiul 
z11łoż~ć czoaki i a.by mii jednego nie bukowało. Na ro- 1 
cznicę w inni się członkowie stawić z o:makami i ustawa
mi, gdyż niewypłatni członkowie dłużej niż 3 mi eslą.ce 
płaci\ wstę pne jak goście. O jak naJli0m•ej:1zy udział 
uprasza Z a r z ' d. 

Baczność parafianie Lutogniewscy 
pod Krotoszynem. 

Prosimy. abyśc'.e w dniu 29 wrześcia jak najlic&niej 
zgromadz·li s!ę do t f' go lokalu g.f11ie ostatni raz myśmy 
byli i to w Oberhau3en, aby sprawę z11kończyć z nasz, 
chor2'gwią, Próbki już SI\ nam nadeałane, więc każdy je 
sobie może dokładnie obejrzeć. Kto jes?icze ofiary nie 
zło i: ył, mote ze sob~ przyniesć i na ręce k Jmitetu złotye 
bo to jeet or;tatJie zgromadzenie. Józef Kowalczyk. 

\Viec polski w Mengede 1 
odbędzie się w niedzielę 29 września o godzinie 4 po 
południu na st li p. Schulze· Selming w B:idelschwing. (} 
liczny udział Rodaków z Mengede i okolicy uprasza się, 
gd;yż będ~ omawiane v.aine sprJ.wy Polaków ni; obczy-
źnie dotyczfłce . ,,Związek Polaków". 

Wiec polski w Rottbauseu 
odbędzie się w niedzielę dnia 29 września o gods. I 
1/ 212 w południe w sali p. Józefa Watermayera, ul. Brie• 
senstr 92, przy kopalni nDahlbusch" III. i IV, przystanek 
kolei elektrycznej Watermayer. O liczny udział Rodaków 
z Rotthausen, Schonnebeck, Kra.y i okolicy uprasza si~. 

„Związek Polaków". 

· 
00000000~000~ J Baczność ł Fr. Gawronsk1 • :rekruci! • 

golarz polski 

Polski 

czeladnik piekarski 
znajdzie stałe zatrudnienie zaraz 
lub od 1 pvździernika, t ~kże syn 
porz~<loych rod:iców może się zgło
sić za uc~nia. 

Paweł Nawrocki1 
technik dentysta, 

Herne, Nowa ul. nr. 3Z 
wprawia w Bochum, 

róg ul. Maltheserstr. 
i Bliicherstr. nr. 16, 

niedaleko 
księgarni ,, Wiarusa. Polski~eo" 

'-'--'--'--'--..J.-~--_.__.__,__,_0000000000000000000 

PoleMm kuferki, szczotki 
do czyszczenia r.i:eczy i obuwia oraz 
wHelkie ·inne I rzcdmioty }'Otr ze
brie dla żołniety po jak najteńs „ ych 
cenach. 

Fr. Jozefoski, Herne, 
przy ul. Neustr 35. 

Walenty Klemczak, 
piekarz polski 

3 cb :.mnebeck, H.o ttbau:!eaera~r. 10, 
pod Kray, st&c;ya kolei żelaznej 

Katernberg-Si.i 1. 

sztuczne zęby, 
pJombujt>, zatruwa i rwie 
zęby bez najmniejszege bólu. 

Karty wstępu 
Poszukuję 

D ,..1e Ąie Polski Wielka partya czeladnika 
~ '--"d karto:łlł 

fi nnj nowBZJ>Ch czasów. treściwio opowiedziane prrr'· do paszy, 150 za s,20 sprzedaje 
\fa.cyma a nad D niepru. 'Wydanie ozd·.;~ione 80 <-i- ras G. Konen, 

pilr.ego, przy stałem zatrudnieniu 
i dobrej zapłacie. • 

wykonywa 

~prędko i tanio~ 

Drukarnia 
„Wiarusa Polskiego" 

w Boehum. 
l ami w .t r::n.iejszych wypadków dziejowych, król 6t-•l ~ si w Wattenscheid. 

Jerzy Ciąźy11ski, 
rzeźnik polski, 

•nych me,~6 ... ~ polskich. CE\na za egz. oprswr1y :2, !)(I ro. Broch, ul. Ludwika nr. 269/ł. 

B chuin, 
Maarbriickerstr. nr. 19. 

Ea wa. 
N 'lstqrnil\ce r .:idzaje kawy polecam 

jako i;z ·~z.ególnie dobre i tanie. Kawę 
pa ę sam. 
Kongo smaczna. kawa funt 
Speeyalno ~ c k a.wa fu nt 
3, bard zo dobra kawa. funt 
4, :iiez·.vykle dobra. kawa funt 
5, najl~psza kawa funt 
6: z dr,brych najlepsza. ka.wa. 

86 fen. 
98 fen. 

108 fen. 
120 fen. 
140 fen 
160 fćn. 

Kawa słodowa luźno funt 19 fen. 
Kneippa. ka. wa słofowa w paczk. 35 fen. 

Kiełba e.a. ( P lockwurst) cała 
Sł nina. najlepsza funt 
Słonina tutejsza. najlPps '.a funt 

108 fen. 
73 fen. 
8~ fen. 

Dom towarowy 

HENRYK SALLWEY 
Cukier. 1 \ Margaryna. l 1 

I 

Cukier w k ostkach funt 31 fen. Mam tylko i:iajlepsze fabrykaty firmy 

Cukier miałki funt 29 fen. ,JUrgens i Prinzen orai van de.a Bergh. : 

Cukier do zaprawiania funt 32 fen. Margarynę do gotowania funt 44 fen. 
Dobra margaryna. st łowa funt 60 fen. 

Makaron. Najl ma1giuyna ve słodk. śmietany 70 fon. 

2 jakosć I 
Najl. margaryna le słodk. śmietany 80 fen. 
Qu iil.!: er oats w paczkach funt 35 fen. 

jaja, gwiazdy, sznury, rcgi funt 23 fen Lubna proszek mydlany paczka 13 fen. 
1 jo.Ir.ość: Lubna myC.ło saimiakowe paczka 19 fen. 

joja., gwiazdy, sznury, rogi funt 30 fen Ser limburski, dobra jakość f. 39 fen. 
Makaron z jaj funt 38 fen. Czernidło na buty wielkie pudelko 7 fen. 
Makaron de mowy funt 38 fen. 
Makaron domowy najlepsza jskotić 45 fen. Mąka. 

Smalec. Nc.ilepsza ml\ka pszenna funt 12 fen . 
Najlepsza m~ka cesarska funt 15 fen. 

Najlepszy smalec Vliieprzowy f. 55 fen. Najlepsza milka cesaraka funt 18 fen 
Najlepszy smalec delikatesowy f. 68 fen 

I 1 
W woreczkach 5 funtowych po 82 fen. 

:Soch uZD, 
Maarbriickerstr. nr. 19· 

M11sło naturalne funt 112 fen. 
Ma1:.ło mleczar. ze słodk śmiet. 133 !en. 

Petroleum litr 16 fen. 

Kwnśns. kapusta funt 6 fen. 
1)8 feD• Na.jlep ~ze pełne ś!edzie tuzin 

Sól, gruba i drobna funt 9 feO• 

Galareta. 
Galareta f111„t 23 fen· 

Hol. powidła. jabłk 1we, o <bdzone 28 f~n, 

Powidła jabłkowe czyste funt 38 fell• 
M~czka, Remy, luźno funt 28 feD• 
Na.jlepszy olej rzepiowy litr 67 fell· 
Nsjlepszy olej d'> pieczenia litr 61 fell· 
Najlepszy ser szwajcarski fu ot 80 fe!l• 
Mydło naturalne sztuka 16 feD· 
Mydło wazelinowe sztllka 18 fe!1• 

Mydło uebrne sztuka. 19 fell· 

Przy zakupnie od 6 mr. począwszy mym odbiorcom zamiej~cowym zwracam koszta podróży. 
Zwracam szczególną uwagę 

:na Dłoje własne marki oszczędnoiełowe. Przy każdych 35 ten. I ma1•ka, przy 100 ma ·kaeh I mark~ gotówk~ 
z,. ·rua,; naltbtl i reciakcyo odpowiedzialDy : Antoni Brejakł w B ·Johum. - Nakładem l cl!'ic!onkamt Wydawnictwa „TNl aruu. Polskiego" w Bochuro· 

3 Dodatki. 



wy do odpoczynku wzdycha, spieszmy do 
stóp Jezusa.„ \V Sercu Jezusa znajdziemy 
uspokojenie i zdrój niebiańskiej pociechy. 

Tak, o Jezu mój! postanawiam często 
Cię odwiedzać w świątyniach Twoich. Kie
dy po drodze dolecą mię krzyki weselą
cych się zwolenników świata, gdy na mnie 
wołać będą: Pójdź do nas, pij z czary 
ziemskich rozkoszy, póki życia starczy ... 

- Pójdź precz! zdradliwy świecie, od
powiem, nie chcę twych marnych rozkoszy, 
zródła łez i zgryzoty sumienia. Innego 
mam przyjaciela, Jezusa, Boga mojego ... 
W Sercu Jego znajdę źródło słodyczy, 
szczęścia i miłości. Dom Jego na ziemi jest 
ubogi, ale dla duszy wiernej jest to przed
sionek · wieczn~go Miasta, w którem ona 
z Aniołami królować będzie. O, jak miłe 
Pnybytki Twe, Boże Zastępów!... Choćby 
dusza moja smutną aż do śmierci była, -
wchodzę do świątyni Twojej, upadam na 
kalana... a oto z ołtarza Twego wychodzi 
głos, mówiący do mnie: 

- Patrz, serce moje było także mie
czem boleści przeszyte... i boleść moja z 
boleścią Jezusa złączona, słodkością mię 
napełnia„ . bo ten Sakrament miłości jest 
źródłem wszelkiej pociechy, ogniskiem świa
tła, szczęściem duszy pielgrzymującej. Tu 
niebiańskie pociechy łączą się z boleściami 
ziemi. ·Tu człowiek w upojeniu miłości za
sypia na Sercu Jezusa... J est to najszczy
tniejsze miejsce na ziemi... trochę wyżej, -
to Niebo. 

O Najmilszy Jezu! Jakże słodko pocią
gasż mię do siebie! Tyś jest moją pocie
chą, siłą moją, nadzieją, miłością serca 
mego. 

Jak jeleń pragnie czystej wody zdroju , 
tak dusza moja wzdycha do Przybytków 
Twoich. Przyjdź Panie Jezu! Przyjdź! 

Świętojózafa.cie 
czyli skłatlka. na ubog ich stud0nt6w katolicko-polskich . 

Niedobór (zob nr. 38) 11,15 mr. 
Na chrzctnach u Mikoła.ja Str ·1gały w W >J.nne " 

M. Strugała z żonlł 1 mr., nowonaro :lzony syn 
. 10 fen.: Ign. Strugab 50 fe11 . • Igu. Bednarek 

z żonfł 1 mr. , St. Bednarek 1 O fen., Adam 
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Bednarek 10 fen., J6t.ef Lemański z ł omł 1 
mr., M Ratajczak 50 fen., St. Ratajc!ak 50 
fen., M. Kuleczka 1 mr., Szczepan Mortka 
1 mr, Józef Kcys~tofia.k 1 mr., ,J. Maciejew .
ski 1 mr. (nadesłał Mikoła.i Strugała) 

Na chrzcinach u Stan!słu.wa -Wosia.ka w Ober · 
hauseu: St Wosiak ~żon~ 1 mr., Fi·. Szat'.'! 
z żoną 1 mr, Stefan S31uy 20 fen., M. Bo
rowiak z żon~ 1 mr., synowie ich Antoni ł 
Feliks i córka Józefa po 10 fen., Jakób Ogra
bek z żon8' 1 mr., Józef Antoniewicz 1 mr, 
St Matecki 1 mr., Ignacy Jankowski J ,50 mr , 
Katarzyna Antoniewicz 50 fen., Józef Michel· 
ski 1 mr. (nadesłe.ł i porto zapłacił Mikołaj 

~Borowiak) . . . . • . . . . . • . 
Przy sposobności polskiego nabożeństwa w Bo

chum (wręczyli: Józef Liszewski, St. Swier
czyk, P. Wypych) , . . • . . • • • 

Na chrzcinach u Józefą Gertyga w Katernber
gu: J. Gertyg z żo:e~ 1 mr., Jgn. Wasle
!ewski z żonfłi 1 mr., Adam Gertyg 1,45 mr, 
Michał Mikołajczak z ŻODlł 1 mr., Szymon 
Mikoł<ijczak 1,20 mr., Mlcbał Marcinkowski 
z ŻOD!l 1 mr.1 Kazimierz Marcinkowski 1 mr., 
Jan Mukała z żonfłi 1 mr. (nadesłał i porto 
za płacił Jan M ukała z Schone beęk) • . . 

Na chrzcinach n Stefana Szymańskiego w Bo
chum : (wręczył Stefan Szymański) 

Ze sktu·bonki Tow. św. Barbary w Bochum w 
dniu 22 września (wręczył Mikołaj Jerzyk) 

Ra.z em 
Niedobór: 

8 80 ,.. 

7)88 " 

8,65 " 

7,00" 

2,10 „ 
43,73 m. 
11,15 m. 

W kasie : 32,óO mr. 
B6g za.1 łać I Ś w. Józs.facies módl ~dę za nami l 

25. 9. 1901.. pro : Ka. Li aa. 

Kalendarzyk tygodniowy„ 
Wrzesień. 

29. Niedziela . Michała A. 
30. Poniedzhiłek. H teronimn W. 

Październik. 

1. Wtorek. Remigim1za. 
2. Sroda.. Aoiołów Stróżów. 

3. Crr.wartek. Kandyda M. 
4. P11ttek. Franciszka Serafickiego. 
5. Sobota. Plaoyda M 

*~~~**•~*~m~~~ 
Kalendarze na ro.k 1902. 

Kalendarz lłłaryańskf. Uena . 60 f., 
z przesyłkt} 70 fen. 

S więta Rodzina. Kalendarz dla rodzin 
chrześciańskich. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. 

Przyjaciel Rodziny. Kalendarz lu
dowy. Cena 30 fen.~ z przes. 40 fen. 

Adres : „Wiarus p „;Iski", Bochun1. 

(PO S ŁA.NIEC.) 

:;Naukii Ka.tolicłm" wyohodzi \! 1> C.liWfi.'.~,., 9 
i;eh: w Bochum w WeatfalU jako bezpło.„ I 
t.n;y dodatek do „ Wiarusa F alskiego'' 
Osobno „Nauki Katollckłej" prenqmero ... 
waó me mo.tna. Kto więc chce jłł otl'zy• 

I 
mywao, nie~h sobie zapisze na poozcłe 
„Wiarusa Polaki.ego". 

o o 

o------ ---o 
11' WilU'Uf!I Polski'" 1 2:.~mo polltyo.'\\nr. 

"f•;ychodzl trzy ruy t:'fgc1foiowo z „Nauq 
Katollck„", jak0 bez-płatnym doda.tk.iem. 
P!'enum~~rata nfł poozcle wynosi 1 markę 
60 fenygów kwartalnie, a ś odnosr.;enfem 

I do domu pr.te1 lletowego 1 markt 76 / 
b fouygów. 

0 

:M:ód.l ai9 . i pracuj ! 

Bezpłatny doda tek tygodniowy do „Wiarusa Polskiego". 

Nr~ 39~ Boehmu, dnia 26 września 1901„ Rok 10„ 

Na niedzielę XVIII po Swiątkach. 
Lekeya. 1 Kor. I. 4-8. 

Bracia! Dziękuję Bogu mcijemu zawsze 
za was z łaski Bożej, która jest wam dana w 
Chrystusie Jezusie; iż we wszystkiem staliście 
eię bogaty mi w nim, we wszelkiem słowie i 
we wszelkiej umiejętności. Jako świadectwo 
Chrystusowe utwierdzone jost w was tak, iż 
wam na żadnej łasce nie schodzi, oczekiwa„ 
jącym objawienia Pana naszego Jezusa Chry
stusa, który też was umocni aż do końca bez 
winy w dzień przyjścia Pa.na naszego, Jezusa 
Chrystusa. 

Ewaugielia. Mat. IX. 1-8. 
W on czas : Wstąpi wszy Jezus w łódkę 

prze wiózł się i przyszedł do miasta swego. A 
oto przynieśli mu powietrzem rue.zonego, na 
łożu leżącego. A widząc Jszus wiarę ich 
i·zekł powietrzem ruszonemu: Ufaj Synu, od
puszczająć się grzechy twoje. A oto niektórzy 
z Doktorów mówili sami w sobie: Ten bluźni. 
A widząc Jezus myśli ich, rzekh Czemu my· 
ślicie złe w sercach waszych? Cóż jest łacniej, 
rzec: odpuszczając się ~rzechy twoje? czyli 
rzec: wstań, a chódź? A iżbyście wiedzieli, 
iie moc ma Syn człowieczy na .ziemi odpu · 
szczać grzechy, tedy rzekł powietrzem ruszo-

nemu : W stań, weźmij łoże twe, a idź do domu 
twego. I wstał i poszedł do domu swego. A 
ujrzawszy rzesze bały się, i chwaliły Boga, 
który dał takową moc ludziom. 

Kazanie. 
Gdy Pan Jezus rażu jednego bawił 

niedaleko miasteczka Gergezy, które nad 
jeziorem galilejskiem leżało, wypędził z 
dwóch opętanych ludzi czartów, i tym po
zwolił wnijść w trzodę świń, znajduj:\cą 
się w bliskości. Co gdy się stało, cała 
trzoda świń rzuciła się w jezioro i zato
nęła. Mieszkańcy owego miasteczka tym 
wypadkiem zatrwożeni, prosili Jezusa, aby 
z ich okolicy ustąpił. Zbawiciel tedy 
wsiadł w łódkę i przeprawił się na drugą 
stronę jeziora, do miasta Kafarnaum, gdzie 
w końcu swojego życia zwykł był zamie
szkiwać. Skoro się wieść o Jego przyby
ciu rozeszła, przyniesiono do niego na łożu 
człowieka, powietrzem ruszonego, to jest, 
na wszystkie członki zarażonego, aby go 
uzdrowił. Człowiek ten przez złe życie 
ściągnął na siebie to nieszczęście. Straci-
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wszy zdrowie i siły ciała, przekonał się ~ domu swojego. A wszyscy, co na to pa
dopiero o marności rozkoszy światowych ; trzyli, dziwili się temu i chwalili Boga. 
żal mu było, że im się był oddał, i niczego Nie jest to w mocy człowieka, od ko
bardziej nie pragnął, jak tego, aby mu lebki do grobu cieszyć się ciągłem zdro
Bóg grzechów nie pamiętał. Poznawszy wiem. Przychodzą ua niego różne dole
więc Pan .Jezus żal jego prawdziwy i go- gliwości i choroby. Jedne Bóg na nas 
rące pragnienie otrzymania przebaczenia zsyła, aby nam dał sposobność okazania 
}lopełnionych błędów, pocieszył go, odpu- ku sobie pokory, cierpliwości i zupełnego 
szczając mu grzechy: „ ufaj synu", rzekł, o cl dania się Jemu; drugie my sami, przez 
„odpuszczająć się grzechy twoje". - Nie- złe i rozwiozłe życie na siebie ściągamy. 
którzy duchowni żydowscy uważali to za I Gdy Bóg na nas spuszcza choroby, obo
bluźnierstwo. Nie mówili oni tego wpra- wiązkiem jest naszym, nie szemrać prze
wdzie, ale tak w sercu myśleli; bo nie ciwko Niemu, lecz cierpliwie znosić je. 
uznawali Zbawiciela za Boga, co byli po- Nie udawać się mamy po ratunek do za„ 
winni, lecz tylko za prostego . człowieka. · bo bonów, ale do Boga; · wprzódy jednak 
Zkądże temu człowiekowi przychodzi, my- używać nam trzeba naturalnych środków ; 
leli sobie, wdzierać się w prawa boskie, bo kto zaniedbuje w chorobie lekarstw, a 
i choremu odpuszczać grzechy? Pan Jezus, pragnie, aby go Bóg pocieszył, ten kusi 
aby ich przekonał, że się nie wdziera w wszechmocność boską. Gdy naturalne 
prawa boskie, ale że czyni to, co do niego środki nam nie pomogą, wtedy, pełni mo
należy, i że ma moc odpuszczania grze- cnej ·wiary, wzdychajmy do Boga, aby 
chów, rzekł do tych duchownych żydo- nas uzdrowił, zawsze zdając się na wolę 
wskich i do niektórych doktorów: „Dla Jego świętą: „nie moja, ale twoja wola, 
czego wy uważacie to za bluźnierstwo, że Boże, niech się stanie!" Piękny przykład 
odpuszczam g-rzech temu nieszczęśliwemu? zostawił nam w starym zakonie święty 
Alboż to myślicie, że nie mam do tego Job sprawiedliwy, który straciwszy cały 
mocy? Już wiele widzieliście cudów, któ- swój majątek, okropną złożony chorobą, 
rem uczynił; jakże, czy może prosty czło- cierpliwie znosił wszelkie dolegliwości. 
wiek coś podobnego ludzkim sposobem Podobnie i Tobiasz w chorobie za przy
zdziałać? Nie jestże tu moc boska? kład nam niech posłuży, który z dopu
Kiedy więc widzicie w cudach moich moc szczenia bożego oślepł, a o którym tak 
boską, powinniście przekonać się z tego, Pismo św. mówi : „Bo gdy z młodości 
że mnie Bóg posłał do was, i że jako swoJeJ zawsze się Boga bał i strzegł 
posłaniec boski, nauczam prawdy. Nie przykazania Jego, nie zasmucił się prze
bluźnię, gdy odpuszczam grzechy, bo mam ciw Bogu, że plaga ślepoty spotkała go. 
tę moc, bo jestem Synem Ojca przedwie- Ale nieporuszony, trwał w bojaźni bożej, 
cznego, bo Ojciec i ja jedno jesteśmy, bo dziękując Bogu przez wszystkie dni ży
jestem Bogiem. Ten człowiek nieszczę- wota swego". Jeżeli zaś my sami przy
śliwy nietylko pragnął uleczenia ciała, ale czym~ jesteśmy rozmaitych chorób naszych, 
i duszy, to jest, odpuszczenia grzechów. na kogóż mamy narzekać, jeżeli nie na 
Powiedźcie mi, co jest łatwiejszego : czy nas samych? Wtedy cierpliwie znoszona 
odpuścić grzechy, czy też w jednej chwili choroba niech będzie pokutą za grzechy 
uleczyć ciało? Jak to, tak i to Bóg tylko nasze. W zdrowiu częstokroć zapominamy 
mocen jest działać. Abym was przekonał, o Bogu, choroba nas tylko do niego przy
że jestem Bogiem, oto powiadam temu prowadza. Wielu w chorobie dopiero u
człowiekowi: „ wstań, weżmij łoże twoje i znaje swoje grzechy, jak i ów kaleka w 
idź do domu". I ów kaleka powstał na- dzisiejszej Ewangielii. Uznawajmy i my, 
tychmiast, wziął łoże swoje i poszedł do kochani Bracia ! i czy to z dopuszczenia 

Zimno było przenikliwe, wiatr przejąłby · siona do świątyń naszych: ołtarze nasze 
był na wskroś nietęgrt sukmankę Jasia są to jaśniejące trony, na których PanJe
(kożuszek mu zabrała :stryjna dla swego zus w chwale Majestatu przebywa, a ty
gagacika), gdyby nie kilimek. Okutał się siące Aniołów pokłon Mu oddają. 
też w niego doskonale, od stóp do głów, Dusze pobożne! Aniołowie wzywają nas. 
tylko rękę jedną wytknął na zewnątrz, Pójdźmy, połączmy się z nimi... oni nas 
by kijem samobijem pode-przeć się i macać nauczą, jak wielbić Bog·a. Aniołowie skrzy. 
sobie drogę, zasypaną bardzo śniegiem. dłami zasłaniają oblicze, wielbią Pana Za
Sledąc wzrokiem, gdzie i>rzejście łatwiejsze, stępów„. wielbmy i brońmy i my Baranka 
nie widział jak szybko za nim zniknął Bożego. Pod zasłoną Sakramentu znajdzie
cmentarz, pola, jak ualeko odbił się od my Boga, który otworzył przepaści morza, 
wsi. który Niebo zasiał gwiazdami; znajdziemy 

Po chwili obejrzał się, szukając Burka; Boga Stworzyciela naszego. Aniołowie ko
nie było go przy nodze. Okrutnie zafra„ chają Króla chwały„. serce ich u stóp oł

sowany stratą towarzysza, zaczął gwizdać, tarzy jest gorejącem ogniskiem, gdzie ni
wabić go, nareszcie zawrócił się i wstecz, gdy niegasnący ogień miłości płonie. Pójdź
za swemi śladami, szedł co żywo. Po do- my do świątyń naszych, oświadczmy Panu 
brej chwili, zamajaczyło coś na smegu ; Jezusowi, że jak Aniołowie miłością czystą 
gdy więcej się zbliżył, przekonał się, że i gorącą kochać Go pragniemy. 
to Burek, zmęczony, z językiem wywie- ł Szczęśliwa dusza, która, chroniąc się 
szonym, z pianą w pysku, nie mogąc na-i'· od wrzawy świata w domu Bożym, szuka 
dążyć za szybko idącym naprzód sierotą, . uspokojenia! W objęciach Jezusa znajdzie 
tak daleko p0został. pociechę w smutku, znajdzie rajskie roz-

(Ciłlg dlł-lszy nas~pi). kosze„. 
„Synaczkowie moi, mówił Zbawiciel do 

Aniołowie u stóp Ołtarza. Swych Apostołów, jeszczem maluczko z 
Jakże wdzięczne były pienia anielskie, wami." Szczęśliwsi od nich, nie boimy się 

głoszące przy narodzeniu Chrystusa eh wa- ' oddalenia Jezusa. Zbawiciel nasz zamie
łę Bogu na wysokościach! Mógłże kto ze szkał wśród nas, nie na kilka dni, ale do 
śmiertelnych słyszeć bardziej zachwycającą końca świata. Jednakże o niewdzięczności 
melodyę? Od tej chwalebnej nocy, jaśnie- ludzka! Syn Boży, Więzień miłości ołtarzów 
jącej rajskimi blaski, nocne cienie znowu naszych, w każdej chwili wzywa nas do 
ziemię pokryły, i żaden śpiew niebiański Siebie, by nam pobłogosławił; a my nie 
nie przerwał ich tajemniczego milczenia. 1 spieszymy na to miłosne wezwanie.„ Cóź 

Duchy niebiańskie! gdzie są wasze złote I to! kokosz woła na swe kurczątka, a one 
lutnie? Czyż nigdy więcej synowie ludzcy !I się zbierają i pod jej skrzydłami k.ryją. 
waszych wesołych hymnów nie usłyszą? Pan Jezus woła na nas, a my głusi na 
Zaiste, jest jeszcze na ziemi samotne miej- głos Jego... Idziemy raczej do ziemskiego 
sce, gdzie jak w drugiem Betlejem majest-at przyjaciela, który jutro może zdradzi i 
Boski przebywa; gdzie · pienia anielskie opusc1 nas, a nie spieszymy do Jezusa, nie 
ciągle się rozlegają, gdzie muzyka chórów chcemy się cieszyć niebiańską rozmową z 
anielskich brzmi nieustannie. Nieznasz-li Bogiem naszym! 
tego świętego miejsca? , To kościół. Przyjaciele Aniołów, starajmy się co
Wejdźmy doń. Może jest ubogi bez ozdo- · dzień znaleść chwilę czasu na nawiedzenie 
by„. Jednakże · ileż wielkich rzeczy w nim Przenajśw. 'Sakramentu. Chwilę czasu! al
się dzieje! Podnieśmy zasłonę Przybytek boż to wiele dla serca kochającego ? Gdy 
okrywającą... O Boże! co za cuda ! ro nocne cienie ziemię pokryją, gdy dusza 
chwała Taboru; chwała niebieska przenie- znużona wrzawą świata, próżnemi rozmo-
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ma nic wspólnego, tyJko zarumienił się 
na mimowolny swój zapęd. Staruszka to 
zauważyła i odezwała się zaraz: 

- Widzisz dzieciuchu, jak wszystko 
zawodzi cię, po doświadczeniu. Niemal wszy
stko jest na opak temu, coś dotąd wierzył 
i myślał. Tak będzie jeszcze nieraz w 
twem życiu, że będziesz musiał porzucać 
to, w coś dawniej wierzył; a szanować to, 
coś poniewierał. B~dziesz musiał być bar
dzo wytrwałym, niejedno przeboleć, nieje
dno złe w sobie i ludziach ponękać. Sam 
z Burkiem, pokiś mały, nie. dałbyś sobie 
rady. Dam ci więc trzeci podarunek przez 
pamięć na twoją matulę. 

Z pod niewyczerpanego fartucha, wy
jęła staruszka zwyczajne dwie laski z 
gruszkowego drzewa nierównej wielkości. 
Rączki miały wyrobione z sęka misternie, 
w twarz ludzką dziwnie wykrzywioną. 
Patrząc się na nią, człowiek mimowoli pę
kał od śmiechu, aż boki go bolały. 

Takiej wesołości i Jaś doznał, ujrza
wszy zabawną maszkarę. Aż Burek się 
zerwał i szczeknął parę razy, skacząc na 
Jasia tak niespodzianie rozradowanego. 

- Dobry znak Jasiu, - rirzemówiła 
staruszka, - że się śmiejesz, skoroś uj
rzał te kije samobije. lVIuszą naprawdę do
pomag·ać człowiekowi w przebijanm się przez 
życie, dodawać mu serca w upadku, krze
pić weselem w smutku, kiedy i ty śmiech 
we łzach swoich odnalazłeś. Ten mniej.szy 
teraz ci będzie służył, ten większy, gdy 
dorośniesz i mniejszy zużyjesz. 

- Aleście mi nie powiedzieli, - za
gadnął Jaś staruszkę, - jak tego kobier
czyka samolotu i kijów samobijów używać? 

- Byś nie umarł z głodu, musiałam 
cię nauczyć, jak możesz używać króbki, 
- odpowiedziała staruszka. - Ze możesz 
być łakomy, przestrzegłam cię, jako dzie
cko; ale kobierczyk samolot i kije samo
bije tracą swe przymioty, gdy. kto obc;y 
sekret ich użycia odkrywa pos1adaczow1. 
Każdy człowiek musi dojść sztuki, jak ko
rzystać z kilimka-oszczędka i laski~wytr~~~
ki. Teraz, moje dziecko, muszę cię odeJSC. 

Już niedługo świtać będzie i ty musisz 
sam ruszać za swą dolą, szukać gdziein
dziej przytuliska, bo tu zmarniałbyś w po
niewierce u chciwych mienia po tobie. West
clrnij za duszę matki, weź garść ziemi 
z jej grobu, byś choć na obczyźnie, własną 
ziemią, w razie śmierci, mógł oczy zakryć 
i ruszaj w imię Boże! 

Led wo tych słów domówiła, wiatr zi
nmy tak silnie dmuchnął, że chłopiec aż 
do ziemi przykucnął. Znów potem z innej 
strony wiać zaczęło, księżyc przysłoniły 
chmury, śnieg jął sypać grubemi płatami i 
w tym śnieżystym zmroku ledwo Jaś doj
rzał staruszkę, jak usiadła na dużym ożo
gu, i w kłębie gęstszych polatuch rozwia
ła się mu, jak senna mara, przed oczyma. 

A jednak to wszystko, co mówiła i da
ła, nie było sennem widziadłem, g·dyż cie
pły kilimek ogrzewał mu barki, kobiałka z 
jadłem prawdziwem wisiała przez ramię; 
kije jak cepy, trzymał w ręku. Ukląkł tedy 
na grobie matki i zaczął mówić pacierze, 
jak mu kazała staruszka, a z mogiły zda
wało się .Jasiowi, że głos matuli do niego 
dochodził: „módl się i pracuj". 

2„ Na drodze. 
Pomodliwszy się, ruszył Jaś w drogę, 

objuczony darami staruszki, z wiernym 
Burkiem u nogi. Najgoręcej pragnął użyć 
kobierczyka-samolota, któryby mu tak łat
wym s110sobem zaoszczędził Żnoju i od ra
zu przeniósł, jak „bóty siedmiomilowe", 
za góry, za lasy. Zagniewał się nawet w 
myśli na <lobrodziejkę swoją, że nie nau
czyła go słów zaklęcia, wprawiających w 

·ruch kobierczyk. 
- Jeżeli. nie mogę dostać się na tym 

samolocie za dziesiątą górę, za dziesiąte 
morze, w jednem mgnieniu oka, to co z 
niego przyjdzie? - oburknął się głośno 
sierota. - Nie oszczędzę sobie ani drog·i, 
ani nóg, ani butów, ani czasu IH'Zez to, 
że go będę na ramionach dźwigał 1 A prze
cież to ma być kilimek-oszczędek. 

lVIirno tych dąsów jednak, .Janek prze
zornie zatrzymał na plecach <.. • epły kobier
czyk, który okazał się bardzo pożytecznym. 
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boskiego, czy z własnej winy choroba nas W r. 1637 pogrzebano w kościele 
.Przyciśnie i zagraża śmiercią, nie odkła- Franciszka.nów znanego jowialistę Smolika. 
dajmy do samego konania pojednać się z O tym Smoliku przechowały się nastę
Bogiem i ludźmi, wyspowiadać się, przy- pujące anegdoty: Stadnicki (ewangelik) 
jąć Najświętszy Sakrament i ostatnie o- grał z nim w karty, a mając w ręku same 
lejem świętym namaszczenie; ale dopóki tuzy, króle a kralki, rzekł: "u mnie pełno 
mamy zupełną przytomność, wezwijmy ka- obrazków, jak w katolickim kościele". Na 
płana, bo same Pismo święte do tego nas co odciął się Smolik: "a umnie chociam ka':' 
zachęca. Jakób święty, Apostół, w liście tolik pusto w garści, jak w luterskim 
swoim do chrześcian tak pisze: „ Choruje zborze". Powiadał raz Smolik, że mu się 

· kto między wami, niech wiedzie kapłany mnich jeden podobał bardzo. Pytano go 
lrnścielne ; niech się modlą nad nim, po- czemu? Bo mię o nic nie prosił. Jego 
mazując go olejem w imię pańskie. A ma być dowcip, że Adam nie był szla
modlitwa wiary uzdrowi niemocnego i ulży chcicem, bo w Bogarodzicy śpiewają: 
mu Pan; a jeźliby w grzechach był, będą „Adamie, ty Boży kmieciu". Idącemu w 
mu odpuszczone". Jakże więc źle robią Krakowie zaszedł w drogę żebrak i rzekł 
ci chrześcianie, co wtedy sprowadzają do- doń: „Proszę waszmości na chleb!" „Jedz 
piero choremu kapłana, gdy, jak to mówią, bracie sam, odrzekł Smolik, ja wolę iść do 
dusza już na ramieniu! Do uporządko- biskupa, bo mię prosił na zraz pieczeni". 
wania rzeczy doc~e.snych, mówimy, że po.:. w r. 1642 przywiózł ks. Waxman o
trzeba prz:ytomnosc1 umy~łu,. a do. upo- J braz św. Dominika, znajdujący się w ka
rządkowama. r~eczy sum1~ma~ maJących · plicy Myszkowskich u Dominikanów. „O 
n~sze zba~ie11:ie, ~a byc mepot:ze?na.? braz ten wielkiemi cudami słynął. Naj
N1kt ~r~ecie me um1~ra .dla tego, ze. 1dz~e przód cud uznał w. O. Atamus Chodow
do k?s?10,ła. do . spow1edz1; a mamyz się ski, przeor krakowski,~ a potem prowin
oba w1ac smierc1, gdy. do 17as kapłan ~o cyał, który przyjechawszy na odwiedziny 
domu p~zybJ_'wa, abysmy się przed mm do konwentu tego, tak był ciężko zapadł, 
wyspowiadali? że mu aż w wnętrzności eh piekielny 

wszczął się ogień. Zdesperowany od wszy
Podania i legendy krakowskie. stkic medyków, gdy się do cudownego 

Zebrał Dr. Klemens Bąkowski. uciekł obrazu św. Dominika, przecudownie 

'."'(Ui&e: dal9;· ). 
Roku 1636 odnowiono „w krużganku OO. 

Dominikanów Krucyfiks konterfektu bai·
<lzo żałobliweg·o. Przed tym Krucyfiksem 
tamtejsi zakonnicy odprawiają pacierze swe 
i modlitwy za clusze zmarłych co piątek. 
Ten Krucyfiks przypłynął rzeką Wisłą pod 
Kraków, który gdy chcieli różni zakonnicy 
i kapłani brać do swych kościołów, tych 
opuscnvszy dał się OO Dominikanom 
wziąść i na to miejsce postawić, g·dzie te
raz cudami słynie. Podle tego leży ciało 
błogosławionego Stanisława Kokoszki za
konnika, w Piśmie św, bakałarza, do któ
rego ten Krucyfiks, gdy się przed nim 
modlił, mawiał, a bracia zakonni widy
wali ogniste koła nad głową jego". 

zdrów został, wolnym będąc od ognia 
piekielnego, na którą i1amiątkę za dobro
dziejstwa doznane, oddał wotum, to jeqt 
lampę srebrną, do tej kaplicy". 

W r. 1643 otwarto na użytek i10-
wszechny nowy gmach szkoły śre<lniej 
Nowodworskiej (założony w r. 1588 p1·zez 
Uniwersytet, uposażonej w r. 1617 przez 
B. Nowodworskiego, a w r. 1643 prze7. 
G. Prevancy'ego Władysławskiego). W 
tej szkole kształcił się mię<lzy innymi 
Jan ITI Sobieski. Gdy raz ks. Dąbrow
ski, profesor retoryki, wchodząc na ka
tedrę, upuścił biret, Sobieski podjął go u
przejmie i po<lał profesorowi. Dąbrowski, 
jakby przeczuciem wiedziony, odrzekł: 
„obym dożył, aż ujrzę koronę na twej 



głowie". · I sprawdziły się jego słowa. 
Sobieski obrany królem, wybierając się 
w r. 1683 na wyprawę pod Wiedeń prze
ciw Turkom, odwiedził chorego ks. Dą
browskiego i prosił o błogosławieństwo na 
drogę. Chory rzekł : „Idź z ufnością w 
Panu, a upewniam, iż tryumfu się docze
kasz, mnie nie pocieszy już wtedy wej
rzenie oblicza twego, bo w dniu chwały . 
twojej żywota dokonam". Tak się też 
stało : w dniu wygranej pod Wiedniem 
skończył ks. Dąbrowski. 

W r. 1655 zniszczyli Kraków oblęże
niem i długiem zalogowaniem Szwedzi. 
Zburzyli kaplicę Matki Boskiej Piaskowej 
i „z rumów wysypali mogiłę wysoką nad 
obrazem, a potem na wieczną wzgardę 
zdechłych szkap swoich ścierwy z miasta 
wywłóczyli i na tern miejscu zagrzebli. 
Już każdy rozumiał, że obraz na wieki 
zginął, a patrząc z daleka, płakali ludzie 
wielkim płaczem. Aż też Pan Bóg dał, 
że szwedzkie wojsko r. p. 1656 różnemi 
krwawemi potyczkami niszczeć · znacznie 
poczęło i strwożeni Szwedzi odmianą 
szczęścia, ustąpić z Krakowa ze wstydem 
musieli. Więc gdy trochę wy~chnął sobie 
Kraków, schodzili się gromadnie na to 
święte miejsce obywatele tutejsi i postronni 
i z nabożeństwa a żarliwości poczęli od.
rzucać rumy, ścierwy śmierdzące wywłó
czyć, chcąc szukać zagrzebanego w ża
łosnej mogile obrazu. Aż nadspodziewanie 
gdy owę wdzięczną Bogu i Matce jego 
Najświętszej czynią robotę, cudownie bez 
wszelkiej ludzkiej pomocy odstąpiły rumy, 
pokazał się obraz wdzięczny i n.ie naru
szony: jednę tylko w twarzy swojej zo
stawiwszy ranę, zadaną od szpady nie
zbożnego heretyka. Więc z wielkiem na
bożeństwem powitawszy Królową swoją, a 
kamienie i rumy lepiej uprzątnąwszy, na
prędce kapliczkę drewnianę postawiono, w 
której pierwszą mszę św. miał JW. Imć 
ksiłłdz Mikołaj Oborski, biskup Laodycki, 
sufragen, archidyakon i oficyał krakowski. 
Z jałmużn zaś nabożnych panów ducho
wnych i świeckich i innych lndzi, stan~ł 

ten, który teraz jest, kościół, klasztor i 
kaplica". 

W r. 1692 „Jakób Donicz, radzca ka
zimierski, który na uroczystość Najświę
tszej Maryi Panny Niepokalanego poczęcia, 

zdobił kościół św. J akóba na Kazimierzu, 
przypadkiem pod nim w drabinie złamał 
się szczebel i spadł, g·dzie z owego cię
zkiego upadnienia wielka bolączka w jun
kturach mu się uczyniła, której doktorowie 
poradzie nie mogli. Więc gdy już od me
dyków był opuszczony, jedyną tylko. · po 
Bogu w Matce miłosierdzia mając nadzieję, 
która jest uzdrowieniem chorych, kazał się 
w krzesle zanieść do kościoła św. ,Takóba 
przed obraz Najśw. Panny Maryi Niepo
kalanie Poczętej, której się z wielką u
fnością oddając, o ratunek w tak ciężkim 
paroksyzmie suplikując, nie zawiódł się na 
swojej nadziei, bo zaraz potem do kamie
nicy będąc przeniesiony, cudem wielkim 
oważ bolączka, w której już piekielny po
kazywał się ogdeń, sama się rozeszła i 
zdrów został". 

Na początku XVIII w. stożyła się 
długie lata zaraza morowa i dopiero w r. 
1707 ustała, z czem związano następującą 
legendę: „Na krużganku klasztoru 00. 
Reformatów jest w ołtarzu obraz baruzo 
poważny Zbawiciela naszego, cierniem u
koronowanego, w której postawie r. p. 1707 
dnia 24 listopada, gdy ciężkie i długie 
powietrze w Krakowie panowało, pokazał 
się na jawie W. O. Jakóbowi Mikowskiemu 
po innych zakonnikach zmarłych pozosta
łemu i Litanie o najsłodszem imieniu swo
jem odpowiadającemu, a potem laseczką, · 

którą trzymał w ręku, trzy razy w stół 
uderzył, mówiąc: dosyć, dosyć, dosyć! 
Od którego czasu i w klasztorze i w mie
ście ustała morowa plaga". 

D~ie dole. 
Z podań huhnvych i prawdy dziejowej XIV wieku. 

{Cif!.~ dr..li„ey). 

Zadumał się Jasio nad tą uwagą sta
ruszki, która. obaliwszy wprzody jego po· 
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jęcia o czarownicach i potwierdziwszy czy
nami dobre o sobie mniemanie, teraz jakby 
zbijała jego wiarę w naukę proboszcza 
kościelną. . 

Więc to nie jest tak, jak ksiądz 
mówi? - pytał zbity z tropu. 

- Ksiądz proboszcz mówi tak do tych, 
którzyby inaczej kary nie pojęli - odpo
wiedziała staruszka. - Toć to łatwo po
jąć, że inaczej mówi się do lmlzi dbałych 
o wyrzuty własnego sumienia, aniżeli do 
tych, co tylko chłostę, zamknięcie w lochu, 
powieszenie i tym podobne · kary za coś 
dotkliwego uznają. Do jednych trzeba ina
czej mówić, do drugich inaczej, a jak? to 
wszystko jedno, byleby tylko zrozumieli, 
że nie trzeba źle czynić. 

- A jak oni nie posłuchają? 
- To już nie będą nikogo mogli wi-

nować za swe cierpienia, na które dobro
wolnie się narażą. I ja oto - mówiła da
lej staruszka - wzięłam cię w opiekę z 
Bożego rozkazania. Kazano mi do ciebie, 
sieroty opuszczonego przez najbliższych, 
przemówić w taki sposób, żebyś zrozt1miał, 
ze na nikogo tu na ziemi liczyć nie mo
żesz, by się tobą zajął tak, jak ojcowie. 
Krewni ograbili cię i stracili i życie i mie
nie. Został ci tylko grób matki i pies wier
ny. Pamięć na ojców każe ci dobrze po
stępować. Tym sposobem zjednasz sobie 
serca obcych. Burek, który cię nie opuścił, 
niech ci będzie przykładem wiernośei dla 
tych, co na twą wdzięczność będą zasługi
wali. A jak mimo to wszystko, źle sobie 
będziesz poczynał, karę na siebie dobro
wolnie ściągniesz. 

Powiedziawszy to, wręczyła Jasiowi 
króbkę, mimo wypróżnienia, pełną. 

- Weź tę króbkę, zawsze pełną. Dziś 
dla ciebie jest ona tylko cudowną torebką, 
z której ciągle czerpać będziesz jadło i na
pój. Z czasem poznasz inne jej, jeszcze 
cudowniejsze przymioty. Ilekroć będziesz 
łaknął i pragnął, pamiętaj tylko zawołać: 
„kobiałko niewyczerpko, daj mi tyle, co 
potrzeba.", a ona zawsze pełna mimo czer 
pania zaspokoi twoje istotne pragnienie i 

głód. Ale pamiętaj żądać od meJ tylko w 
miarę, inaczej, zaraz doznasz skutków nie
poprzestawania na tem, co wystarcza. 

- A czegożby mi było więcej potrze
ba do życia nad taką kobiałkę niewyczerpkę? 
- zawołał z radością Jasio, żywo chwy
tając za podarek szczodrobliwy. 

- To jeszcze nie koniec moim podar
kom, - ozwała się staruszka, śmiejąc się 
na widok łapczywości, z jaką Jasio prze
wiesił sobie kobiałkę przez plecy. - Masz 
oto kobierczyk. 

Z fałd swego fartucha do była teraz 
kilimek niewielki, z krajki sukiennej uple
ciony. Ze Jaś miał z dziesięć lat dopiero, 
nie był tedy duży; mógł się więc nawet 
położywszy na połowie kilimka, drugą je
go połową okryć. 

- Ten kobierczyk jest samolot, -
mówiła staruszka, objaśniając sierotę, któ
ry ciekawie nowemu podarkowi się przy
glądał. 

- 'l,aki sam był na skrzynce matuli -
nej, - ozwał się Jasio. 

- Taki sam bywa na każdej skrzyn
ce, w której pracowici a oszczędni zacho
wują i składają swój dorobek, - odpo
wiedziała staruszka. - Człowiek, · który 
taki kilimek ma z sobą, sam nie wie, kie
dy zaleci tam, dokąd przy lenistwie i roz
rzutności przez całe życie nie mógłby się 
dostać. 

- To tylko trzeba na ten kilimek 
usiąść, i zaraz człowiek pofrunie gdzie 
zechce? 

To zawoławszy ucieszony Janek, zaczął 
klaskać w dłonie. 

- Ach jak to dobrze, nie będę się 
męczył w drodze ! Będę mógł, gdzie chcieć 
zalecieć i kiedy chcieć, wrócić, pomoqlić 
się na grobie matuli. 

- A nie będziesz się lękał kogo w 
drodze? - zapytała staruszka. - Czy 
zapomniałeś, jakeś mnie się przeląkł? I 
twój Burek nie szczekał, ani bronił ciebie. 

Chciał Jaś odpowierlzieć, że pies na 
złego ducha nie może szczekać, ale mając 
tyle dowodów, że staruszka ze złem nie 



Książki do nabożeństwa. 
Boże bądź miłościw. 1) W skórkę, brzeg 

doty, z okuciem i zameczkiem : Cena 2,50 mr., z przes · 
2,70 mr .. 2) w skórkę, brzeg złocony: 1,80 mr., z przes• 
2.00 mr. , 3) w skórkę, brzeg marmurowy: Cena 1.30 m. 
'przesyłki\ 1 50 mr. ' 

Prócz tego mamy na składzie ksi1tźkę „Boże bądż 
Jnlłościw" w lepszych oprawach w skórkę po 4,50 mr .. 
1,50 mr. i 9.00 mr. Z przes. 20 fen. więcej. · 

Boże bądż miłości w (wydanie wielkim i gru
bem drukiem). Ceoa. 2,50 n r., z przes. 2,80 mr. 

Anioł Stróż. Oprawa (6) czerwona skórka, złote 
\\fjCtski, okucie, zamek, brzeg złoty. Cena 2:50 ror. -
Oprawa (30) emalia biała, okucie, zamek, krzyż ze sło
niowej kości, grzbiet aksamitny, brzeg złoty. Cena 3 m. 
- Oprawa (50) kolorowa emalia, okucie, zamek, brzeg 
lłoty, krzyż ze słoniowej kości, grzbiet aksamitny. Cena. 
3 m. - Oprawa w aksamit, okucie, zamek, 3,00 mr. -
Oprawa wykładana z medalikami, okucie, zamek, brzeg 
iloty: 4,50 mr. - Oprawa w naśl. marmur, zamek, brzeg 
uoty, 3,50 mr., i przesyłką 30 fen. więcej. 

w-yborek. Oprawa (3) w skórkę czarną, z złoco
nymi wyciskami, brzeg złoty. Cena 1 m. - Oprawa (4c. 
'W miękkit skórkę, brzeg złoty, na okładce złote wyciski. 
Format mały. Cena 1,60 m. - Oprawa (6) skórka, oku
cie, zamek, brzeg złoty. Cena 1,80 mr. - Oprawa ( 4) 
gkórka twarda, złot.a wyciski, brżeg złoty. Cena 1,60 mr. 
- Oprawa (50) emalia kolorowa, okucie, zamek, brzeg 
Iloty. Cena 2,00 mr. - Oprawa naśl. marmur, zamek, 
brzeg złoty. Cena 2,40 mr. - Oprawa ( 45 sk) wykładana 
1 medalikami, okucie, zamek, brzeg złoty. Cena 3,40 mr., 
- Oprawa w aksamit, okucie, zamek. Cena 2,00 mr., 
I przesyłklł 20 fen. więcej. 

Perły. Opr. (30) emalia biała, okucie zamek, na 
okładce krzyż i wianek z słoniowej kości, grzbiet aksa
mitny, brzeg złoty, cena 3 m. - Oprawa emalia koloro
we., 3 mr. - Oprawa w aksamit, okucie, zamek, 3 mr. 
- Oprawa w skórkę, okucie, zamek, 2,50 mr. - Oprawa 
wykładana z medalikami, okucie, zamek, brt:eg złoty, 
4,40 mr. - Oprawa w naśl. marmur, zamek, brzeg złoty 
t,50 mr., z przesyłki\ 30 fen więcej. 

WianC"k Jlaryi. Oprawa (4) skórka twarda 
wyciski, złote, brzeg złoty. Cena 3,00 mr., Oprawa (6) 
tkórka i okucie, zamek. Cena 3,50 mr. - Oprawa (50) 
eme.lia kolorowa, okucie, zamek. Cena. 4,00 mr. - Opra.
A\&. naśl. marmur, zamek, brzeg złoty. Cena 4,50 mr. -
Opr. wykładana, z medalikami, okucie, zamek. Cena 5,00 
mr., z przesyłk~ 30 fen. więcej. 

Katolik w modlitwie. Książka z wielkiemi 
literami i wielkiego formatu. Oprawa l 6) skórka, okucie, 
Samek, brzeg złoty. Cena 3,50 m., z przes. 3,80. 

Dunin, ksiflżka wielkiego formatu, oprawna w 
akórkę, brzeg złoty. Cena 3,00 mr. z przes. 3,30 mr. 

Dunin, ksij\żka wielkiego formatu, oprawa w skórkę, 
okucie, brzeg, zamek złoty. Cena 5 mr., z przes. 5,80 mr. 

Zbiór modlitw i pieśni, ksif\Żka do nabo
łeństwa w pięknej oprawie ze złotym brzegiem. Cena 1 
mr., z przes. 1,10 mr. 

Bóg z tobą, ksittżka małego formatu. Oprawa: 
llkórka miękka, brzeg złoty. Cena 1,40 mr., z przes. 1,50 m. 

Bóg z tobą. Oprawa: skórka miękka, brzeg 
tloty, zamek. Cena 1,70 mr., z przes. 1,80 mr. 

Bóg z ~obą, oprawa: skórka, okucie, zamek, 
brzeg złoty. Cena 1,40 mr., z przes. 1,50 mr. 

Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. 

Książki religijne i pouezająee. 
A.doracya Najśw. SakraDłentu w czasie 

czterdziestogodzinnego nabożeństwa, przy grobie Pańskim 
w. Wielki Pi~tek, oraz w czasie uroczystości Bożego 
Ciała. Cena za egzemplarz oprawny 60 f., z przes. 70 f. 

Wykład Ofiary Mszy św. ks. Marcina z Ko
chem. Cena. za egz. oprawny 1,50 mr., z przes. 1,70 mr. 

. Ratujcie dusze w czyścu, czyli różne mo
dlitwy i sposoby wspierania dusz w czyścu się znajduj~
cych. Cena 10 fen .• z przes. 13 fen. 

O czci Matki Boskiej w Polsce. Napisał 
ka. Mrowiński T. J. Cena 20 fen., z przesyłki\ 25 fen. 

Przygotowanie na śmierć czyli rozmyślania f prawdach wiecznych jako wstęp do życia pobożnego 
szczęśliwej śmierci św. Alfonsa Liguorego. Cena za 

egzemplarz oprawny 1,50 mr., z przes. 1,70 mr. 

1 
~abawa z JezuseDł przez Mszę świę~. Cena 

O fen., z przes. 13 fen. 

d Ristorya Kościoła rzymskokatolickieg.o 

1J~ .ludu polskiego i młodzieży. Opowiedziana w 65-ciu 
~e1orysach. Cena 5,50 mr., z przes. 5,75 mr. 

O~ców naszych wiara św., czyli prawdy 
zasady swiętej wiary i moralności katolich.iej jasno wyło
ione i przykładami objaśnione. Cena 1,50 mr., z przes. 
t,70 mr. 
. ~ a:uki i ~ady dla matki cbrześciańsldej 
Jak dzieci po bozemu wychować. Napisał ks. A. J. Cena 
10 fen., z przes. 15 fen. 

Katechizm rzymsko-katolicki. Ctlna 35 fenygów, 
z przes. 45 fen. 

Eutłocya i Pulcherya. Obrazek historyczny 
z 5 wieku chrześcinństwa. Cena 1,00 m., z przes. 1,10 m. 

Głos kapłana do robotników chrzesciańskich. 
Napisał ks. A. J. Stron 96. Jest to bardzo pożyteczna 
k~iflŻecz~a, wydana .za pozwoleniem Najprzew. ks. biskupa 
Llkowskiego. Kazdy robotnik chrzesciański znajdzie 
w niej nader cenne wskazówki. Cena tylko 15 fenygów, 
a z przes. 18 fen. 

Po lak uczący się po niemiecku. Prakty
czny przewodnik który podaje wskazówki, rozmowy i nauki, 
aby w krótkim czasie można czytać, rozumieć i mówiC po 
niemiecku. Cena za egz. oprawny 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Słowniczek polskocniemiecki i nienlie
cko - polski. Cena za egzemplarz oprawny 2,50 mr., 
z przes. 2,80 mr. 

Poradnik dla zd1·owycb i chorych ks. 
Kneippa. Dwie cz~sci w jednym tomie z obrazkami. 
Cena 2 m., z przesyłką 2 m. 20 fen. 

Zielnik czyli dokładny o pis z i ó ł 1 e cz n i czy c h 
zalecanych przez ks. Kneippa. Cena 50 fen, z przesyłki\ 
55 fen. 

Mała pamiątka ślubna. Cena 10 fenygów, 
z przes. 13 fen. , 

Lekarstwo przeciw pijaństwu. Cena 10 
fen., z przes. 13 fen. 

Gorzałka przed sądem. Cena 10 fen., z prze
syłką 13 fen. 

Podarek ślubny czyli rady przed ślubem dla 
nowożeńców i rady po ślubie dla małżonków z przykła
dami i modiitwami, oraz kartł\ do zapisania dnia i roku 
ślubu. Cena z oprawi\ 80 fen., z przes. 90 fen. 

Piekło, czy jest, czem jest i co czynić, aby się 
do niego nie dostać? Cetla 50 fen., z przes. 60 fen. 

Książeczka dla chorych, mogf\ca się przy
dać i zdrowym. Cena 30 fen., z przes. 40 fen. 

Przewodnik dla polskich 1·obotników 
w Niemczech. Z przykładami, Napisał ks. W. M. 
Cena 15 fen., z przes. 20 fen. 

Clzytanie postępowe. Zbiór powiastek moral
nych, wschodnich, legend, żywotów, obrazów moralnych i 
przypowieści polskich. Cena 75 fen., z przesyłką 85 fen. 

Rudy starosta.. Powiesć z czasów konfedera
cyi barskiej. Cena 75 fen., z przesyłk11i 85 fen. 

Zar~czyny z przeszkodaDłi. Cena 40 fen., 
z przes. 45 fen. 

Branka królowa. Cena 40 fen., z przes. 45 f. 
Rotmistrz Włodek. Obrazy historyczne z c.za

sów Zygmunta III. Cena 50 fen., z przesyłki\ 60 fen. 
Zemsta pani starościny. Cena 50 fenygów, 

z przes. 60 fen. 
Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. 

Książki treśei religijnej i powieści. 
Katolicki rok kościelny, czyli objaśnienie 

świl\t, obrzędów i ceremonij kościelnych. Cena 80 fen., 
z przesyłki\ 90 fen. 

Ui Tajemnic żywego Bóża1'ica. Przy za
mówieniu trzeba podać, czy tajemnice maj!\ być przezna
czone dla Róży mężczyzn, mężatek, panien lub młodzień
ców. Cena 20 fen. z przes. 23 fen. 

Historya biblijna dla rodzin chrześciańskich 
czyli jasne a gruntowne objaśnienie dziejów Starego i No
wego Testamentu. Opracował ks. proboszcz J. Stagra
cżyński. Przeszło 200 slicznych rycin i 8 obrazków kolo
rowych zdobi dzieło, które się składa z dwóch tomów. 
(Stary Testament w jednym tomie, a Nowy Testament 
w drugim tomie). Cena za każdy tom oprawny w płótno 
angielskie 9,00 mr., z przes. 9,50 mr. Obydwa tomy 
oprawne w półsk. w jedną książkę""z przes. 17 ,50 m. 

Wykład Lelrnyj i Ewangielij, księdza Goffi
niego, na wszystkie nied2iele i święta wraz z wynikającą 
ztąd nauki\ wiary i obyczajów i gruntownem wyjaśnieniem 
roku koś~ielnego. Wielka księga o 976 stronach, z wielu 
pięknemi obrazkami, w mocnej oprawie, fOlecamy po 5 
marek:. z 1? rzes. 5 mr. 50 fen. 

Zywot Bogarodzicy Najśw. Panny ~la
ryi i Jej Oblubieńca św. Józefa, z opisem najgłówniej
szych miejsc cudownych i czcicieli Panny Maryi, ozdo
bione 8 ślicznymi obrazkami kolorowymi i blisko 500 
drzeworytami. Egzemplarz oprawny w pół~kórek z bogato 
.r;łoconymi wyciskami, z futerałem 14,00 mr. z przes. 
14,50 mr. 

Zywoty Świt'tych Pańskich z 270 illustra
cyami i 8 kolorowymi obra1kami. Format wielki obej
muje stron 1192. Egzemplarz oprawny w płótno an
gielllkie z futerałem. Cena 13,00 mr., z przes. 13,50 mr. 

. N~mka ·wia:ry i obyczajów Kościoła ka• 
tohck1e;o, wyłozona obszernie, stwierdzona i obja„ 
śniona miejscami z Pisma św., Ojców Kościoła przykła• 
dami z życia, oraz przewodnik życia dla rodzin chrześc.I..
ańskich, przez ks. dr. Hermana Rolfusa, proboszcza, i T 
J. Braendlego, rektora i nauczyciela religii. Egzemplau 
oprawny w płótno angielskie, bogato złocone wyciski 11 
pudełkiem. Cena 16 mr., z przes. 16,50 mr. 

Bez ustanku si\' módlcie. Zbiór modlitw 
dla wiernych ze skarbu św. Kościoła rzymsko-katolickiego 
do codziennego użytku. Cena 25 fen. z przes. 30 fen. 

l{siążeczli.a o dobrej śmierci. Napomnie
nia, rady i modlitwy odpustowe. Cena 25 fen., z przeą. 
30 fen. 

Nab~żcństwo do czternastu ś'viętych 
P.r-zyczynców w potrzebie. Książeczka we wszel
kich dolegliwościach pociechę przynoszflca. Cena 35 fen. 

Przegląd najgłówniejszych obietni• 
Zbawiciela na korzyść czcicieli Jego Przen"' 
Serca. Cena 15 fen., z przes. 18 fen. 

Górka Klemensowa. Powieść z czasów za
prowadzenia chrześciaństwa na Slf\zku. Cena 40 fenygów 
z przes. 45 fen. ' 

.fl'.ociecha dusz . w czyścu ~ierpift.cych. 
Nauki ~ ~rzykład~ o stame ?us~ w czyscu zostajllcych 
oraz ksu~zka modhtewna, za.wieraJj\Ca wszystkie nabożeń ... 
stwa, ulgę duszom w czyścu przynoszf\Ce. Cena za egz. 
oprawny w płótno z pochewki\ 1,60 m. z przes.. 1,80 m., 

Uześć Maryi na każdy czas. Książka po
u.czaj~ca i modlitewna dla czcicieli Najśw. Panny Maryi. 
Cena z oprawą 1,50 m , z przesyłk~ 1, 70 m. 

Przewodnik do Najśw. Serca Jezuso
wego~ zawierający osobliwsze modlitwy i nabożne ćwi• 
czenia na cześć Najśw. Serca Jezusowego z nabożeństwem 
na cały mie Jif\C. Cena w oprawie płócie1mej 1,20 mr., 
z prżes. 1,40 mr. 

Wykład modlitwy Pańskiej. Cena 1 mr.1 
z przei. 1,20 mr. 

O naśladowaniu Jezusa ()hrystusa~ Ce
na 1,00 mr., z przes. 1,30 mr. 

O naśiadowaniu Jezusa Chrystusa. 
Wyda~.ie większe. Cena 2 mr., z przes. 2,30 mr. 

Zywot Pana Jezusa. Oprawa w półskórek 
1,60 mr., z przes. 1,90 mr. 

Zywot św. A.loizego. W pięknej oprawie. 
Cena 5 mr., z przesyłki\ 5,50 mr. 

11nsyci na Górnym Słązku, Opowiadanie 
z XIV wieku. Cena 40 f., z przes. 50 fen. 

Petronela, pustelnica z góry św. Anny. Cena 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Odpuść nam. Powieść historyczna. Uena 50 f., 
z przes. 60 fen. 

Swiat i :Mądrość Przedwieczna, Opowia
danie. Cena 40 f., z przes. 50 fen. 

Domicyan, Powieść historyczna. Cena 50 fen 
1 

z przes. 60 fen. 
Modlitwa zwycięża. Opowiadanie z czwartego 

wieku chrześciaństwa za panowania Juliana. Cena 30 f., 
z przesyłką 35 fen. 

Soteris. Opowiadanie historyczne z czasów pano ... 
wania Maksymina. Cena 40 f., z przes. 45 fen. 

Trzy sluby, czyli Marya nie opuści tych, którzy 
u Niej szukają pomocy w utrapieniu. Cena 35 fenygów, 
z przes. 45 fen. 

Wielkopolska i Wielkopolanie pod wzgJę ... 
dem rozmiaru, podziału, zarzj\dów i płodów. Cena 50 f,, 
z przes. 60 fen. 

Ofiary zabobonu. Powie{) przez Fr. Ksaw, 
Tuczyńskiego. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. 

Od kolebki do grobu. Czytanie miesięćzne 
dla matek chrześcianskich. Cena 40 f., ż przesyłki\ 45 f. 

Przy;otly Janka sieroty przez niego samego 
opowiedziane. Cena 30 fen, z przes. 35 fen. 

Ksiądz :Maćkiewicz, bojownik za wiarę i wol.
ność. Cena 25 fen., z przesyłką 30 fen. 

Podróż po wszechświecie. Popularne roz.
prawy o księżycu, słońcu, planetach i gwiazdach. Cena 
75 fen., z przes. 85 fen. 

Wieniec i korona. Historyczne opowiadane 
oparte na prawdziwych zda.rzeniach z czasów męczeństwa 
pierwszych chrześciau za panowania cesarza Nerona. z 
licznymi ilustracyami. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 

Skazani do kopalń, powieść z dziejów 
chrześciaństwa z czasów panowania cesarza Maksymina, 
Cena, 40 fen., z przes . 50 fen. 

Szwedzi w Lędzinach, powieść górno1n„„ 
zka z czasów 30-letniej wojny, przez ś. p. Karola Miark~. 
Cena 50 fen., z przesyłką 60 fen. 

Mapa Polski. Cena 20 fen., z przez. 25 fen. 
Sądy Boże. Powieść z życia górników górno• 

Ślfłiskich. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. 
Pogrzebana żywcem. Cena ao fen., z J9Z.Id 

35 fenygów. 
Mistrz Twardowski, sławny czarnoksiężnik pol

ski. Cena 40 fen., z przes. 50 fen. 

Ksi~~ki zamawiac można pod adresem: „Wiarus Polski", Bochum. --



- Tan.ie a cieka ,,rre książki: 
Godzina śmierci, czyli leki na strachy śmiertelne. Cena z prze-

1yłkl\ 60 fen. - Gawędziarz, czyli zbiór ciekawych opowiadań. Cen :l 
1 przesyłki\ 60 fen. - Dziwne podróże Obieżyświata.. Cena 60 fen. 

Zegarek czyścowy, czyli nabożeństwo codzienne za dusze w 
czyścu cierpij\ce, oraz Godzinki i modlitwy dla dost!łpienia szczęśliwej 
łmierci. Cena 30 fen. - O trzech św. Hostyach, 60 fen. - Głowa 
łw. :Barbary, 60 fen. - Rozmyślania religijne dla pobożnych niewiast 
chrześciańskich, 75 fen. - Walka o byt i walka o cnotę, 50 fen. -
'Księżna Lubomirska, czyli cudowny los sieroty polskieJ w Paryżu, 40 
fee. - Klara. czyli zwycięztwo c:> noty, 50 fen. - Kręte drogi, czyH 
bistorya młodzieńca zbłlłkanego, a później nawróconego, 80 fen. -
Płacz Ojców św., 75 fen. - Przeraźliwe Echo, 60 fen. - Genowefa 
40 fen. - Bolesłs.w, 40 fen. - Sl\d Ostateczny, 40 fen. - Męki pie
kielne, 15 fen. - Nauka o Szkaplerzach1 20 fen. 

Głos SynogarHcy na pustyni świata tego jęczl\cej, to jest: duszy 
chrzesciańskiej rozmyślania, do Pana Boga, wiecznego oblubieńca wzdy
chania, w chrześcianskiej doskonałości ćwiczenia, cena 1 mr., z przes 
110 mr. - Ita z Togenburgu. Powieść wzruszają,ca z wieków średnicł 
b zbudowaniu i pokrzepieniu w cierpieniach i uciskach tego życia. 
Cena 30 fen.,' z przes. 35 fen. - Czemu dziad za. wsze dziadem, choć 
mu wszyscy dajfł. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. - Miłowid. Histo
rya o biednym przewoźniku. Cena 20 fen. , z przes. 25 fen. - Powin
:łzowania dla dzieci na Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, imie• 
rany i urodziny. Cena 25 fen., z przes. 28 fen. 

Ministrant, 15 fen. - Pomsta Boża, 25 fen. - Los Sieroty, 3@ 
fon. - Listownik, 50 fen. - Legendy, 30 fen. - Lampa Czarodziej
ska, 40 fen. - Koszyk kwiatów, 40 fon. - Robinson, 80 fen. -
Antoś z Ska.lina, 30 fen. - Chata Wuja Tomasza, 30 fen. · - Curl 
rzadki w świecie, 10 fen. - Dolina Almeryi, 60 fen. - Gadu-gadu 
80 fenygów, - Historya o królewiczu, 30 fen. - Magazyn zabaw, 40 
fen., - Obrazlti z życia ludu, 40 fen. - Jaskinia. Beatusa, 1 mr. -
Oracye i pieśni weselne, 30 fon. - Powieści i gawędy, 50 fen. -
Przygody z życia pijaków, 30 fen. - Zbieranka, 60 fen. - Obieży
iwiat 50 fen., - Wesoły :F,igl1m, 40 fen. - Kopa opowiadań 30 fen .. 
- Róża z Tannenburgai 50 fen. - Sviewnik polski, 60 fen. - Sześć 
ciekawych bajek, 30 fen. - Siotra Wiktorya., 50 fen. - Gawędziari 
~O feuygów. 

Niepojęte drogi Opatrzności, 50 fen. - Zbiór powinszowań 50 
fen. - Zwyczajna ku~hnia domowa, obejmujf\C& przepisy potraw ku
charskich, 80 fen. - Przewodnik dla nieznajl:\cych języka niemieckiego, 
16 fen. - Sybilla, czyli zbiór proroctw i przepowiedni, 4:0 fen. -
Mała Lutnistka, 50 fen., - Sto wesołych anegdot, 16 fen. - I:Iistorya 
o Złotoszku i Czerwonoszku, dwóch królewiczach bliźniakach, 30 fen. 
Powiastka o dziewczęciu, porwanem od zbójców, 20 fen. - Piękna 
historya o gołf\bku, który przyczynił się do uratowania rycerza od 
śmierci jaka mu ze strony rozbójników zagrażała., 20 fen. - Sniegu
linka, historya bardzo zajmujł\Cl\ o prześlicznej królewnie i o jej niego
dziwej i srodze ukaranej macosze, 30 fen. - Wianek najciekawszycb 
powieści i anegdot, 30 fen. - Dzieci sabaudzkie, 30 fen. - Kopciu
szek. Historya bardzo pi~kna o sierocie, co wyszła za królewicza a złe,j 
macosze i dwóch jej córkacla. ukaranych, 30 fen. - Ksi~żeczka o do
brych zwyczajach towarzyskich, 80 fen. - Naaze życie, powieść z cza.
sów powstania w r. 1863, cena 80 fen. - Grzesznik poprawiony, cena 
40 fen. - Asem i królowa duchów 40 fen. - Powiastka o Madeju 
rozbójniku, 15 fen. - Krzyżyk drewniany, czyli Bóg nie opuszcza tych: 
którzy w Nim ufność pokładaj!\, 20 fen. - Złotnicki. Historya o kupcu 
który się wyuczył języka ptaków, 20 fen. - Trzy zajmujl\ce powieści. 
Obraz Matki Boskiej Gołf\bek, Krzak róży, 50 fen. - Prawda i fałsz : 
75 fen. - Półkopy ,wesołych opowiadań, 20 fen. 

Młody pustelnik. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Królowa 
Różyczka. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Marzana. Cena 30 fen., 
Il przes. 35 fen. - Sobotnia góra. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. 

Na koszta przesyłki doł~czyć trzeba do każdej marki 10 fen. 
Kto zamówi kail\Żek powyższych przynajrfilliej za 6 marek i prze· 

6le pienitłdze naprzód, otrzyma przesyłkę na nasz koszt. Na tyczenie 
wyaełamy wszelkie ksitłżki także za pobraniem pocztowem (Postna.eh· 
nahme) 

Wszelkie li1:1ty i przesyłld pieni~łne adresowaó krótko 
„Wiarus Polski", Bochum. 

W Drukarni „ Wiarusa Polskiego" 
w Boehu:m, Maltheserstr. 17 

jest do nabycia.: 

papier listo~y 
: pięknymi polskimi napisami 

Cena za jedn~ teczkę z 6 arkuszami 5 kopertam 
10 fen., z przesyłk~ 1.3 fen„ Kto zamówi od razu 
SO teczek, otrzyma przesyłk~ franko. - NB.leżytoió pro
simy -przesłaó n ap r .z 6 d w mn,:rka.ch pocztowych (w liście). 

Książki 1.•óżnej treś ;r'ł" 
Ró.ża leśna. Cena 40 fen., z ·przes. 45 fen. - rron.st polski wie1 -

szem i proz11i, czyli zbiór mów przy uro~zystościach wszelkiego rodza:ju 
Cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. - Dziwne przygody chłopa Urba.nf 
Długonosa. Cena 25 fen., z przes. 30 fen. - Jak to było pod Wie, 
dniem. Powieść na tle dziejów ojczystych. Cena 40 fen., z przea. 4t 
fen. - Michno Ka.ras. Powieść historyczna z czasów Bolesława Chro . 
brego. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. - Jaśko Cholewa.. Powiast'ln 
historyczna z czasów Bolesława Smiałego. Cena 50 fen., z przes. 5E 
fen. - Kazimierz i Magdosia. Powieść z dziejów ojczystych z siedem· 
nastego stulecia. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - Skrzydlaty wojak 
Powiastka historyczna z czasów Jana Sobieskiego. Cena 40 fen„ z przee 
45 fen· - Maciek Gr~da, odważny wojak na lf\dzie i morzu. Powieś< 
Il czasów Zygmunta III i Władysława IV. Cena 40 f., z przes. 46 f. 
- Czasy kościuszkowskie. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Marcl:k 
Nowina. Obrazek historyczny z czasów Bolesława Krzywoustego. Ce· 
na 50 fen., z przes. 60 fen. - O Czechu woj a.ku i o polskiej Hance 
Opowieść historyczna. z cza.zów pot.rzeby grunwaldzkiej za Władysław: 
Jagiełły. Cena 60 fen., z przes. 60 fen. - Jan Płużek. Powieśó : 
czasów Bolesława Krzywoustego. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. -
Mazepa, hetman Ukrainy. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. - Szymek , 
Handzia. Obrazek z czasów na.szych. Cena 60 fen., z przes. 70 fen 
- Strachy. Kilka. ciekawych opowiadań ku nauce i rozrywce. Cem1 
40 fen·, z pr!les. 50 fen. - Czarnoksiężnik Twardowski. Powieść 1 

podań ludowych. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Nagroda cnoty. 
Trzy powiastki: Anzelm w tatarskiej niewoli, Lekarz cudowny, Miłosc 
Antosia do matki. Cena 60 fen., z przes. 70 f. - Mała historya Pol
ska z obrazkami. Cena 30 f., z przes. 35 fen. 

Adres: „Wiaru8 Polski" Boehum„ 

, tCI •Drze 
Nowe książki. 

Bawmy si~! Gry na wolnem 
powietrzu. Cena 50 f., z przea. 60 f. 

Zabawa zimą. Cena 1ó fen., 
z przes. 20 fen. 
Bądź oszcz~dnym. Cena 30 f ., 

z przes. 35 f eu. 
Wesołe chwile. Gry i zabawy 

towarzyskie w domu i poza do
mem, oraz miłe a pouozajj\ce za
trudnienia. Cena 1,80 m., z prze
syłki\ 2 mr. 

Gry i zabawy w kółku rodzin
nem. Cena 1,20 inr., z przesyłki\ 
1;30 mr. 

Gry i zabawy na wolnem po
wietrzu. 'Cena 80 fen., z przes 
60 fen. 

Gry towarzyskie. Cena 2o fen„ 
z przes. 25 fen. · 

Gry umysłowe. Cena 25 fen., 
z r·rzes. 30 fen. 
Miłe zatrudnienia w wolnych 

chwilach. Cena 50 fen., z przes. 
60 fen. 

Zgadnij! Zagadki, szarady, re· 
busy i obrazki cieniowe. Cena 30 
fen , z przes. 35 fen. · 

Skarbczyk strzech polskich . 
Cena 30 fen., z przes. 36 fen. 

Obrazld wzi,te z życia ludu 
Cena 35 fen., z przes. 40 fen. 

.Arumugam. Powieść misyjna 
Cena 35 f., z przes. 40 fen. 

Kłusownik. Cena 40 fen , z prze
syłkł\ 45 fen. 

Beldonek. Cena' 50 f., z przea. 
60 fen. 

Królowa Jadwiga. Władysław 
J agieUo. Władysław W arneń
czyk. Cena 35 fen., z przes 40 f. 

Wesoły czarodz,iej. Zbiór we
sołych sztuk czarodziejskich. Cena 
40 fen., z przeli. 45 fen. 

W dzień Zaduszny. Cena 50 
fen.~ z przes. 60 fen. 

Codzienna modlitwa przedobra
zl.'lm Przen. Rodziny, z obrazkiem 

Wybór poezyj Mickiewicza. Ce
na 30 fen., z pzes. 35 fen. 

Obrazy przedstavviajfłCe człowie
grzesznego, uspra~iedliwionego i 
uświęconego. Cena 1,20 mr., 
z przes. 1,40 mr. 

Nauka o pływaniu. Cena 15 
fen., z przes. 20 fen. 

Od wsi do wsi. - Od świtu do 
świtu. Cena 30 fen., z przes. 35 f. 

J armarlc na świt;ty Onufry. 
Cena. 30 fen„ z przes. 35 fen. 
h..si,garnia „ Wiarusa Polskiego" 

w Bochum. 

'4'1• pr 
Ustawy 

dla towarzystw 
wykonywa 

~ prędko i tanio ~ 
Drukarnia 

„ Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

Adres: „Wiarus Polski," Bochum. 

Pozyteczne książki: 
Powieści Adolfa Dygasińskie

go. Serya I i II. Egzemplarz bro . 
szurowany każdej" seryi 2 mr., 
z przeg. 2. 20 mr. 

Prawdziwe wyobrażem·e Przen. 
Oblicza Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, jak przechowane i z naj
głębszą, czcU. czczone bywa w Ba
zylice św. Piotra w Watykanie. 
Cena 15 fen., z przes. 20 fen. 
. Dyament albo szkło, katolikom 
1 protestantom ku rozwadze. Cena 
30 fen., z przes. 35 fen. 

Wykład pozdrowienia .Aniel
skiego. Przewodnik życia dla ro
dzin chrześciańskicb. Cena 50 f., 
z przes. 60 fen. 
Ksi~.ąarnia „ Wiarusa Polskiego" 

Nowy 

elementarz polski 
opracowany nowi\ metodt\ do ła
twej nauki czytania i pisania w 
oj }zystym języku. 

Cena. 10 fen., z przes. 15 fen. 
Adres: „Wiarua Polaki", Bochum 

Zbior pieśni kościelnych 
nawierają,cy naju.żywańsze pieśni 
za cały rok. Cena 30 fen .. 
Adres: „Wiarua Polski". Bochum. 

-~-~-~-"~-~-~-~-"~' Ciekawe książki w nowem wydaniu. 
Królowa niebios. Poboine legendy o Matce Boskie" 

Cena 1 mr., z przes. 1.10 mr. - W\'c;łarz z Walencyi. Od po~ 
czą,tku do końca p: ękna i zajmująca powiastka. Cena 80 fen., z przes 
90 fen. - Los sieroty. Ciekawa i pi~knymi obrazkami przy: 
ozdobiona powiastka. Cena 30 fen. z przes. 40 fen. - Zycie czło
wieka 3rzeszneco, usprawiedłiwione110 i us aięeoneao 
Nauki, rady i przykłady dla wszystkich. Z wielu obrazkami. Cen~ 
80 fen., z przes. 90 fen. - Młody pustelnik:. Za jmuj(\co. powieść 
Cena 35 fen., z przes. 4i fen. - Powiastki (legendy) ku nauce' 
zbudowaniu i rozrywce. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Zwyci~: 
stwo cnoty. Piękna i budujt\CA powiastka. Cena 40 fen., z przes. 
45 fen. - Toastnik. Zbiór przemówień, toastów, życzeń, pieśni 
monologów, wierszy do dekla.ma.cyi itd. na uroczystości familijne a. mi&~ 
nowicie na zaręczyny, wesele, chrzciny i srebrne i złote We3ele. Cena 
50 fen., z przes. 60 fen. - Dziesit'Ć żywotów 8 w iętych ałuże bnic 
<łena. 30 fen,, z przes. 35 fen. - Królewna Różyczka. Star~ 
baśń . Cena 25 fen., z przea. 30 fen. - Hi!!itorya o jedenasta 
królewiczach. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. - Czemu dziad 
zawsze dziadem, choć mu wszyscy daj!\? Cena 20 fen., z pr.zea, 
25 fen. - Doman i Liliana. Ciekawa hiatorya z dawnych cza. 
sów. Cena 30 fen., z prze!:!. 35 fen . - Jonek i Niewidzialne 
szaty. Ceny 20 fen., z przes. 25 fen. :rtliłowid. HiBtorya cu
downa o biednym przewoźniku. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. -
DaI·zana. Historya bardzo ładna i ciekawa. Cena 30 fan, z pr2e8', 
35 fen. - Siary ltlichał czarnoksi~inłk. Cena. 25 fen , s 
przes. 30 fen. - Wałek na jarmarku. Cena 20 fen. z pl'ze1J, 
25 fen. - Dla rozrywki. Zbiór gawęd, wesołych opowiadań~ po· 
wie.stek, anegdot i żartów. • I ....••• „ •••• „ ••.•... 

Kwit do zapisania „Wiarusa Polskiego(;, 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei d.em Kaiser.i. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung „ Wiarus Polski" mit 
den Gra.tisbeilagen „N a uka Kato li eka", „G łos 
górników i hutników" und. „Zwierci~.dh ~ 
aus Bochum fiir das IV. Quartal 19O1 (Zeitungs~ 
Preisliste (Polniseh) 13 3, S. 408) und zahle a;n 
Ahonnement 1,50 Mk. (u. 24 Pf. Bestellgeld.) , 

Obige 1, 7 4 Mk. erhalten zu haben, bescheinigt9 

-----------------------·--------------·-·-·--} Cl.en ·---------·----------------·------- 19O1. 

EaiserL Post ____________ ·----~--------------

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserl. Postamt 

ein Exemplar der Zeitung „ Wiarus Polski" mit 
den Gratisbeilagen „Nauka Katolicka", „Gło s 
górników i hutników" und „Zw ierciadło.: 
aus Bochum filr das IV. Quartal 19O1 (Zeitungs· 
Preisliste (Polnisttti) 133, .S. 408.) und zahle JJl 

A.bonnement 1)50 Mk. (u. 24 Pf. Bestellgeld). 

.„.„„„.„„„„„ „„„„„„„„„„„„„ ...... „„„„„„„„ ... „„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ... „„„„„„ ... „„„„„„„„ ... „„„„ ... „„„„„„ ... „„„ ... „„ ... ....-

„„_„„„ ... „„„„„ ... „„-„„„„„„„„„ ... „„„„„„„ ... „„„„„ ......... „„„„ ... „„„ ... „„„„„„„„„„ ... „„„„„„„„„ ... „_„ ____ ...... „ ... -„„„„ .... -„ ... -„„„„„ ... 

-„ ... „.„„„.„„.„„„„„ ... „ ... „„„„„ ... „„„.„„ ... „ ... „„„„„„„~„„„„„„„„„„„„„.„„„„„ ... „„„ ...... „„ ...... „„„.„ ... „„ ...... „ ... „„„„„ ... „ ... „„„„„„„„„..-ii 

Obige 1, 7 4 Mk. erhalten zu haben, bescheinigt. 

--·--·---·---·---·-------·----------·--' den ·-------------------------·------ 19O1, 

EaiaerL Po•'ts-------------·-·-

~- druk, nakład I redakcyf odpowiedzialny : A n tom t Brej a k 1 w Be>chum. - Nakładem l 01clonkaml Wydawnictwa „Wiaruu PolstiegG" w Bochum: 



~oz:ma:i te is ei. 
PrzeDtysł żelazny, to ten właśnie 

kt~ry zaledwie parę. lat temu cieszył się naj~ 
w1~ks~e?1. powodze~iem, ze ~szystkich gałęzi 
naJgłosnieJsze skargi wywodzi. W Niemczech 
usposobienie rynku żelaznego jest zniżkowe. 
W okręgu reńsko-westfalskim stan fabrvk co. 
raz gorszy. Ograniczenie produkcyi z;iżenie 
~yn~grodz~nia robotn.ików zmniejs~anie się 
ich hczby J.est ogólne 1 nawet w tak potężnych 
~akładach Jak Kruppa, Hoscha itp. Panuje 
JCd~ak. prze~onanie, że stan ten jeazc.ze pogor
szyc s1~ moze, a na~ywcy zachowują ciągle 
stanowisko wyczekuJ~ce, w przekonaniu, że 
dalsze ustępstwa ze strony zwilłzk6w i syn
dykatów są nieuniknione. Zapasy są bardzo 
znaczne, mianowicie żelaza surowego, zapasy 
półp~oduktu tak . żelaznego, jako też stalowego 
mmeJsze, lecz obroty prawie żadne. Zmniej
szenie się ruchu budowlanego spowodowało 
również zupełny zastój w handlu belkami że
lazne i. Najlepiej stosunkowo idzie blacha 
gruba i drut. Odlewnie skarżą się na brak 
obstalunków. Fabryki maszyn również zamó
wien nie mają, z wyj~tkiem tylko zamówień 
d.la przemysłu g?rniczego. Producenci starają 
się o roz~ze~zame wywozu zil. granicę. Ceny 
bardzo mskie. N a Górnym Sląsku wielkie 
piece nie mają obstalunków, zbyt mały· ceny 
utrzymują się z wysiłkiem na dotychcza~owym 
poziomie. W Belgii położenie przemysłu że
laznego jest także bardzo trudne. · Jednym z 
dowodów tego jest olbrzymia konkuren
cya przy licytacyach dostawowych, wyrażająca 
się w niebywałych różnicach cen przez różne 
zakłady ofiarowanych. 

Stosunkowo najlepiej trzyma się okrąg 
Liege. Ze sprawozdania za 7 miesięcy r. b., 
to jest do 1 sierpnia, okazuje się zmniejszenie 
wywozu tak surowego towaru, jako też i pro· 
duktów. Również zmniejazył się znacznie 
przywóz surowca do Belgii. We Francyi ruch 
budowlany się zmniejszył, wiele zakładów 
i fabryk maszyn i konstrukcyj żelaznych prze
stało funkcyonować, a wskutek tego zmniej
szyło się zapotrzebowanie żelaza sortowego 
i fasonowego. Ządaj~ za sortowe 190, za fa. 
sonowe 200 franków za tonnę. Vv Angl.i w 
ostatnich chwilach zaczyna się ujawniać pewna 
poprawa. Zamówienia zaczęły obficie nadcho
dzić, a mianowicie z Afryki południowej, z 
Au3tralii, z Ameryki południowej i Kanady. 
Usposobienie się wzmocniło, a kupcy i handlu
jący żelazem usiłu.ią zawierać z fabrykami 
długoterminowe kontmkty. Zwiększona dzia-

łalność fabryk wywołała nawet poważn~ zwyżk~ 
cen kóks.u - o 3 szyl. na tonnie. Jako przy
czynę teJ poprawy uważać należy walkę ro
botmków w Ameryce północnej z trustem 
stal.o~ym. W .Stanach Zjednoczonych walka 
wyzeJ wspomnuma trwa w całej sile. Na 
rynkach żelaznych więc panuje usposobienje 
wycz~kujące i niepe~ne. Szyny stalowe przy 
ograniczonym pokupie, notują 28 dolarów za 
t~n?ę. Dobrze idą interesy blachą białą, cho~ 
ciaz eeny przez syndykat amerykański utrzy
mywa~e --. 4,55 dol. za centnar - są jeszcze 
znaczme mższe niż ceny blachy angielskiej 
tegoż gatunku - notowanej 5,25 dolarów za 
centnar. 

Współudział r@botników w do· 
chodach fabryki. Cywilizowany świat 
przemysfowy raz po rt.1z w ostatnich czasach 
urządza próby zastoaowania w życiu zasady o 
~sp?łudziale robotników w dochodach przed
~1e?10r.stwa. Próby te wypadają zazwyczaj 
swietme. 

Taką próbę zrobiła niewielka papiernia w 
Kondr.~wce . pod T~mnikowem, jak donoszą 
~ussk1Ja W1edomosti. Nowe przepisy na ra
zie z~s~osowano tylko do 70 robotników naj
zdolmeJszych. Zaraz w pierwszych dwóch 
miesia.c~ch pro?-uk~ya wzrosia o 15 procent 
przy teJ s.ameJ s1le. roboczej i maszynowej, 
dochód zas o. t~1le się podwyższył, że admini
etracya rozdzieliwszy przewyżkę dochodu na 
ró~ne części p~mię~zy pracę i kapitał, dała 
k~zd.emu robotmkow1 po 60 rubli ponad płacę 
nues1ęczną . 

Wypada tu dodać, że od 3 lat w Kon
drówce zaprowadzono ośmiogodzinny czas 
pracy, robotnikom dano na mieszkanie po dwie 
duże izby, założono szkołę, bibliotekę, herba
ciar.nię z czytelnią, otwartą także dla sąsiednich 
wsi, i stowarzyszenie spożywcze z udziałów 
robotników. Stowarzyszenie robotników po
siada jui zaoszczędzony kapitał, którego za
mierza . użyc. na zakupno fabryki, którą rząd 
niezadługo wystawi na sprzedaż. 

Na służbę nie wolno przyjmować 
według nowego kodeksu cywilnego chłopców 
ani d7.iewcząt, nie mających jeszc~e 21 lat, 
jeżeli nie mają piśmiennego zezwolenia ojca, 
matki lub opiekuna. Nie wystarczy takie ze
zwolenie, dane raz przy przyjęciu z ich strony 
pierwszej służby, lecz potrzebnem jest przy 
każdej zmianie miejsca. Warto przypomnieć 
o terh pr~y nadchodzącej zmianie służby. 

Redaktor odpowiedzialny: Antonl Brej.ald w Bochum. - Drnk i nakłłl.d Wydawn. n Wiarusa Polskiego". 
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i o Gł órnikó i hutników. ~ 
l Osobno „Głosu górników f hutni-· O ~ lO d 1• ~ k6 " b 
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. · „ Wiarus Polski", pismo politycsne l 

l\d eh: o~z~;.:ać~1~:~i~:bi~t~a~~ dla Polaków na obczytnie z 3 do-
sMe na poc:1cie l1 Wiarusa Polsltlea<o". SZCZAŚÓ Bo!e r datkami, ~chodzi 3 razy tygodnio- ~ ~ 
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T wo l kosztuje 1,60 mr. na kwartał. 

t . . . . l Bezpłatny dodatek do „Wiarusa Polskiego„. ~: 
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Skutki społeczne wspóza wodnictwa. card~; ~asoalle dał ?IU 1!1iano prawa spiżowego.) 
Nalezy Jednak pam1ętac, że skala niezbędnych 

Skupia.nie się kapitałów i norma pła.cy za.robnej. potrzeb życiowych nie jest ani stał,, ani tak nizką 
. J~~eż są nastepst~a tej nieprzepartej jakbyśmy przypuszczać mogli, sądząc z nazwy'. 

dąznosc1 do wytwarzama coraz taniej i na Inna w każdem społeczeństwie i w każdvm 
~or~z. większ~ skalę? Pier;vszym ~ bezpo- czasie, składa się z kosztów utrzymania ; 0 _ 

sreamm skutkiem będzie upadetr przedsiębiorstw dziny (jeśli udział kobiet i dzieci w pracy 
~robnych,. lub w najlepszym razie nader słaby przemysłowej jest nieznaczny), z wydatków 
i~h ;ozwóJ, oraz zmiej5zenie się liczby przed- na zwykłe potrzeby wygody i stroju, nawet z 
s1ęb10rstw wogóle, lub w najlepszym razie kosztów pew~y.ch przyjemności i rozrywek. 
bardzo słaby jej wzrost. Wiemy wszakże iż D1!1 tego własme .spot~kamy w pracy zarobnej 
to nie zmniejsza całkowitej wytwórczości prze· róznych narodów i kraJÓW różnice nieraz tak 
mysłu ani całkowitej sumy bogactwa i docho· znaczne, iż dziwi~ na pierwszy rzut oka. W 
du narodowego. Przedsiębiorstwa wielkie wy- pr.ze:nyśle baweł~anym przeciętny zarobek 
twarzać będą tyleż, a może i więcej dóbr, ile miesięczny. i·ob~tmka amery~ańskiego wynosi 
d?tychczas wytwarzały nader liczne przedsię- 77 rs., angielskiego 55, rosyJskiego 15 rs. w 
b10rstwa drobne. Łatwo zrozumiemy że za- śl~sarstwie: amery~a~skiego 105 rs., an~iel
chodzi tu skupianie się wytwórc~ości,' a więc ski.e~o 68 r.s·; rosyJskiego 21 rs. Inne są dziś 
i ~k~~ianie ~ię ~apitału, który jest najpo- naJme~będmeJsze potrzeby życiowe robotnika 
t~i.mieJszym srodkiem wytwnrzania. amerykańskiego, inne - angielskiego, - inne 

Nie mniej doniosły wpływ wywiera za. polskie~o, jesz~ze inne żyda lub Chińczyka. 
sada współzawodnictwa na i·obotników, zaję- Wiadomo Jednak, że ilość rzemieślników 
tych w przedsiębiorotwach. z jednej strony w Królestwie jest jeszcze bardzo znaczna a 
wzrost wytwórczoś-ci zwiększa ich zapotrzebo- wa1:tość produkcyi, . rzemieślniczej o w'iele 
wanie.' z drugiej maszyny, wynalazki i ule- wr.zs~a od ":a:to~ci produ~cyi fabrycznej. 
pszema, motory mechaniczne, praca kobiet i W1dz1my r6wmez, ze w rolmctwie gospodar
dzieci itp. w ~ielu razach sprawiają, że popyt stwa. di:obne wcale nie upadają, owszem: 
~a. pracę słabme. Czynniki o.statnie przewa- przes1leme dotyka w zupełności maj~tki wię
zaJlł zwykle w ~posób mniej lub więcej sta- ks.ze. Tak samo za granicą, rzemiosła sta -
nowczy, bo m.sJą wielki przywilej taniości, nowią wcilłż jeszcze poważnfł gałąź pracy 
wielktt zaletę wydajności, co wszystko jest społecznej, i drobne gospodarstwa chłopskie 
niez~ędne do zmniejszenia kosztów wytwa- trzymają sie silnie. 
rzama. ~od wpływem tak ustosunkowanej . • ----- • 
podaży. 1 popytu, wynagro<henie ~m pracę • Trzydziesty czwarty Zjazd 
waha się około poziomu niezbędnych potrzeb angielskich związków za wodo wy eh 
życiowy~h. (Zjawisko to wyświetlone zostało l'Ozpoczął się w poniedziałek 2 wl'Ześnia w 
pnez R1ca1·da, dla tego t.wie sio prawem Ri- ł Swansea. 409 delegatów, pomi~dzy nimi kilka 



kobiet, było obecnych; zastępują. około 1 i 
ćwierć milióna zorganizowanych l'Obotników. 
Organizacye robotników po fabrykach maszyn 
i górników w N orthumberland i Durham nie 
wysłały delegatów, gdyż pokłóciły się z in
nemi organizacyami, n. p. górnicy są prze
ciwni prawu o ośmiogodzinnej szychcie dla 
tego, że wywalczyli sobie wytrwałością. i je· 
dnością 63/4 i 7 1/z-godzinnłł szychtę i obawiają 
się, żeby pracodawcy mogli się powoływać 
na prawo i zaprowadzić 8-godzinną szychtę. 

PrzewodniczlłCY zjazdu drukarz Bower
mann z Londynu zach~cał na wstępie do je
dności, która obecnie więcej jest potrzebna, 
niż kiedykolwiek, ponieważ przeciwnicy orga
nizacyi zawodowej starają. się o ukrócenie jej 
potęgi. Nie na niekorzyść narodu, ani na nie
korzyść pracodawców używają or~anizacye 
swej potęgi, lecz na korzyść robotników. 
W ą.tpić należy, czy robotnicy poznali swą po
tęgę, gdyż byliby inaczej postępowali. 

Przywitali uczestników zjazdu po nim 
burmistrz, trzech posłów i dwóch duchownych. 
W imieniu urzędu procederowego i roboczego 
miasta Swansea oświadczył Jenkins, że strejki 
są przestarzałą bronią, która nie zawsze do -
prowadza do celu, lecz w obecnych stosunkach 
muszfł ozganizacye zawodowe tej broni jeszcze 
używać. 1 

Sekretarz Woods odczytał potem sprawO: 
zdanie, w którem poruszył nadzwyczaj ważny 
wyrok izby hrabiów jako najwyższego sadu w 
sprawie strejków. Robotnicy i niżsi urzędnicy 
kolei w dolinie Taff zastrejkowali wskutek 
uchwały swej organizacyi. Podczas strejku 
niektórzy strejkujący przestąpili przepisy pra · 
wne. W skutek tego Towarzystwo akcyjne 
kolejowe Taff zaskarżyło organizacyę o od
szkodowanie. Podczas gdy dotąd w pier
wszej i drugiej instancyi organizacye takie 
procesy wygrywały, przeprowadziło teraz to
warzystwo Taff proces aż do najwyższej in
stancyi przed izbę hrabiów, i ta rozstrzygnęła, 
iż organizacya jest odpowiedzialna za czyny 
swych strejkujących członków. Wskutek tego 
towarzystwo Taff zaskarżyło organizacye ko
lejarzy o odszkodowanie wysokości 400 OOO m. 
Proces jeszcze nie rozstrzygnięty. Organizacya 
tkaczy otrzymała na zjeździe w Swansea na
kaz, aby cofnęła posterunki, postawione nie -
daleko fabryki Banister i Moore w Black
burn, gdzie strejkują tkacze, i wystrzegała się 
wszelkiego wpływu na „chętnych". 

Sekretarz Woods powiedział, iż prawie 
niemo~liwe jest, żeby organizacya brała na 
Hlebie odpowiedzialność za wszystkie czyny 
członków. Wskutek tego strejk nie mo~e być 

'tO -

rozpoczęty, albo się nie ud.a, gdyż .każd.:r bę
dzie się obawiał. Adwokat orgamzacy1 jest 
jednak tego zdania, że należy zmienić statut 
organizacyi, aby ratować część majątku przed 
odpowiedzialnością, przed zafantowaniem w 
razie podobnego procesu, jak go wytoczyła 
spółka 'Taft'. 

We wtorek i w środę, zajmował się zjazd 
przeważnie wyrokiem izby hrabiów i nara
dzał . się, co czynić wypada, aby uzyskać da
wniejszą swobodę organizacyi. Niektórzy 
przemawiali za tern, aby ut-#orzyć polityczną 
partyę robotników i wywalc2.yć lepsze prawa. 
Ale większość delegatów była tego zdania, że 
należy czemprędzej u wszystkich dotąd ro
botnikom przychylnych partyj się starać o 
lepsze prawa. Nie trzeba czekać, aż jakaś 
polityczna partya robotników uzyska po
trzebną siłę, boby to za długo trwało, ponie
waż wszystkie partye by zwalczały tę now~ 
partyę i wojowały z nił}, coby robotnikom ko
rzyści nie przynio J.".b . 

Partyi, któraby jedynie robotników za
stępowała, w ogóle nigdzie nie ma, gdyż do 
każdej partyi przyłączają się ludzie rozmaitych 
zawodów, przemysłowcy, kupcy, uczeni, rol
nicy, handlarze. N;e mając osobnej partyi, 
mogą robotnicy żądac! pomocy od wszystkich 
partyj, którym zależy na głosach robotników 
przy wyborach. W tym celu utworzył się 
już dawniej komitet parlamentarny dla spraw 
robotniczych. 

Większość delegatów na zjeździe oświad
czyła) że i nadal ten komitet ma pracować 
nad popraw~ przepisów i praw w parla
mencie. 

Zjazd oświadczył, że nie potrzeba prawa 
o przymusowych sądach rozjemczych. 

(Widać, jak bardzo angielskie stowarzy
szenia czują się na siłach, kiedy same pragn~ 
dać sobie radę z pracodawcami). 

W Bethesda strejkuj'ł kamieniarze w ło
mach hrabiego Peurkhyn już 11 miesi(Jcy a 
w Grimsby strejkują rybacy. Zjazd oświad
czył im swe uznanie i wsparcie pieniężne. 

W czwartek uchwalono, aby komitet par· 
lamentarny pcrozumiał się z stowarzysizeniami 
zawodowemi, spółkami i kasami zapomogi i 
wypracował prawo o rentach na stHość i in„ 
walidztwo. Nustępnie postanowion(} zało*yć 
osobną kasę, z której by płacono koszta są· 
dowe i przeprowadzenie procesów o prawa 
stowarzyszeń zawodowych. 

Prawo o rentach za okaleczenie ma u
dziulać renty obliczonej według zarobku go• 
dzinnego. Robotnicy wszystkich zawodów 
mają być zabezpieczeni. Robotnicy pouad 18 

'i 1. 

lat mają jako calkowH, rentę najmniej 10 m. 
na tydzień pobierać, a każdy okaleczony ro
botnik w ogóle najmniej połowę zarobku, u
znanego pr~ez organizacyę. 

Cło na wywóz węgla potępił zjazd. 
Ward, zastępca londyńskich szachciarzy, 

stawił wniosek, aby komitet parlamentarny 
starał się o honorowy pokój dla burów. rrłu
maczył to tern, że robotnicy muszą być prze
ciwni zaprowadzeniu taniej pracy murzynów 
w Południowej Afryce, przeciwni również na
łożeniu podatku na przemysł, przeciwni temu, 
że opóźniają się koniecznie polepszenia praw, 
przeciwni nadzwyczaj wielkim wydatkom na 
wojnę. 

Zjazd jednak odrzucił ten wniosek ; 724 
tys. głosów było przeciw, 333 OOO głosów za 
wnioskiem. 

(Wiadomo, że z Belgii próbowano namó
w1c organizacye angielskie do politycznego 
strejku na korzyść burów, ale się to nie udało). 

Wniosek Gradyego, aby ż!}dać uspołe
cznienia środków pro<lukc)ljnych (czego żl}
daj~ socyaliści) został odrzucony 685 tys. 
głosami przeciw 264 tys. głosów. 

Następny 35 zjazd odbędzie się w Lon
dynie. 

Zjazd pokazał na nowo, że angielscy ro
botnicy doszli do znacznej potęgi, bo staraj~ 
się przedewszystkiem o praktyczn~ politykę, a 
nie oglądaj~ się za wykonaniem mrzonek. Nie 
potrzeba w wszystkiem podzielać ich zdania, 
ale zawsze silna ich organizacya pozostanie 
przykładem dla robotników całego świata. 

'W"spółzawod.nik Kruppa. 
. Krupp pruski, wulkan nowożytny, kujący 

błyskawice i pioruny, jeden z najbogatszych 
ludzi w Niemczech, ma współzawodników. Na 
ziemi francuzkiej robi mn konkurencyę Schei
der w Cruzot; w Anglii był Willjam Jerzy 
Armstrong, późniejszy baron of Cragside, tern 
samem, czem Krupp dla Niemiec. 

Ale - zaznaczamy od razu · - postać 
to szlachetniejsza, niżeli Krupp. Dzisiejszy 
rzeczywisty radzca tajny z Essen - to zwy
czajny groszorób, który fabrykuje i sprzedaje 
armaty - każdemu, kto płaci, choćby to był 
wróg jego ojczyzny, nios~cy, jak np. Chiń
czycy, z pomocą jego fabrykatów śmierć wła
snym jego rodakom. Krupp nadto do owej 
fabrykacyi nie wniósł nic nowego. Sposób 
hartowania stali wynalazł stary Krupp, ojciec 
ekscelencyi, a potem do dnia dzisiejszego ka
pitał milionowy pozwalał i pozwala. kupować 
cudze myśli, jak się kupuje zboże, wódkę, 
często cnotę ludzką. W zakładach easeńskich 

przebywajfł setki inżynierów, mechaników, che
mików, którzy za mniej lub więcej sute pensye 
są zobowiązani suszyć mózgi nad nowymi wy
nalazkami i ulepszeniami coraz to świeżs2emi. 

Armstrong natomiast był sam uczonym, 
był pomysłowym wynalazcą, pchnął naukę na 
nowe tory, umiał prócz przyrządów ..do za bi
jania i niszczenia obdarzać ludzkość dzieła mi 
ogólnego pożytku. 

W ciągu długiego żywota (urodził się 
1810 r. w Newcastle, zmarł tamże 26 bm. 
1900 i·.) dał przemysłowi machinę parową 
elektryzujt}cą, · dał mu epokową windę hydrau
liczną (1846), stworzył nowy rodzaj okrętów 
pancernych dzięki wynalezieniu odmiennych, 
niż dotychczasowe, płyt, okrywających kadłuby 
statków. 

Jego armaty, armaty Armstronga) są tak 
słynne, jak esseńskie Kruppa. 

Zasługuje na podkreślenie powód, dla 
którego Armstrong przerzucił się od wynalaz
ków przemysłowych do wojennych. Po wojnie 
krymskiej stało się jawnem, że armia angieloka 
nic może wytrzymać porównania z wojskami 
kontynentu. Zwłaszcza bronie techniczne znaj
dowały się w opłakanym stanie. 

Wnet potem na horyzoncie politycznym 
zarysowała się możliwość wojny z Francyą. 

Rząd angielski tolerował spiski przeciwko 
życiu Napoleona III. Projekt zamachu Oroi
niego dojrzał. w Londynie. Nad Tamizą sfa
brykowano bomby, któremi chciano zabić by
łego karbonaryueza, noszącego koronę i zapo
mjnającego o przyrzeczeniu os wo bodzenia Włoch. 
Stu pułkowników francuskich podało cesarzo
wi adres, który w odwecie domagał się naiazdu 
na Anglię. 

Ta odpowiedziała utwoneniem pułków o• 
chotniczych i obwarowaniem brzegów. 

Armstrong wynalazł wtedy typy armaty 
nadbrzeżnej, dalej okrętowej, wreszcie polowej. 
Od roku 1859 do 1865 Armstrong był wy
łącznym i jedynym konstruktorem armii lądo
wej i marynarki wojennej angielskiej; wtedy 
to dostał tytuł barona i dyrektora działowni 
kr6lewskiej. . 

Potem założył własne warsztaty w Clew1k 
pod Newcastle; wobec ich rozmiarów blednie 
fabryka esseńska. Pracuje tam około 22000 
robotników; wraz z rodzinami jest to potężny 
zastęp 70000 osób, tworz~cych osobne miasto. 

A fondacyami, zabezpieczającemi los owych 
pracowników, Armstrong także góruje nad 
Kruppem, który za kawałek chleba krępuje 
nawet ich wolność osobistą i swobodę sumie
nia. 



Wychodzi ns. wtorek, o~artek 1 soboto z dodatkiem 
riligtcj:nym p. t. ~ 1'Nauka Katolicka", z dwutygodnf
'lSe:m fp6ł1.::e~nym p. t, r.Głos górników t hutników", 
:ii'!ll pJae:mk:iem lite.rs.!'.',kiem p. t.: r;Zwierc!s.dło'<. Przed
pł11>.a i;;,we,rtalna na poczcie i u HatoV11ych wynoei 1 m:r:. 
tO fen., a z odnorizeniem do domu 1 mr. 74 fen. Wia
!"il Polski"- za.pisany jest w cenniku pocitowy~ pod 
. nr. 133, ng, stronie 408. 

P~At1UJI 

Za f.r:.aeraty płaci się ;!!;&. m!ejgce rz,dka drobnego drttk11 
l!S fen., e. za ogłoszenia zamieszczone przed inserntam! 
{0 f.J"'. Kta r.:r•,?sto u~ł~szc., otrzyma odpowłe<lni op•rnt 
~ni . ahat. Za tł<.mser.en11h z obcych języków r. ~ p0l

~l;.i ni" 8ię .:ti(;; płaci. Listy do Redllkcyi, Druka~ni 
ł }'lgf~garni nale!y opłació i poda<.' w nich dokładny 
'ulree piBzfłcego. Rękopisów sio nie zwraca. Nazwisk 

c:re11p:n1dentów bez lob upowałnienia nie wykazuje się. 

Nr. 117. ochuxn, sobota, 28 vvrześnia 1901~ Rok tt 
Redakcya, Drukarrua i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
Eówić, czytać -i pisać po polsku I Nie 
~est Polakiem, kto potomstwu swemu 
~niemczyć się pozwoli! . 

Czas najwyższy odnowić 
przedpłatę '.na czwarty . kwartał 
. 1901 roku. 

Ktoby się chciał zająć zjednywaniem 
"Wfarusowi Polskiemu" nowych abonentów, 
niech nam poda swój adres, a nadeślemy mu 
większą liczbę egzemplsrzy naszego pisma do 
rozdania między Rodaków dla zachęty. 

Rodacy! Germanizatorzy wszystkie wy~ 
tężają siły, aby nas Polaków na obc2;yźnie 
zniemczyć, więc my tern energiczniej pracować 
winniśmy, aby te ich niegodziwe zamiary poc 
krzyżować, a możemy to najskuteczniej przez 
to uczynić, gdy się postaramy, aby w każdym 
dornu polskim na obczyźnie znajdował się 
"Wiarus Polski". Do dzieła wtedy, Bracia 
P.odacy, a Bóg „Waszej pracy niech raczy 
błogos!awić I Dalej do rozkrzewiania oświaty 
przez rozpowszechnianie "vViarusa Polskiego". 

Polacy ~na obczyźnie. 
Germanizatorskie pazury 

pokazuje wyraźnie korespondent, który w arty· 
kule pod nagłówkiem: „Die Polenbewegung in 
Ueckendorf•' (ruch Polaków w Ueckendorfie) 
obszernie rozpisał się w "Gelsenkircbener Zei
tung". Wywodom jego przypatrzymy się tro· 
chę bliżej. 

.Jeżeli korespondent „Gelsenkirchenerki" 
się dziwi, że właśnie w Ueckendorfie Polacy i 
Polki na wiecu stawiają żądania w sprawie 
opieki duchownej, to zap-ytujemy owego korespon· 
denta, czy te żądania nie SĄ słuszne? Polacy 
~ajzupełniej uznają 'też pracę śp. ks. Dreschera 
i obecnie ks. wikarego Kleinsorge, lecz czyż 
Polacy ·nie mają. prawa tak samo jak Niemcy, 
aby co niedzielę podczas mszy św. usłyszeć 
kazanie polskie? Kto im tego prawa odmawia, 
nie jest w oczach Polaków katolikiem, lecz 
zdrajcą i wrogiem sprawy katolickiej. Celem 
zaś żądań Polaków, aby im wymierzono spra· 
wiedliwość, a?eby przynajmniej w kościele prze· 
stano ich upośledzać, jest to, że Polacy nie 
chcą iść w ślady Niemców, którzy wołają 
„Los von Rom" - "Oderwać się od Rzymu", 
- lecz Polacy na obczyźnie chcą wytrwać do 
zgonu przy sztandarze wiary św. i dzieci swe 
tak wychować, aby i one nigdy nie poszły 
w szeregi wrogów naszego świętego Kościoła. 
W tym kierunku, w tym celu pracują Polacy, 
a że niektórzy Niemcy w swem zaślepieniu te
go nie wiedzą, to już nie wina Polaków. 

Polacy prosili o polakie kazanie i śpiew 
co niedzielę p ·zed południem itd, ale w ich pe· 
tycyi nie ma ani słowa o tern, aby jeden du
chowny wyłącznie dla Polaków w polski spo· 
sób opiekę duchown~ sprawował. Możeby też 
korespondent powiedział nam, co ~ozumie po~ 
„wykonywaniem opjeki duchownf'J na polski 
Sposób." Co tam korespondent „Gelsenkirche· 
ner Ztg." baje o jakiejś parafii w parafii (Bin· 
nenpfarrei) i ofiarowaniu tejże przez Polaków 
ks. ~leinsorgemu, to po prostu niedorz.ecz~ość, 
bo nikt o tern nie mówił, lecz wypowiedziano 

przekonanie, iż ks. Kleinsorge z pewnosc1ą 
chętnieby wygłosił co niedzielę kazanie polskie 
przed południem, byle ks. proboszcz Roether 
na to się zgodził. To przekonanie wypowiedział 
także „ Wiarus Pohki", a zcfoje nam się, że 
tak jest, to też powątpiewanie kore5pondeni;o, 
czy ks. Kl. byłby gotów Polakom głos'. ć słowo 
Boże po pol~ku, jest obrazą dla k~. Kleinsor
gego, gdyż wiemy, iż ks. Kl. jest kapłanem 
gorliwym, a gorliwy kapłan chętnie punicsie 
truo, jaki mu sprawia wygłoszenie kazania w 
języku obcym, jakim dla ks. Kl. jest język pol· 
ski. Polacy w Ueckendorfie są też o tern nDj 
zupełniej przekonani, że ks. Kl. podjąłby się 
tej pracy byle ks. prob. Roether tego sobie 
życzył, zamiast być p eciwnym, a. że jest te· 
mu przecb.-vny, to przecież sam otwarcie przy· 
znał. Nikt też w pety cyi nie twierdził, że . 3/t, 
parafii tworzą Polacy, lecz że 1/3, a nawet k~. 
prob. R. nie starał się temu zaprzecz;ć. 

Dziwna rzecz, iż w Polsce są także para· 
fie narodowo mieszane i parafianie stósownie do 
swej narodowości doznają opieki duchownej 
w języku polskim lub niemieckim i nikt nie po· 
wiada, że to niemożliwe, lub że się tworzy pa· 
rafię w parafii. 

Dalej pisze korespondent, że n)e potrzeba 
dowodów, iż znaczna część katolickiej gminy 
Ueckendorfskiej jest polskiego pochodzenia, że 
mianowicie niektóre niewiasty i starzy ludzie 
potrzebują opieki duchownej w języku polskim, 
„ażeby jednak wszyscy mężczyźni, którzy może 
po polsku są nazwani a po narodowo·polsku 
są usposobieni (polnisch benannt und national
polnisch gesinnt), chociaż dąbrze po niemiecku 
rozumieją i znośnie (leidlicłi mówią, a nawet 
dzieci szkólne w polskim języku i na polski 
sposób mialy opiekę duchowną w niemieckiej 
Marchii, to za wiele się żąda. Ze wrogo dla 
niemczyzny usposobiony „ Wiarus" i jego zwo 
lennicy uważają to za potrzebne, dowodzi, że 
staj& się śmiałymi ( dreist). 

Tak pisze korespondent centrowej „Gel· 
senkirchener Ztg.", a "Wiarus Polski'' odpo· 
wiada na to tak : 

Polacy żĄdają tylko tego, do czego mają 
prawo, a „ Wiarus Polski" te żądania popiera 
i zawsze popierać będzie, bez względu na to, 
czy korespondent „Gelsenkirchenerki" nazywał 
go będzie „deutschfeindlich" czy inaczej. Każdy 
naród ma wedle zasad Kościoła katolickiego 
prawo, aby głoszono słowo Boże w języku oj
czystym tak jemu jak i dzieciom jego, bez 
względu na to, gdzie kto n:ieszka, a jeżeli ko· 
respondent Polakom w U eckendorfie tego pra· 
wa odmawia, to widocznie kiepski z niego ka· 
to lik. 

W dalszym ciągu czytamy w „Gelsenkir
chener Ztg." takie zdanie: „Jeżeli nawet pra· 
wdziwy (waschechter) polski kapłan zakonny 
przy świadkach oświadczył, że abonuje t i pi
smo, dopóki tu działa, aby zo::1tać ochronionym, 
to nikt nie będzie się dziwił, że niemieckje 
duchowiefa~two w jego la.mach bywa spotl'·a
rzane. ·' 

Na to odpowiadamy krótko: Gdyby rze· 
czywiście tu działał „ein waschechter polni 
scher Ordenspriester", to uważalibyśmy takie 
pisanie „Gela. Ztg." za zadenuncyowanie tego 
kapłana wo bee po li cyi, tymczasem nie znamy 
żadnego zakonnika Polaka, który by działał w 
W estfahi, nie mógł więc też żaden zakonny 
kapłan polski wyrazić się tak, jak twierdzi 
korespondent "Gels. Ztg.". 

„ Wiarus Polski" broni Polaków przed nie-

wiarą i germanizacyą, więc występować musi 
także przeciw germanizacyi, jaką niektórzy 
k.sięża niemieccy na obczyźnie uprawiają. Od 
tego nic nas powstrzymać nie zdoła, naw( t naj• 
no?szy gniew korespondenta „Gels. Ztg.··. 
Walki pn•,eciw ks '. ężom grrma.nizatorom nie 
można jednak nszrn1ć spotwarzaniem ducho· 
wieiist;-;a, a jeż~ li korespondent „Gels Ztg". 
nazywa to potwarzą, to niech powie,_ mi. czem 
owa potwa,rz polega. 

Pr.mijając dziś inne wywo<ly, zaznaczamy. 
tylko, że korespondent .,Gdsenkirchener Ztg.'' 
szydzi z Polek z Ueckendorfu, że zebrały się 
licznie na wiec, a potem ustąić rnmidy miej
sca męfozyznorn, i powiada, że. raz w mir siącu 
jest po pd. kazanie pohkie w Ueckendorfie, 

I 
raz w Gelsenkil'Chen i raz. w vVattenacheid, 
więc Polacy i Polki, które w zawodv z de
szczem płynęły do parku „\Viktoryi" ~a wiec, 
mogą iść tak7,e do Wattenscheid i Gelsenkir· 
chen na kazanie, jak to do niedawna wszyscy 
parafianie z Ucckendorfu czynić musieli. 

'Vobec tego zapytać należy, dla. czego 

I pobudowano kościół w Ueckendorfie, kiedy 
teraz Pol.akom radzą iś~ do sąsiedni~h parafij 
na. kazanie ? Czy to me pro~te drwmy ? Po· 
lacy idą ~ pewnością także do sąsiednich pa· 
rafij na polskie nabożeństwo, ale w Uecken· 
dorfie są Polacy w takiej liczbie, że słusznie 
im się należy co niedzielę podczas l\Iszy św. 
polskie kazanie. 

Na końcowy ustęp wywodów korespondenta· 
hakatysty odpowiemy później. 

„Jeszcze Polska nie zginęła." 
Pod tym tytułem zamieszcza lronserwaty· 

wna berliń:3ka „Die Welt am Montag" artykuł, 
w którym .z powodu procesu toruńskiego gro· 
mi politykę antypolską. 

"Bankructwo dzisiejszej polityki antypol
skiej jest oczywiste. Polskość nie stała się 
słabszą tylko silniejszą. Z powagi (der sittliche 
Ernst), która cechowała występowanie oskarżo
nych w toruńskim procesie, można wnosić, że 
dojrzewające ~hecnie pokolenie wyształconych 
Polaków będzie bardzo poważnym nieprzyja· 
cielem, jeżeli się ich będzie traktowało jako 
nieprzyjaciół. Tych młodzieńców, którzy w 1;wym 
związku nie cierpieli pijaków, tylko w wolnych 
chwilach zajmowali się hist01·yą i literaturą, 
nie można istotnie porównywać z niemieckimi 
prymanerami, łączącymi się w pijackie związki, 
o c.zem wspomina "Tagliche Rundschau". Ale 
to doprawdy nie przemawia przeciw pohkim 
prymanerom. 

Gdyby urzędowa polityka polska była od· 
niosła skutek, można by jf szcze inaczej się na 
to zapatrywać. Ostatecznie rozstrzyga w poli„ . 
tyce powodzenie. Gdy by niemczyzna na wscho· 
dzie od lat siedmiu zwycięzko postępowała na· 
przód, mówili by my tak: uzywane tu środki nie 
są. c? p~awda pi~kn~, al~ wielki ~el usprawie
~hwi~ Je. Ta.k.ze i WOJna nie Jest pięknym 
srodk1em. a :mrnw to w danych warunkach 
jest pożyteczną. · 

Al~ polityka walki przeciw Polakom osią· 
gnęł~ meatety wręcz przec·wne skutki, anHeli 
zamierzano ... Ona wz1~ocmła nie niemczyzn4:2 
ty}ko polskosc. To rnuaiało tak się stać. Na· 
rod ze siłnem poczuciem na1•odowem 
liczący miliony, stanowiący w1ękdzość w szero~ 
kic~. ~bwo~ach, . zjo~noczony jednym węzłem 
relig1Jnym i pos1adaJący silne oparcie w milio· 
nach swoich współplemieńców za granicą nie 
pozwoli się wynarodowić.'' ' 



W końcu kreśli organ ten taki program 
polityki polskiej : 

„Nasza polityka polska powinna bsć taką: 
uprzemysłowienie wschodu. zdemokratyzowanie 
ludności' wiejskiej, pielęgnowanie oświaty ludo· 
wej. Nie należy prześladować prywatnej nauki 
języka polskieg-0, ale należy rozlać błogosła
wieństwo milionów na szkoły ludowe w pol
skich d~ielnicach. Jeżeli nauczyciele będą mo
gli w klasach z 40 uczniami szerzyć prawdziwą 
oświatę ludową, to więcej się tern pomoże niem· 
czyźnie, aniżeli jakiemikolwiek środkami poli· 
cyinemi. 

Polska zginęła, myśl odbudowania polŚkie· 
go królestwa stanie się nikłą jak cień, jeżeli 
Polaków jako równcuprawnionychh obywateli 
państ:wa wciągać się będzie coraz bardziej w 
koło niemieckiego kulturnego i przemysłowego 
rozwoju. 

Jeszcze Polska nie zginęła, myśl polska 
będzie działała coraz silniej i coraz fana ty
czniej, jeżeli się nadal będzie uprawiało dzi· 
siejszą polit~kę polską i dumnym będzie z wy· 
słania z toruńskkj sali sądowej mi~dzy lud 
polski kilkudziesięciu gimnazysstów jako mę
czenników polskiej idei.''" 

Niemiecka gospodarka. 
. Z dniem każdym - pisze ,~ vVidkopolanin~ 

nadchodzą wieści o nowych bnnkructwnch i 
os~ustwach dyrektorów .i urzędników banków, 
fabryk, , zakładów przemysł o \VJ cb itd. Chociaż 
publiczność .polska mniej jest intl-reswaną w 
tej sprawie, są jednak niektórzy pomiędzy na· 
mi, którzy lokowali pie.niądze w 13,kcyach to· 
wa·rz-ystw ' przemysłowych, w listach 7.astawnych 
banków hipotecznych itd. - i rÓ'.".\1 nież popa· 
rzyli sobie palce, utraciwszy \'\Szystko lub ura· 
towawszy tylko nie wiele. Ponieważ nie wia 
domo, co się jeszcze stać może, należy wielką 
zachować ostrożność w lokowaniu oszczędności 
w bankach niemieckich - niech to sobie we· 
zrną do serca Rodacy nasi szczególniej przeby
wający w ·westfalii, Nadrenii, Saksonii itd., 
gdyż łatwo być by mogło, że ich krwawa pra· 
ca poszłaby na marne. Mamy dość naszybb. rze· 
telnych i silnie stojących banków, w których 
pieniądze bez obawy składać można, że tylko 
wymienimy istniejące w Poznaniu: „Bank Prze
mysłowców", „Bank Związku Spółek Zarobko
wych", „Bank Ziemski", „Spółkę rolników par
celacyjną" itd., oraz Spółki nasze pożyczkowe, 
jakich .nie brak po nawet mniejszych miastach 
Ks. Pozn. i Prus Zachodnich. Tam można 
śmiało składać pieniądze i być pewnym1 2e nie 
przepadną. Nie tuczmy więc banków niemie· 
kich naszerni pieniędzmi. 

,,Koledzy.'' 
„Gesellige" zamieścił - jak donosi „Ga

zeta Toruńska - bardzo gwałtowny artykuł 
przeciw gimnazyastom polskim, dotknięty do 
żywego głosami gazet niemieckich, które o 
dzielnej naszej młodzieży wyrażają się z uzna
niem i zarazem ubolewają, że niemieccy gimna
zyaści nie umieją wznieść się na wyżyny mo· 
ralne, na których ich polskich kolegów dosię. 
gło ramię pruskiej sprawiedliwości. 

„GeeeWge" jest zdania. że nietylko .człon· 
kowie gimnazyalaych związków pijackich, lecz 
nawet chłopcy, dopuszczający się kradzieży na 
rozkaz rodziców lepsi są, niż młodzi Polacy, 
którzy się ucz)li tajemnie historyi i literatury 
polskiej. 

To też serce polakożercze grudziądzkiego 
hakatysty oburza się, że gimnazyastów polskich 
skazanych przez sąd toruński, zaraz nie wyrzu
cono z gimnazyum. Dopóki wyrok nie .zostanie 
zatwierdzony _. przez· sąd rzeszy, mają władze 
szkólne skazanych przynajmniej suspendować, 
to zna~zy, że nie wydalając ich stanowczo, 
mają im zabronić udziału w nauce. 

Na poparcie swego żądania powołuje się 
"Ges,elligo" Da w~ stąpienie niemieekich uczniów 
prymy w Brodnicy, którzy oświadczyli, że nie 
chcDc ze skazanymi Polakami zasiadać na je· 
dnej ławie .• 

Jakże mizernie wyglądają ci młodzi Niem
cy, . tak natarczywie domagający się wyrzucenia 
z . gimnazyum kolegów 1 Czy ojcowie, czy ro· 
zumni Niemcy będą dumni z takiego objawu 
patryotyzmu niemieckiego, wątpić należy. 

WIARUS POLSKI~ 

Nieuprzedzona część społeczeństwa niemie
ckiego teniz jeszcze lepiej zrozumie, dla czego 
Polacy w naszych stronach pragną, o ile mo
żności, 7.yć we własnym kołku. 

Zieniie polskLeM · 
$ Z Prus Zach.11 W armil I Illaza„. 

Pelplin. Ks. administrator Hipolit Trę· 
towski, który już był instytuowany na probo· 
stwo w Osielsku, zrzekł się tegoż i na usilne 
prośby swych dotychczasowych parafian, którzy 
też liczną deputacyę w tym wzgl~d.zie wyałali 
do Pelplina, pozostaje na posadzie w Rodzie. 
Ks. administrator Franc. Jaruszewski z Nie· 
wieścina otrzymał 23 bm. inst~tucyę kanoniczną 
na probost~ o w Oaielsku. Ks. adminstrator Dr. 
Konstantyn Krefft w Bytowie ustanowiony wi· 
karym w Oliwie z ekspozytnrĄ (mieszkaniem) 
w Sopocie od 1 go paźdz., w którym to dniu 
probostwo bytowskie obejmuje ks. prob. Pa· 
weł Panske, dotychczas pro:tesor przy Colle-
gium Marianum w Pelplinie. . 

Z Chełmna donoszą do „ Gaz. Tor.", 
źe abituryenci pp : Gąsowski, Borowski, Nierz· 
wicki, Woźniacki i Klin zostali odstawieni od 
eg~~aminu i wydaleni z gimnazyum. 

Wiadomość powyższa zadziwia tern wię
cej, ponieważ abituryent p. Nierzwicki zasiadł1 
wprawdzie na ławie oskarżonych, ale został na 
wniosek prokuratora uwolniony od winy i kary 
i nie otrzymał nawet nagany. 

Z Brodnicy donoszą „Oręd." W ponie· 
działek oświadczono trzem zt sądzonym girnna· 

, zyastor.n tutejszego gimnazyum, że zostają z 

I 
gimnar.yum wydaleni. Jeden z nich już przed 
wielkanocą złożył piś~nny egzamin abituryen· 
cki, od ustnego został odstawiony ll:l . powodu 
procesu; teraz został wydalony. 

· Toruii. P. Leon Trzebiński skazany zo· 
stał za rzekomą obrazę urzędników pocztowych 
na 2 tygodnie więzienia. 

Pasym. W nocy na poniedziałek wybuchł 
ogień u właściciela dóbr p . . Hermanna w Wal
halla. Spalił się chlew i wielka stodoła napeł· 
niona zbożem. Strata pokryta zostanie zabez
pieczeniem. 

* Z Wiei • .Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Profesor Maksymilian Edward 

Sosnowski, pierwszy bibliotekarz biblioteki 
Raczyńskich umarł onegdaj w 79 roku życia. 

Poznań. Pięć miesięcy szła karta po· 
cztowa ~z Szamotuł do Poznania! Karta. owa 
nadana na poczcie w Szamotułacb. 23 kwietnia 
b. r., doszła do Poznania 24 września. 

Gniezno. ·kary i podkustoszy tumski 
ks. Siuda został ozporządzenia władzy du-
chownej od 1 października na administi·acyę 
do Niepruszewa pod Bukiem przeniesiony. 

Gniezno. W przyszłą niedzielę, dnia 
29 września - jako w uroczystość św. Mi.· 
chała - odbędzie się w czasie wielkiego na· 
bożeństwa uroczyste poświęcenie nowo wybu
dowanej wieży przy kościele · św. Michała w 
Gnieźnie. 

.lłlogilno. Przy ładowaniu piasku zo· 
stał w Olszy zasypany w dole 32 lata liczący 
parobek Franciszek Kubiak, będący w służbie 
u gospodarza Weissa. Gdy go odkopano, 
już nie żył. K. osierocił żonę i czworo dzieci 
we wieku od 4 ·tygodni do 9 lat. 

Skoki. Mordercę handlarza bydła Risto 
ze Skoków zdołano wyśledzić, jak donoszą 
„Lechowi" z Długiej Gośliny. Mordercą jest 
niejaki .Ziemiecki z Murowanej Gośliny, a po· 
mocnym był mu jego syn. Mordercę zdra
dziła własna jego żona po burzliwej scenie, 
która przedtem rozegrała się w domu. 

Osieczna. Z narażeniem własnego życia 
wyratował czeladnik młynarski Biedrzyński w 
Osiecznie chłopca szkólnego Matheusa. Ogłasza 
to z uznaniem prezes rejencyi w „Orędowniku 
urzędowym". 

Koźmin. W koźmińskim inspekcyjnym 
obwodzie szkólnym jest 7 5 posad nauczyciel
skich, szkół 48, i to 31 katolickich, 13 prote
stanckich, 2 żydowskie i 2 symultanne. Dzieci 
szkólnych jest 6178. Na jednego nauczyciela 
w szkołach katolickich przypada przeciętnie 
81 dzieci, w szkołach protestanckich zaś tylko 
46, żydowskich 26. 

• Ze Sllłzka ez;rll Starej Poł8k Is 
Bytom. Zmiany w stanie duchownym. 

U stanowiony został ks. administrator Robota 
w Gorzowie administratorem w Ruptawie. 

Bytom. Niebezpieczna chorągiew znajdo. 
wała s]ę podczas przyjęcia ks. Kardynała na 
słupie przy probostwie św. Jadwigi, i to w k0 • 

lorach czerwonych i białych. Wiadomo, że to 
kolory kościoła naszego, ale i polskie. Policy. 
antów widocznie te niebezpieczne polskie kolo. 
ry raziły, więc wysłali sługę, by zdjął chorą. 
giew. Wprawdzie oś iadczył im pewien pan, 
iż nie wolno im tego czynić, bo stoją na ob. 
cym gruncie, a ks. proboszcz mógłby ich za. 
skarżyć o najście czyli złamanie· pokoju domo. 
wego, ale za to dostał, jak pisze "Schlesische 
Volksztg." „ci~tą" odpowiedź. Ciekawość, jak 
policya wytJómaczy swe postępowanie. 
· Przecież państwo pruskie nie byłoby ru. I 
nęło w gruzy, gdyby owa niewinna chorągiew 
była powiewała przy powitaniu zwierzchnika 
Kościoła. '" 

W J elenłogórze na Slązku kolej ele
ktryczna zderzyła się z wozem, na którym by. 
ło 12 d~deci szkólnych Wszystkie dzieci i wo. 
faica odnieśli ciężkie uszkodzenia. 

Odezwy, nawołujące katolików do utwo •. 
rzenia narodowego. kościoła niemieckiego, na.

1

1 

desłane z Lipska, krążą po całym Górnym 
Slązku. Gazety katolickie donosząc o tern, 
ostrzegają katolików, aby mieli się na baczno· 
ści przed agitacyą, wrogą Kościołowi. , 

Król. Huta. Cztery nauczycielki kato. 
ilckie przeszkadz:ały, jak wiadomo, podczas 
przemówienia ks. Kardynała, a raczej podczas 
mowy jego tłómac.za sekretarza, który powtó· 
rzył jego mowę po polsku. . 
· V\ridać, jako się nienawiść niektórych nie· 
mieckich katolików do polskiej mowy pokazuje. 
Ciekawość, juka będzie kara. , 

.Uysłowice. R'lsyjska władza policyjna 
stoi w porozumieni11 z pruską pohcyą, wskutek 
czego tutejEii policyanci w sąsiedniem · Króle· I 
stwie Polss.iem szukają za złoczyńcami, a .tu· 
taj aresztują podejrzanych lub obwinionych i 
odstawiają ich tamdotąd. 

Wladomo~eł ze . świata •. 
Berlin! Na rozkaz cesarza udaje się 

muzyka pieszego pułku gwardyi do Wiednia, 
aby przygrywać podczas przyj~cia niemieckiego 
batalio.n u, powracającego z Chin. Orkiestra I 
ta da później w Wiedniu kilka koncertów. 

W Wiedniu śledzą podejrzliwie stósunek, 
pomiędzy Rosyą i Serbią i niemile tam uderza 
to, że Rosya stara się rozciągnł\Ć protektorat 
nad Serbią. 

Z Chin narlchodzą wiadomości sprzeczne. 
Doniesienia od granic tonkińskich i jynańskich, 
jakoby tam obawiano się wybuchu powstania 
i wiadomość, jakoby francuski konsul jeneralny 
w sprawozdaniu swem dla ministerstwa spraw 
zagranicznych obawy takie wyraził, zaprzecza ., 
telegram z Par)ża. Przeciwnie, rząd francuski '• 
odebrał ztąd wiadomości uspokajajt\ce. NatQ· 
mia~st z Szangaju nadeszły do Londynu wia· ~ 
domości z doliny Jantsekiangu o panującym 
od 10 tygodni głodzie skutkiem wylewu. Lu· 
dność pozostaje tam bez dachu i pożywienia, 1 

położenie takie może na zimę spowodować : 
rozruchy. ,'. 

Buft"alo. Sąd uznał po półgodzinnej , 
naradzie Czołgosza winnym zbrodni morder
stwa w pierwszym stopniu. - Spotka więc 
go za to kara śmierci. 

W oj na angiebtko • transwalska. 
Z pola walki w Afryce donosi lord Kitcbener, :i 

że w ostatnim tygodniu poległo 29 burów, ra: 
niono 16, a 380 dostało się do niewoli. DaleJ 
zabrano 17800 nabojów, 1000 koni i,.55 wozów. 1 

Z powodu ruchów oddziałów burskich w okręgu ·; 
Vr~heid wysłano do Natalu posiłki i wogóle 
zarządzono, co . potrzeba. Wojska angielskie I' 
ścigają nieprzyjaciela w pobliżu Dewetsdorpu. j 

Myburgh i French operują w pobliżu Lady 1 

Grey. Wódz burów Smith pobiwszy wojska i~ 
angielskie, zwrócił się w kierunku południowym: 
Scheepers i Theron cofają się przed wojskaDl1 

angielskiemi i nie przyjmują bitwy. 

z róa11.:vch stron. ~ 
Bochum. Kto si~ spóźnił z zapisanie~ l 

gazety na czwarty kwartał, a chciałby otrzyma~ l 
wszystkie egz., niech zaraz idzie na poczt~ 1 

1 
z~żąda: „~eitung „ Wiarus Polski" ans Boc~~~ 1 mit Nachheferung", płact\C prócz 1,74 mr. J6 1 
szcze 10 fen. za przysła:p.ie pierwszych nun:ie• J 
rów, które poczta dosta.rczyć musi. 
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Bochum. Kopalnia „Hoffnungthal" wy· 

10wiedziała na 1 października 350 górnikom 
[Pracę. 

Wanne. Wybory starszego knapszafto-
',\\lego w nowym obwodzie odbędą się 19 paź. 
,dziernika od godz. 9 do 11 przed i od 4 do 

godz. po południu w lokalu p. Goldschmidt. 
Nowy ob~ód otrzymał numer 23a, a należą do 
iego górnicy mieszkający przy ulicach: Apo 
tbekerstr„ Feldstr., od nr. 6a począwszy, 
Grenzstr., Paulstr., Karlstr., Stiickstr., 'rhierstr., 
na w.;cbodzie strumyka młyńskiego (Miihlenbach), 
Unserfritzstr. i Wilhelmstr. 

Polacy-górnicy w tym obwodzie mogą l1' y· 
brać Polaka, byle się rączo zabrali do agitacyi. 
'rak na starszego jak i na jego zastępcę trzeba 
koniecznie pOFtawić Polaka. 

Wiece odbędą się w przyszłą niedzielę 
(lztery, o czem bliższe szczegóły w ogłoszeniach. 
Spodziewamy się, iż Rodacy licznie na nie się 
~biorą. 

Gelsenkirchen. W tutej13zej okoliuy 
~zerzy się batdzo tyfus. Władze ltwracają u :va5ę, 
p.ż woda, ml.eko i owoc należy przed spożyciem 
!przegotow ac. 
· Bonen. vV kopalni „Konigeborn" zostało 
kilku górników pokaleczonych. 

Styrum. Tutejsza fabryka zostanie 1-go 
października zamkni~tą, przez co przeszło 100 
;robotników pozostanie bez chleba, miądzy nimi 
iacy, którzy 40 lat w tejże fabryce zatru :nieni 
byli. . 

\V Bruchu zostać ma założone towa· 
rzystwo gimnastyczne „Sokół". 

Boso i w cylindrze. Kupiec Beck 
w Elberfeldzie założył się, że boso i w C)·Ln
drze za białego dnia przechadzać się. będzie 
po ulicach Beck dotrzymał słowa, ale za-

l
]edwie ukazał się na ulicy, towarzyszyła mu 
:groma~a dzieci, które gwiżdżąc i hałasując1 
wywołały witlkie zbiegowisko. Nieba\\em też 
nadbiegli policyanci i zapisali nazwisko kupca. 
Wkrótce Beck otrzymał mandat karny na 30 ! 
marek za "grober Unfug" .. Nie zapłacił jednak, j 
lecz odwołał się do sądu ławniczego, który go I 
1uwolnił od kary. Prokurator założył apelacyę, I 
.a izba karna skazała ~ecka na 10 marek, wy· I 
'Chodząc z tego założenia, że zakłócił spokój l 
publiczny i zaniepokoił publiczność. ' 

Niezwykły goMć. W Krakowie bawi i 
·p. Józef Gregoriades, wiceprezes izby deputo- f 
wanyr,h w Atenach, major kawaleryi w armii l 
~reckiej. Przybył celem poznania osobliwości I'. 

I pamiątek Krakowa i złożenia hołdu u trumny , 
ks. Józefa Poniatowskiego na Wawelu; pan ! 
Gregoriad(S jest bowiem zapalonym wielbicie- ! 
Jem naszego bohatera. V./ zeszłym roku zwie- I 
dzał W ars za wę. 
. Kosz pierników wręczył fabrykant 

:piern~k?w p. Hermann Thomas rosyjskiej parze 
c~rskieJ podczas przejazdu jej przez Toruń. 
Pierniki odebrała carowa, a car zaszczycił p. 
Thomasa rozmową. 

Straszna klęska. W Chinach jest 
be~ .dachu skutkiem wylewu rzek przeszło 
'<iz1es1ę,ć milionów ludzi. Nędza panuje tam 
P~ze1·ażająca i zachodzi obawa, że dotknięta 
lllieszczęściem ludność zD'inie zimą od głodu, 
-Oraz ie powstaną groźn; rozruchy. . 

~ielki jubileusz małego państewka. 
W bieżącym miesiĄCU odchodziła republika 
~?Marino juhileusz 16-wiekowego istnienia: 
: sród. tylu burz, przechodzących nad Europą, 
m;lutk1e państewko. najmniejsze na świecie, 
.z olało utrzymać swą niezależność. 

1
. ~onieważ nie wszyscy wiedzą o istnieniu 

eJ !lll~roskopijnej republiki, przypominamy, iż 
~.naJduJe się ona we Włoszech środkowych i 
:czy nie wiele ponad 8000 ludności. San-Ma· 

si.no j~st _jeszcze o tyle osobliwością w Euro· 
pi~, I~ me posiada · długu państwowego. Z ra· 

1 ~Y1 niezwykłego jubileuszu niezwykłego pań· 
,~tewka przytacza „Gazeta. lozańska" podanie, 
otyczące jego założenia. Niejaki Marinus, 

l'Ode.m z Dalmacyi, uchodząc przed prześlado, 
;anicm chrześcian, za Deoklecyana, przybył 

0 Włoch i tu osiedlił się na odludnem wzgó· 
r~u, zwanem Titano. Dokoła niego gromadzić 
iię poczęli pastuchowie etruscy i z ich osad 
P~;s.t~ło malutkie pań stew ko, które przy brało 
p nieJ nazwę San-Marino. 
t' Dodać tu należy, że gdy dokonywało się 
~:~o.czenie Włoch, niezależność malutkiej re· 1 hk1 została uszanowaną. Na podstawie 
l~~wencyi z r. 1862, odnowionej potem w r. 

2, republika San.Marino u.znała tylko pro· 

tektorat Włoch~ oraz poddała się ich zarzą· 
dowi poczt i telegrafów. 

Z nastaniem dlugich wieczorów niechaj 
kołownicy baczą na rozporządzenie policyi, któ· 
ra nakazuje kołownikom, żeby z nastaniem 
zmroku mieli zapalone latarki. 

Prośba. 
W Jadamach wybudowano w .tym roku 

nową plebanię. Pa.r&fia zapłaciła już 4G40 
marek, lecz potrzeba jej jeszcze 2300 marek; 
nadto na chałupę dla robotników i na nowy 
płot wydatek ~ ynosić będzie około 1700 mr., 
tak iż razem parafia w krótkim czasie będzie 
m~siała zapłacić 4000 marek, których sama 
am w 20 latach złożyćby nie mogła, choćby 
innych potrzeb nie było. Parafia bowiem bar. 
dzo mała. i uboga, tak jż pomimo corocznych 
r~partycyJ po opłacie różnych nadarzających 
s ę re.paratur, na fundusz budowlany drobno· 
stka tylko rocznie odpada. 

W tej potrzebie udaje się więc biedna pa~ 
rafia do Szanown)'ch Czytelników z prośbą o 
pomoc. Ofiary przyjmie 

Ks. vV r ó b 1 e w s ki , probos~cz, 
Jadamy (Niedamowo p. Gr.-Klinsch). 

Tow. Przemysłowców w Bochum. 
Kwartalne iebranie odbędzie się w pon!edziałek dnia 

30 hm. w lokelu p. B. Mense, ul. Rheiniscbestr. nr. 7. 
L1~?.nv udział ~złonk6w i gości ba1dzo poźf\dany. 

Cł Ść przemysłowi! Z ar z~ d. 

'I'ow. św. Kazimierza w Liitgendortmund 
dou0::1i swsm człunkom oraz wszystkim Rodakom z parafii 
tut;.j3Hj, iż od sob-ty 28 p1 południu: aż do 30 po poł. 
będzie w kościele tutFjsr.ym spoeob•1nść do spowiPdzi św. 
w polskim języku. W niedz.idę po pułuduiu o gvdz. 31;2 
ręl~ polskie nieszpory z kazaniem, na. co Wam szczególni\ 
zwracam uwi:gę i proszę o liczoy udział. Kochani R'Jda
cy, pukażmy przez liczny udział w nabożeństwie, że go 
prngniemy. ŻP- nam jest milem w polskim języku po cięż
kiej pracy P,ma Boga chw!i ;:ć i w polskiej mowie słowo 
Boże słyszeć. Po nieszporach jest zebranie na s!lli pana. 
Spechta. Rodacy, trzymajmy się kupy a. za podstawę 
niech nam służy „ Wiarus Polski". Będzie także wię • 
ksza liczbii. · „ Wiarusa Polskiego" rozdana. Rodacy! 
knpieri.jmy to pismo, bo ono ·jest p•smem naszem. W tym 
to czasie tnk dla nas krytycznym, ze wszystkich stron· na , 
naa ci11ign~ s'ę burza po burzy, a „ Wiarus Polski" jest 
naszym obrońc~ i przyjacielem. Szanowni członkowie I po -
wiuności~ naszfł jest, aby każdy członek miał „ Wiarusa. 
Pol3kiego" juz dla tego samego, że „ Wiarus Polski" jest 
organem naszym, organem wszystkich towarzystw na obr 
czyźnie. Na zebraniu mogl} także być b;lety do Werl .zf.1.
mówione u p Szczepana Kamińskieg() zast. prezesa na• 
szego towarzystwa. Proszę także kochanych Rodaków, aby 
kużdy . o ile możności do Werl jechał, aby pokazać, że je
steśmy gor1iwymi czcicielami naszej królowej w niebie. 

P.)nleważ 30 bm. wyjeżdżam w strony rodzinne 
proszę wszystkie listy tycz~ce się tow. przysjłać na ręce 
p Szczepana Kamińskiego pod adr.: Szczepan Ka.miński 
N eu-Crengeldanz, LUtgendortmund. 

· Jan Pietrza~, pnewodniczfłey. 

Podzielrnwanie! 
Szanownemu Towarzystwu sw. Czesława w 

Bulmke, ·oraz wszyRtkim Rodakom i Rodaczkom 
którzy wzięli udział w pogrzeb'.e naszego ko
chanego małtonka i ojca 

ś. p. 

Stanisława Madalińskiego 
składam staropolskie Bóg zapłać ! 

W s:nutku p rgrj\!Ona żona 

Józefa Madalińska 

. 
Porządek naboteństwa w Bottropie. 

w niedzielę, 29 września. 
I. msza. św. o godz. 6; II. milzs. ew. o godzinie G3/ 4 ; 

III. msza św. o godz. 71/ 2 ; IV. mezs. św. (dla Polaków) 
o godz. 81/4 ; V. maza św. o godz. 9. Wielkie nabo
żeń~two z kazaniem o god11:. 10. 

Nabożeństwo polskie w Bruchu. 
W sobotę 28 ·września od rana 7 godziny będzie 

polski ksifldz słuchał spowiedzi św. aż do niedzieli 29 
wrzeinia wieczorem. W niedzielę po południu o godz. 4 
będzie naboteństwo polskie z kazaniem. Od teraz każdego 
miesiq,o.a. w czwart11i niedzielę będzie się odbywało poli:ik1e 
nabożeństwo i będzie sposobność do spowiedzi św. dla 
Polaków. Ks. Prob. Overmann. 

Nabożeństwo polskie. 
We W"tten spowiedt św. od soboty 28 wrzesnią. 

po poł aż do poniedziałku rano. Kazanie w niedzielę 29-go 
wrzeinfa po poł. o 4 godz. W .&nnen spow. św. w po
niedziałek 30 wrzeinia po poł. i we wtorek rano. Kazanie 
w poniedziałek na wieczór o 8 godz 

Tow. loteryjne „Gwiazda szczęścia' w Herne 
szan. członków uwit damia, iż zebranie odbedzie się w 
niedzielę 29 września o godz. 12 w poł O liczne przy
bycie upraszam, gdyż z powodu braku pieniędzy na za
kupno losów b~dzie potrzebna. składka za miesił\C naprzód. 

St. Lemański, kasyer. 

'row. gimnastyczne „Sokół'' w Bruckhausen
Marxloh. 

Uwiadamiam szan. druhom, it zebranie odbędzie się 
w niedzielę 29 września o godz. l po pnł Proszę o ja.a: 
najpuok~ualniejsie przybycie. G0ac ·e mile ~\idziani.. 
Czołem I Jan Chudziński, przewodn. 

Obwieszczenie I 
Z powodu, iż panuje „tyfuo", posiedzenie odbyć się 

nie może w przyszli\ niedzielę. Taki jest zakaz policyjny. 
Tow. św. Jacka w Bismarck. 

Tow. św. Piotra i Pawła w Bru~khausen„ 
Zebranie odbędz e się w niedzielę 29 wrzesnia o 

gJdz. 1/ 212 u p. E:itiey. W. Banaszak, priew. 

Saukau. 
W niedziel~, dnia 29 września. obchodzi 'row. św. 

Kazimierza w Baukau SWt\ tegoroczn~ rocznicę, lecz tylko 
w gronie swych członków, to jest bez udziału obcych 
Towarzystw. Rocznica ma. się odbyć w następujt\cym po• 
rzt\dku: Rano o godz. 9 odbędzie się Msza św. na in·· 
tencyę Towarzystwa, winni się zatem na tę Mszę św. 
stawić wszysr.y członkowie w czapkach towar.zysklch. 
Po południu o g?dz. 4 polskie naboteństwo, po nabożeń'.'" 
st.wie zecbc~ się staw:c wszyscy członkowie na salę pana 
Józefa Newelinga. Członkowie zechc~ pr.iyprowadzie 
swoje familie~ sob!\. O ja.k najlicim!Pjszy udział w na-
bożeństwie jak i w rrcznicy uprasza. Z ar 71\ d. 

Tow. św. Stanisława B. w Wanne-Zachód. 
W niedzielę 29 bm po poł. o godz. 4 na sali pan~ 

Gedesmana odbędzie się mie~ięczne posiedzenie. Porz,dek 
obrad: t) płacenie składek miesięc:mych, 2) w ,iis nowych 
członków, 3) ważne sprawy w sprawie poświęcenia cho
rll;gwi, które się ma odbyć dnia 13 października tego 
roku. Liczny udtiał wielce pCŻl\dany. Z""raz.em uprasza. 
eię tycn członków, kt6r2.y za1egajlł ZP składki\ trzy mie
s l\Ce aby tw '.le sp1 awy uporz~dko•~ 1.di, to w mu;m razi~ 
b.~1Lie ~m .IJVUt:Z:..13 urJ:.:Zy.ilt-.śc;. jJOSWilJCeilla. c.l:wrągwt 
wstęp jako członkom wzbroniony. St. Zimny, przew . . . 

1row. św. Piotra w Horst n. Ruhra, 
Przyszłe posiedzenie odbędzie się w niedzielę, dnia 

29 bm. o godz. 4 po poł. O liczny i punktualny udział 
członków prosi Z a r z I\ d. 

Towarzystwo św. Józefa w Horst.hausen. 
W niedziel~, dnia 29 września. bierze Tow. udział w . 

rocznicy Tow. św. Michała w Bruchu. CzłonkoVJie winni się 
stawić w czapka ~h i oznakach t uwtuzysk!ch o godr. 2 
punktua1nie na s~li posiedzeń. Uprasz11.1:Hę członków, a.żeby 
jak najlic.rniej stawili s'ę. Z a rz Ili d. · 

Uwag a, Towarzystwo bierze udział w pielgrzyn.ce . 
do Werl dnia 13 października.. Kto chce brać udi!liał w 
pielgrzym.ce ten niech sobfo zamówi bilety na.przód .u 
przewodniC.Zl\Cego, zastępcy, sekretarza, kasyera. i u bibioft 
ttkarza. Niech Rodacy nie odwłócz!\ na ostatnią godzinę, 
gdyż bilety mllSZI\ być przed czasem ta.kupione. Niech 
Rodacy jak n&.jliczniej udział wezmłł w polskiej piel• 
grzymce. K. S wielug.a., sekretarz. ; 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława Bisk11 
w Etisen · 

donosi swym członkom i wszystkim braciom Rod Il.kom za"'.' 
mieszkałym w Essen i okolicy, iż w niedzielę, u.a.ia 6 -go 
października br. obchodzi towarzys•wo 11 rocznicę swego. ' 
istnienia . Brlltnie tow., które od nas zaproszenia. odebrały 
i te, które dl1:;. braku adresu takowych nie odebrały, ora~ · 
wszystkich nam życzliwych Rudaków prosimy, ażeby nas 
s~ ~ obecności!\ w naszt-j uroczystoś3i swem przybyciem, 
zaszczycić raczyły. Szczególnie też Tow. św. Józefa i 
Kółko śpiewackie nDzwou" z Essen mile zarraszamy. 
Przyjmowanie oratnich towarzystw w lokalu p. Wimersa. 
w Getrudenhof przy reńakim dworcu, ul. Mathiasstr 10 
odbędzie się od godz. 2 do 1/ 24 po poł. a o 3ftt4 u.damy 
się na polskie nabożeństwo do kościoła św. Gertrudy • . 
Po naiwżeńatwie udamy się na sal~, gdzie si~ dalsza uro
czystość odbędzie. Będzie teatr amatorski, mowy, dekla.- . · 
macye, śpiewy i koncert wykonany przez polskfi kapel~ 
p. Pawlaczyka. z Schonnebeck. Wstępne dla członków· 
wszystkich towarzystw 30 fen., dla. nieczłonków czyli 
gości 50 fen. Niewiasty i dzieci mlljl\ w tęp wolny. . 

U w ag a ·: Uprasza się szan. członków, aby aię na. 
rocznicę stawili w oznaka.eh towarzyakich. Wszelkie listy 
tyct~ce się towarzystwa, proszę adreaowli..ć na ręce pa.na. 
przewodniczl\cego lub sekretarza.. Roch Królak przewod. 
Essen-Ruhr Schwanenkampstr. nr. 7 a I piętro. Stanisław 
Hersztowski sekretarz E3aen-R~hr Fo.nkelstr. nr. 1. O jak 
liczniejszy udział w uroczystości uprasza Z ar z' d. 

Tow. gimnastyczne „Sokół·· w .Bruckhausen 
urzfldlla w niedzielę, dnia 6 października br jesienną . 
zabaw~ z tańcem na sali p. Brinck w Bruckhausen:, 
ul. Albrechtstr., na którt\ zaprasza wszystkie gniazda so· 
kole ·z Nadrenii i Westfalii oraz i towarzyetwa., któr~ dla. 
braku adresów za.proszeń nie odebrały. Kuty wstępne dla. 
członków 50 fen , dla nieczłonków przed czasem 1,25 m., 
które są do na.bycia u druha. Banaszaka w Bruckbausen, 
ul. Louisenstr. 12, przy · 1tas:e wstępne 2 mr. Zwracamy 
uwagę wszystkim tow . .które do nas przybęd~, aby ich 
członkowie wylegitymować się mogli, w inn~m razie 
płac~ jako nieczłonkowie. Prosimy o liczne przybycte. 
Dla. zadowolenia. wszystkich będllie program za.ba.wy 
wielce obszerny - Czołem! Wydział t 

W niedzielę, dnia 29 bm. od 4 do 12 godz •.. po poł„ 
b~dzie w mym lokalu w Witten przy ul. Hauptstr. 6!'> 

zaba-wra z tańcezn · -
dla Polaków, na którf\ Polaków z Witten i okolicy za-
praszam. Wst~pne 50 fen. Skora usługa. · 

n. Schoenen, gościnny. 



Tow. loteryjne „Nadzieja" w Wattenscheid. 
Dnia 29 września będzie walne zgromadzenie 

w celu załatwienia ważnej sprawy. Członkowie zalega· 
ją.cy ze skłiidlrą, dłużej jak 2 miesillce nie mają, wstępu. 
O liczne prz:ybycfo uprasza Z s. r z Ił d. 

Towarzystwo św. Aloizego w Weitmar 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom i Rodaczkom 
w \Veitmar i okolicy oraz są,eiednim zaproszonym towa
rzyatwom, iż w nielzielę 29 września po południu obcho
dzi tow. ewą, 9 rocznicę swego istnienia na sali pana 
Kassenberga. pr:y poczcie, na którfł wszystkich nam ży
ezli~ych Rodaków zapraszamy. 

Program rocznicy: Od godz. 1/ 23 do 3fr1 prz~jmowa· 
nie bratnich tow. O godz. 4 pochód z muzyki\ do kościoła 
na polskie :iabJżeń:itwo. Po nabożeństwie dalszy ciąg za
bawy nn. sali. O g()dz. 7 będzie przcdotawienie teatralnEJ 
pod t~·t „C6arodzieji!ki stolik'~ Czł,.mkowie naszego tow. 
zobowią,zani są, wszyscy wzią,ść udział w pochodzie do ko
ścioła. Po teatrze będzie dalsza zabawa. Karty wstępne 
dla członków 30 fen., dla nieczłonk6w pried czasem 50 
fen., a priy kasie 75 fen. Niewiasty maj!\ wstęp wolny. 
OzłJnkowie niewypłatni płac~ wstępne jak nieczłonkowie. 
Nadmienić jeszcze wnada, iż ma to być pierVi sza tak. 
wapaniała zabawa w 7 latach, z której to zabawie każdy 
R·):iak ile motności zadowol~ny b~·ć ma. O liczny udział 
prnsi Z ar z Ił d 

Towarzystwo św. .tlarbary w Hamborn 
donoi!i swym członkom i Rodakom zamieszkałym w Ham·· 
boro i okolicy, iż w nieddelę 29 września. obchodzi tow. 
6 rocznicę swego istnienia a pi2'tl\ roczoicę poświę ~e
nia chorągwi. Bratnie tow., które od ns~ zaproszenia o
debrały, takż ~i te, które dla braku adresu za.proszenia nie 
odebrały, prceimy, aby przybyły z chorągwillmi i z pe
ł11ozami. - Program uroczystości: Od godz. 1/ 21 do 31/ 2 
prz;vjmowanie brntnich tow. O godz. 4 wymarsz do ko
scioła na polekie nabożeń~two. Po nabcżeństwie pochód 
na sa1ę prz.) odgłosie muzyki p. Podeszwy z A1atadeu 
W sali nastl\pi przywitanie goaci ! dald~a zabav.•a: dekla
macye, śpiew, koncert, a w końcu będzie odegrany ti!l.ltr 
„Czarodziej ki stolik". Wstępne dla człouków tow. 30 
fen., d1a nieczłonków przed czasem 50 fen., przy kasie 75 
fen. Przewodniczą,cy, chorąży i niewiasty mvj~ wst~p 
wolny. Karty wstępu można nabyć u skar'onika i je go 
za:itępcy O liczne przybycie prosi Z ar z~ d. 

Uwag a: Przybędzie 2 ksi~ży polskich, którzy bę 
dfł ołuchać spowiedzi św. i to j u ż w p!~tek po połudc•iu 
z.acZnfł słuchać, a pozostaną tu tiż do wtoku pdudn'a, tak 
więc z tej sposobności aby jak najwięcej korzystano, bo 
nie wiemy, kiedy się nam znów taka. sposobność nil.darzy. 
Niewiasty już w pif\tek i w sobotę przed południem przy· 
stępować winny do Sakramentów św .. reszta w poniedzia.
fok i wtorek, gdyż w sobotę po południu i w niedzielę 
przystępuj~ mężczyźni, bo w powszednie dni muaz!l pr11-
cowaó. Towa;rzystwo przystępuje wspólnie do Komunii 
św. w niedzielę o godz. wpół do 8. Członkowie wi mi 
założsć cznaki i aby ani jednego nie brzbwało. Na. ro
cznicę wlnni slę członkowie stawić z oznakami i ustawa
mi, gdyż niewypłatni członkowie dłużej niż 3 mies:ące, 
płac~ wstępne jak goście. O jak najliczniej:rny udział 
uprasza Z ar z Ił d. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donosi swym członkom i Rodakom z Linden i Dahlhausen 
oraz Towarzystwom, które zaproszenia otrzymały, jako i 
tym, kUrJ dfa braku adresu zaprcszenia nie odebuły, 
iż dnia 6 pażdziernika urzą,dzamy obchód 9 rocznicy 
istnienia naszego tow., na który szanownych Rodaków i 
sz;an. Towarzystwa uprzejmie zapra:izamy. 

Program uroczystości: Od godz. 21/ 2 do 31/ 2 przyj
mowanie obc;ych towarzystw. O godz 4 wymarsz do ko
ś~ioła ze sali p. Schillera., mi~dzy kościcłem katolickim 
a ewangielickim, na nabożeństwo. Po nabożeństwie po
wrót na salę p. Schillera, gdzie na.stl\pi przywitanie to
warzystw i gości. Potem koncert, śpiewy i dekla.macye, 
a o godz . 7 wieczorem teatr p:>d tyt. : „BłogJsławieńatwo 
Matki~' i „Mosiek spekulant 11 • Szan. Towarzystwa. upra
szamy, aby przybyły z chorągwiami i pałaszami, a człon
kowie aby się stawili z oznakami. Wstęp dla członków 
tow. 30 fen, dla czlonk6w naszego tow. 30 fen, dla nie
członków 75 fen., a przy kasie 1 mr. Członkowie nie· 
wypłatn\ pła.cą, jak nieczłonkowie. O jak najliczniejszy 
udział w zabawie uprasza Z ar z~ d. 

Oddział śpiewu 
·Towarzystwa św. Antoniego w Ueckendorf 
donosi swym członkcm i członkom Tow. św. Antoniego, 
którzy chcfł brać udział w zabawie jeaiennej, iż powinni 
się zgłosić w niedzielę 29 bm na małej sali ?• Seaee, po 
_;9łudnlu od godz. 1 do 6. O liczny udział w zabawie 
purasza Z ar z I\ d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Gladbeck 
odprawi w niedzielę 29 września jesienną zabawę 
poła,czon~ z przedstawieniem amatorskiem. przeplataną, kon
certem, śpiewami, deklamacyami itd. Wszystkich człon
ków i wszystkich Rodaków z Gladbeck i okolicy zapra
szamy uprzejmie. C~łonkowie mają, wstęp wolny, lecz ci, 
którzy za.legajfł ze swemi składka.mi trzy miesią,ce będą 
uważani jak niecr:łonkowie. Przed zaczęciem. mogił się 
jednakownż uiścić ze składek. Nieczłonkowie płacą, 50 
fen. Pocz~tek o godz. pią,tej .po południu na sali domu 
katolickiej C?;eladzi. O liczne przybycie upr1ma 

Z ar z Ił d. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Steele 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom w Steele, 
Horst) Kray i okolicy, iż w nieizielę dnia 29 września po 
połu o 5 godz. urzą,iza zabawę połą.czonfł z tań ' em na 
sali p. Rahmann, na którą wszystkich nam życzyliwych 
szan. Rodaków najuprzejmiej zapraszumy. Wstępne dla 
wszystkich członków tow. wynosi 50 fen., dla nleczłon· 
ków przed czasem 75 fen. przy kasie 1 markę. Proaimy 
wazyatkich cdonków obcych tow., ażeby przy kasie pued
sta.wili swoj" ksi~żkę czyli u3t11wy. O liczoy udział upra-
sza się. - Cześć polskiej pieśai. Z ar z q, d. 

Koło śpiewaków „Sokół" w Ueckendorfie 
donosi wszystkim swym członkom, ił w niedzielę 29 bm. 
cdbędzie się lekcya śpiewu jak zwykle o godz wpół do 
drugiej. O godz. 3 da się nasze Koło odebrać w ogro
dzie naszego gościnnego p. Baukmanna. Członkowie, któ· 
rzy obrnz wezmfł, BI\ zobowifł?Jani zaraz zapłacić, abym 
wiedział ile obrazów zamówić. Cena obrazu wynosi 3 m. 
Jeżeli mniej to pieniądze zostanfł zwrócone. Proszę wszy
stkich, aby przybyli w oznakach. O liczny udział prosi 

Z a rz ą, d. 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck. 
\V niedzielę 29 wrześnla odbędzie się zgromadzenie 

o godz. 1, po tero wymarsz do Brnchu na rocznicę Tow. 
św. Michsła. Członkowie winni się stawić w czapkach i 
czoakach. Tsk samo członkowie mogą, odebrać swe o-
brazy. O liczny udział prosi Z a. r z ą, J. 

Koło śpiewu "Lutnia" w Dortmundzie. 
W niedzielę dnia 29 b. m. odbędzie się w Central· 

Hof, Westwall, zwyczajne zebranie tow. i lekcya śpiewu 
i to punktualnie o godz 3, ponieważ później stla zajęta. 
O .iak najliczniejsze stawlenie członków uprasza się. -
Goście mile widziani. - Cześć polskiej pieśni I 

Zygm. Fr~ckowlak, sekretarz. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne. 
W niedziel~ dnia 29 września bierzemy udzieił w ro

cznicy Tow. św. Michała. w Bruchu. Członkowie winni 
się stawić w oznakach i czapkach tow. o godz. 2 po po
łudniu w lokalu posiedzeń. Wymarsz o godz. 1/ 23. O 
liczny ndział uprasza Z a r z Ił d. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
donoi!i członkom, że w niedzielę 29 wrzrśni:J. odbędzie się 
zwycz&jne zebranie o g ·dz. 11/2 po południu. O godzinie 
21/ 2 nastfłpi wymarsz do Bruch11 na rocznicę Tow. św. 
Michała. w Bruchu. O jak najliczniejszy udział uprasza. 

Z ar z~ d. 

'.L'owarzystwo św. Wojciecha w Karnap. 
Miesięczne zebranie odbędeie się w niedzie)ę ,_29 bm. 

o godz. 1 O przed pcło.dniem. Upra~zamy członkow, aby 
się licznie i punktualne zgromadzili, ponieważ Sf\ ważne 
sprawy do załatwienia. Z ar z & d. 

Towarzystwo „Jedność" w Bruckhansen 
donosi wezystkim SWJ m cJ,)nko n, iż w nitdzielę d oia 29 
W'.ZfŚnia b:erzemy udział w rocznicy Tow. św. Bi1.rbary 
w H"mborn, dla tego wszyscy st:iw.ć się powicni o godz. 
11/ 2 po południu w czapkach i oznakach tow. na. salę po-
siedztń p. Reidicka. Z a r z fł d. 

'l'owarzystwo „.J edność'' w Dortmund. 
Dnia 29 bm. odbędzie ~ię poaiedzenie punktualnie o 

godz . 4 peł. na które członkowie winm licznie i punktu
alnie się stawić. Potem za.ba wa. Ozłónkowie płacą, 
60 fen. Goście mile widziani, a płacą 75 fen. O liczny 
udział uprasza Z a r z ą, d. 

l{oło śpiewu „Lira"' w Oberhausen. 
Zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 29 bm. o go

dginie 1/212 przed południem, pcczem lekc~ a śpiewu. O 
liczny udział bardzo się uprasz!ł. - PJ p0łudniu w po
wyżilz~ niedz!e1ę bierzemy udział w zabawie Koła śpiewu 
„Mickiewicz~'. Prosimy członków, ażeby się zechcieli o 
godz. 4 po poł. stawić na sali p. Hacke, z k~d wyruszy
my wspólnie na. salę zabawy aDrei-Kalser-S:ial". 

Cześć polskiej pieśni! A Konieczny, eekr. 

Koło śpiewu „Sobieski" w Berten 
donosi swym członkom i Rodakom w Herten i okolicy, iż 
w niedzi::lę dnia 6 października. urzl\dzamy jesiennę 
zabawę połl\CZODfł z koncertem i tańcem, na kt6rl\ za
praszamy wszystkich uprzejmie. Przed zabawą o godz. 4 
odbędzie się zebranie, na które się wozyscy członkowie 
stawić winni. Fr. R:ybarczylr, przewodn. 

Tow. św. Jana Chrzc. w Meiderich. 
W niedzielę dnia 6 p.eździernika o godz. 4 po połu

dniu urzą,dzamy na sali p. Engelsa, ul. Bergstr. za baw a 
w celu pożegnania Rodaków opuszczaj~cych nas i to z 
tańcem. Wstępne przed cza.sem óO fen., a przy kasie 7 5 
fen. i to dla t.ych Rodaków co Bił w towarzystwach, dla ob
cych 1 markę. Kartki można nabyć u prezesa lub sekre-
tarza. O jak n.ejiiczniej:izy udział uprasza Z ar z Ił d. 

'Tow. blog·. Bronisławy w Wiemelhausen. 
Przypomina się szan. członkom, iż w przyazłfł niedzielę 

bierłlemy udział w rocznicy Tow. św. Aloizego w Wei
tmar. Członkowie zechcą, się stawić w czapkach i ozna
kach na sali posiedzeń u p. Schmidta. Wymarsz o godz. 
2 po poł. O liczny udział prosi Z a r z q, d. 

Towarzystito św. Józefa w' Altenbochum. 
W niedzielę dnia 29 b. m. bierzemy udział z chor!ł

gwifł w uroczystości Tow. św. Aloizego w Weitmar. -
Członkowie winni się zebrać o godz. 11;2 w lokalu tow 
O jak najlcztiejszy udział szan. członków uprasza 

Zarząrl. 

Wiec polski w Kastropie 
odbędzie się w niedzielę dnia 29 września o godt. 4 po 

'rowarzystwo św. Wojciecha W Baukau. południu na sali p. Schulte-Becker. Na wiecu omawiane 
Przyszłe zebranie odbędzie się dnia 29 września. o 2 będą, sprawy duszpa.steretwa, górnicze itd., dla tego Ro-

godz. po południu. Potem wycieczka do Bruchu. O li- daków z Kaśtropu i całej okolicy zaprasza się. 
c:i:ny u łział uprasza Z ar z I\ d. ,,Związek Polaków". 

Towarzystwo św. Michała w Bruchn 
do 105.i swym członkom i wszystkim Rodakom i Rodaczk 
w Bruchu i okolicy oraz B2'siednim zo.proszonym towarz~ 
stworo, it w niedzielę 29 września. po południu obcho~ 
towarzystwo SWfł 1.3 rocznicę swego istnienia na 

81 
p. H. Kuchem (Kolniacherłof) przy kościele katolick~ 
na którą, wszyatkich nam życzliwych Rodaków zapraszam 

Program rJcznicy: Od godz. 2 po peł. do Wpół I 
4 przyjmowanie bratnich towarzystw. O godz. 4 pochCi 
do kościoła na. nabożeństwo. Po nabożeń~twie dalszy e~ 
zabawy na sali. O godz wpół do 9 będzia przedstaw•! 
nie teatralne. Członkowie naszego tow. zobowilłzani l 
wszyscy wzią,M udział w pochodzie do kościoła pod ka 
a ci członkowie, którzy nie wezmfł udziału w rocznicy 
w pochodzie do koilcioła płaci\ wstępne jak członkot, 
sąsiednich tow po 30 fen. Karty W3tępu moźnr. mbyć 
c7.łoohó ~ za• Z?tdu i u golarza Fr. Janow3kiego, w niek:~ 
rych składach polskich, których właściciele Sił w tow1 
rzystwie, oraz w lokalu towarzyskim. Karty wstępne d, 
nieczłonków prrnd czasem 75 fen., a przy kasie 1 mr., 
liczny udział członków i zaproszonych Rodaków i Ro 
czek w rocznicy uprasza Z a r tą d, 

'I'ow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausenj 
urrtłdza w niedzielę dnia 29 wrześoia br. o godz. 4 
południu jesienną zabawę połf\CZODfł z tańcem u 
E::ipey ul. Kaiserstr. Karty wstępu przed czasfm 75 
są, do nn bycia w lohlu t)W. u p. E:ipey i u p. Banas~ 
ka, Louisenstr. 12. Przy kasie płaci się 1 mr. Członk1, 
wie tow. płacił 50 fen., lecz są, ze bowiq,zani przy wst~ 
pie okazać się kar.tą, kwitowi\ swego tow., w innym rs 
płaCf\ jak nieczłonkowre. Upraszamy wszystkich Rod!/ 
ków z Bruckbauscn i ck<.'licy o liczne przybycie 

Zarząd.I 

Towarzystwo św. Piotra w Steeie 
donoei swyrr. członkom, iż w niedzie.lę 29 bm. odb-.diie~;' 
walne zebranie na 1:ali zwykłych posied~eń o go~ 
1/ 2i po poł. 3za'.l. członków i Rodakó N uprasza sit;, aże: 
jak nBjltczmifj się stawili, ponieważ pr„yjd~ ważue sp 
wy pod obrady. Zarazem prosimy członków, którzy ·1 
sil.da.il\ koiążki z towarz~·stwa, ażeby je na tem zebra~ 
oddali, ponieważ rewizya książek s'.ę odbędzie. Człon 
który ksij\Żki nie odda winien wartość jej zapłacić. 

Zarząd 

Koło śpiewu „l\Iickiewicz'; w Oberhamen 
dr•n 1Si swym członkom i Rodakom zamieszkałym w Ob~ 
ł:.ausen i okolic;r, iż w niedzielę tnis. 29 września urJ 
dz i my zaba""R ę jesienną. Poczf\tek o godz. 4 
południu. Program : Koncert kapeli p. Santury, dyryg& 
Koła nac;zego, śpiC:w Kcła na cztery głosy, a w ~Jt 
nastąpi tmiec. Zabawa odbędzie się r a sali p. Kleili! 
O liczny u dzieł uprasza się. - Cześć polskiej pieśni I 

Z ar z lJ.d. 

Wiec polski w Brnclm I 
odbęizie się w niedzielę d 1ia 6 października o gĄ 
4 po południu na sali p. Kuchem (Koloischer Hof). 
liczny udział uprasza się, gdyż będ1t omawiane wszys 
sprawy Polaków na obczyźnie dotyczq,ce. 

„Związek Po laków". 

Wiec polski w Menged~ 
od.będzie się w niedzielę 29 września o godzinie 4, 
południu na s~ li p. Schulze- Salming w BJdelschwing .. 
liczny ud3iał Rodaków z Mengede i okolicy uprasza e: 

gd~ż będt\ omav;ia.ne wdne sprawy Polaków ns obelt. 
źnie dotyczf\ee. ,.Związek Polaków". 

Wiec polski w Rottbause 
odbędzie się w n1edzieJę dnia 29 września n g„ 
l/ 212 w po1udnie w eali p. Józefa Waterma:vera, ul. B 
senstr 92, przy kopalni „Dahlbusch" III. i IV, przysUt 
kolei elektrycznej Watermayer. O liczny udział Rod11:1 

z Rotthaueen, Schonnebeck, Kray i okclicy upra~za s11 
„Związek PolalióW"· 

Wiec polski w W attenscb~i~ 
cdbędde się w pr2yszł~ niedzielę 29 wrze!~ , 
o godz 1/ 24 po poł. w sali p. Wilke, ul. Vo .les~r. · ' 
Rodaków z Wattenscheid, Gtinnigfeld i całej okolicy 1 

prasza. się o liczny udział, bo przyjdą, różne sprawy P 
obrady. „Związek Polaków~ 

Baczność parafianie Wielkiego Strzelca 
pod Piaskami. 

Zapra,zamy ofiarodawców i cały k1)mitet, ieby ' 
stawił na po~iedzenie 29 września na godzinę 4 po ~· 
łudniu w Hiillen u p. Reitmajflra. Dnia 10 paździer~ 
odbierzemy chorllgiew, więc musimy te cał~ spraw~ , 
gulować. Pieni~dze z Kastropu od Ciszewicza, kt( 

kwitował ks. prob. Wlazło odebraliśmy, tylko tersz up~ 
szamy, żeby się ten komitet w Ka.strop zoj~ł i tych 0 

rodawców, którzy na ręce U1szewicza dawali, spiaał C 
listy, co będ2' razem kwitowane. O liczny udzia~ o~W Il 
komitet Jan Giernes, Jakób MikołaJsk1 o 

Baczność Roda cy z parafii Kołaczkowski 
pod Dłonią. ti 

Mieliśmy zebranie 8 września w Oberhausen, aby P! 
na~zego kc ścioła parafialnego sprawić pamif\tkę. Z~Pc • 
szamy ~ szystki eh parafian Kc łaczkowskicb do sk; Jl 
chociBżby najmniejszych wedle możności, aby poka~a.' c 
jeszcze nie wyga'ła. w nns wiara Ojców naszych .1.ze. ti 
na obczyznie daleko od stron rodzinnych zawsz~ J.~J ;· k 
nami b~ ć pragniemy. Kochani :Rracia I pokażcie iz J 
~prawa ta obojętni\ nie jest. Proszę o przybyci~ 29 :i~l " 
snia na. dworzec w Wanne o godz. 2. Wi;izelk1e s ·c: n: 
przyjn:.uje komitet: Piotr Polny w Oberhausen Ro~~ d: 
59. Walenty Hunclik w Alstaden, Grenzstr. 342. e 
Naskręt Wanne I, Hofstr. 23 a. Adam Naskręt Wann 
Kar' str. 2 c Antoni Lakomczyk Wirten Herberde•tr 

Za druk, nakład 1 redakcyo odpowiedzialny: A n to n 1 Brej a ki w Bo'lhum. - Nakł&dem ł ci;cionltam1 Wydawnic~wa „Wiarusa Polskiego·~ w Bochum· 
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DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powiesci 

Henryka Sienkiewicza 

„PA.N WOŁODYJOWSKI"„ 

fCi'lig dalszy). 

Po chwili, tu i o owd2ie, o.zwały się ciche 
słowa komendy. Zołnier.ze poczęli się zwierać 
w szeregi i brać na ramię broń. Dźwięk mu
szkietów i miarowe ich stąpanie budziły echa 
w milczącym zamku. . 

Ketling przyaunął się do W ołodyjow· 
t;kiego. 

- Czas ? - spytał. 
- Czekaj na komisarzy, dowiemy się 

warunków.... ·wreszcie ja sam zejdę do lochów. 
- Nie ! ja zejdę, ja lepiej je znam i wiem, 

gdzie co jest. . 
Dalszą rozmowę przerwały mu głosy wo

łające: 
- Komisarze wracają! komisarze wracajf\! 
Jakoż po niejakim czasie trzej nieszczęśni 

wysłańcy ukazali się na zamku. Szli ponuro 
z pospuszczanemi głowami. 

Wołodyjowski czekał ich, oparty o ciepłe 
jeszcze i dymiące działo, skierowane ku szań· 
com tureckim. Wszyscy trzej powitali go w 
milczeniu, a on spytał : 

- Jakie warunki ? 
- Miasto nie będzie rabowane, mieszkań· 

com życie i mienie zapewnione. Każdy, kto 
nie chce zoBtać, ma prawo wyjść i udać się, 
gdzie mu się b~dzie podobało. 

- A Kamieniec ? 
Komisarze pospuszczali głowy. 
- Na sułtan.a ..• po wiek wieków!. .• 
Poczem odeszli i skierowali się ku miastu. 
Pan Wołodyjowski zaś, sprawiwszy woj· 

sko, przywołał pana Mu~zalskiego i rzekł mu: 
- Stary przyjacielu, oddajże mi jedną 

przysługę: idź zaraz do żony i powiedz jej O· 

de mnie ... 
Tu głos uwiązł na chwilę w gardle małemu 

rycerzowi. 
- I powiedz jej odemnie: Nic to! -

dodał prędko. 
Łucznik odszedł. Za nim wychodziło po

woli wojsko. Wołodyjowski siadł na konia i 
ezuwał nad wymarszem. Zamek opróżniał się 
ale marudnie, z przyczyny zawadzającego 
gruzu i złomów. 

Ketling ?bliżył się do małego rycerza. 
- Schodzę 1 - rzekł, zaciskając zęby. 

. - Idź, jeno zwlecz, póki wojsko nie wyj· 
dzie.„ Idź l 

1 wzięli się w ramicna i przez pewien 
czas tak trwali. Oczy obydwom błyszczały 
nadzwyczajnem światłem... Ketling skoczył 

, wreszcie w kierunku lochów .•• 
. Wołodyjowski zaś zdjął hełm z głowy: 

~ chwil~ spoglądał jeszcze na ruinę, na to pole 

1, chwały swojej, na gruzy, trupy, odłamy murów, 
na wał i na działa, następnie, podniósłszy 

. oczy w górę, począł się modlić ..• 
\, O:\tatnie jego słowa były: 

-:-- Daj jej, Panie, moc, by zaś cierpliwie 
~ to zniosła, daj jej spokój I ... 
; . Ach I... Ketling pospieszył się, nie czeka: 
, Jąc ~~wet na wyjście regimentów: bo w . teJ 

chw1h zakołysały się bastyony, huk straszliwy 
t: iar~nął powietrzem : blanki, wieże, ściany, 
~~ 0me, działa, żywi i umarli, masy ziemi -
1
· '\l~z~stko to, porVI ane w górę płomieniem, po· 
~ : 1eszane, zbite jakby w jeden straszliwy ła-

unek, wyleciało w powietrze. 
e 

Tak zginął Wołodyjowski, bohater kamie· 
niecki, pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej. 

* * 
W kolegiacie stani8ła w owskiej stał na 

środku kościoła wysoki · katafalk, rzęsiście 
obstawiony świecami, a na nim leżał w dwóch 
trumnach, ołowianej i drewnianej, pan Woło
dyjowski. Wieka były już zabite i właśnie 
odprawiano pogrzeb. Zyczeniem serdecznem 
wdowy było, by ciało spoczęło w Chreptiowie, 
lecz że całe Podole było w rękach nieprzyja· 
cielskich, więc tymczasowo miano je pochować 
w Stanisławowie, do tego bowiem miasta zo· 
stali odesłani pod konwojem tureckim kamie· 
nieccy oblężeńcy i tu oddani w ręce wojsk 
hetmań3kich. 

Wszystkie dzwony biły w kolegiacie. Ko
ściół zapełniony był tłumem szlachty i żołnie· 
rzy, którzy ostatni raz chcieli rzucić okiem na 
trumnę „bohatera kamienieckiego" i pierwszego 
Rzeczypospolitej kawalera. Szeptano, że sam 
hetman ma na pogrzeb przyjechać, że jedmik 
nie było go dotąd widać, a lada chwila mogli 
nadejść czambułem Tatarzy, przeto postano· 
wiono nie odkładać ceremonii. 

Wrażenia z wycieczki po Mazurach. 
Pod powyższym tytułem piszą do „Gaz. 

Gd." co następuje : 
Zwiedzając okolicę Ostródy, spotkałem pe· 

wnego dnia 80 letniego staruszka na polu, za„ 
jętego paszeniem bydła. Pstam go po niemie· 
cku, zkąd pochodzi ? 

Na to odpowiada, że nie rozumie po nie~ 
miecku, t:y lko po polsku. U cieszyło mnie to 
bardzo i p-ytam dąlej: a dokąd to chodzicie 
do kościoła ? 

Jestem już za stary - odpowiada - abym 
mógł chodzić na nabożeństwo do miasta. Raz 
w miesiącu przybywa do wioski granicznej nasz 
"predyger" z miasta i powie nam w pewnym 
lokalu kazanie. 

A w jakim języku? - pytam. 
No, odpowiada starowina, po polsku, boć 

bardzo wielu z nas inaczej mówić nie potrafi. 
N a dalsze pytanie, do której parafii należ~ ka· 
tolicy z tej wsi, - objaśnia mnie: że katolicy 
należą do parafiii ostródzkiej. 

A ilu ich też jest? 
Tu n1e ma katolików, tu są tylko „same 

Niemce." 
Widocznie wszystkich mieszkańców wioski, 

dla tego, że są ewangielikami, nazywa Niemcami. 
Chcąc się dokładniej dowiedzieć, jak dzie• 

ci nie uczęszczające jeszcze do szkoły pomit~· 
dzy sobą rozmawiają, za.pytałem małego chłopca 
o niektóre rzeczy po niemiecku. Nie odpowie· 
dział mi wcale, a to dla tego, że po niemiecku 
nie umiał, w domu rodzicielskim mówją tylko 
po polsku. Szkoła dopiero dzieci do uczenia 
po niemiecku przymusza., a po wypuszczeniu 
ze szkoły, zapominają to, czego się w szkole 
nauczyły. 

Często można spotkać młodych ludzi, sła„ 
bo językiem niemieckim władających. 

Na ulicach w Ostródzie słyszałem luJ ze 
wsi przeważnie po polsku rozmawiający. Mia· 
steczko dość pięknfo -pobudowam", w ulicach 
dla wygody są chodniki, tak zwane 1rotoary 
Na rynku stoi zbór ewangielicki, a "bok niego· 
drugi, cokolwiek mniejszy, jakby kaplica. 

Zapytałem, dla czego aż dwa kościoły obok 
siebie stoją - na co mi odpowiedziano, iż w· 
większym odbywa się o godz. 9 nabożeństwo 
dla Niemców, a w mniejszym o godzinie 11 
dla Polaków. Nad kaplicĄ widnieje polaki napis 
złoterui literami : "Dom Boży". 

W padło mi na myśl: Co to za różnica. 
porni<tdzy Prm~ami W schodniemi a Zachodnie-· 
mi! - U nas nawet kupcom nie chcą dozwolić 
na zamieszczenie polskich napisów na· ich tabli· 
cach - a tam na zborze ewangielickim wi· 
dnieje napis: Dom Boź:y t... 

Starzy żołnierze, przyjaciele albo podko· 
mendni nieboszczyka, stanęli wie11cem koło 
katafalka. Dziwnym trafem nie brakło prawie 
nikogo z tych, którzy niegrlyś zasiadali wie
czorami ławy przy ognisku chreptiowskiem; 
wszyscy wynieśli cało głowy z tej wojny, tylko 
ów, który im był wzorem i wodzem, ów ry„ 
cerz dobry i sprawiedliwy, straszny dla nie· 
przyjaciół, słodki dla swoich, tylko ów szer· 
mierz nad sz·erm1 erze z sercem gołębia - le
żał oto wysoko, wśród światła w chwale nie· 
zmiernej, ale w ciszy · śmierci. Zatwardziałe 
przez wojnę serca kruszyły się z żalu na ów 
widok ; żółte błyski od świec oświecały srogie, 
strapione twarze wojowników i odbijały się 
bł~ szczącemi skrami we łzach płynących z o· 
czu. W śród żołnierskiego koła leżała krzyżem 
na podłodze Basia, a obok niej stary, zniedo
łężniały, da.many i trzęsący się pan Zagłoba. 
Ona tu przybyła piechotą z Kamieńca, za wo
zem wiozącym najdroższą trumnę, a teraz wła· 
śnie przyszła chwila, że trzeba było tę trumnę 
oddać ziemi. Przez całą drogę, idąc nieprzy· 
tomna, jakby nie do tego świata należąca -
i teraz, przy tym katafalku, pov.tarzała bez
świadomemi usty ; "Nic to!" - powtarzała, bo 
tak jej kazał ten ukochany", bo to były ostatnie 
wyrazy, które jej przesłał; ale w tern powta· 
rzaniu i w tych wyrazach były tylko dźwięki 
bez treści, bez prawdy, bez znaczenia i otuchy. 
Nie "nic to" było, jeno żal, ciemność, rozpacz 
i martwota, jeno nieszczęście niepowrotne, jeno 
życie zabite i złamane, jeno błędna świadomość, 
że nie ma już nadziei, a jest jeno pustka i Pożyteczne wiadomości. 
będzie pustka, któr~ wypełnić może ieden Bóg, Tym młodzieńcom, którzy na jesień 
gdy śmierć ześle. wstępują do wojska, zwraca się uwagę na to, 

Dzwony biły; u wielkiego ołtarza koń· żeby zachowywali karty kwitowe od znaczków 
czyła się msza. Nakoniec zabrzmiał wyf(oki, zabezpiecz.enia na starość i kalectwo. Karty te 
jakby z otchłani wychodzący głos księdza: muszą byc oddane po wysłużeniu wojskowości 
"Requiescat in pace!" Drgania febryczne i podjęciu na newo zajęcia, przy którem znaczki 
wstrząsnęły Basią, a w nieprzytomnej głowie mu,sz.ą .bj ć opłac~ne. C~as służby wojskowej 
zerwała się tylko jedna myśl: „Już, już mi go bęazie im tak policzony, Jakby opłacali w tym 
zabiorą 1" Lecz nie był to jeszcze koniec· ce - czasie znaczki .zabezpieczenia. 
remonii. Rycerstwo przygotowało liczne mowy, Ustall'Y dla to"·arz1stw, pierwszy 
które miały być wypowiedziane przy spuszcza„ raz ustanowi.one? . winny być zaopatrzone stę· 
niu trumny w dół, tymczasem zad wyszedł na 1 plern przynaJmDH'J za 1,50 mr. w przecją~u 2 
ambonę ksią::łz Kamiński. ł tygodni, inaczej każdy, kto je podp:sze 1~oże 

Ledwie przebrzmiały ostatnie słowa jego I zaph ci~ karę wynoszącą 6 mr. Tak prz~pisuje 
mowy, rum uczynił się przy drzwiach i do ko- I num. 2oe tar~fy stęplowej z dnia 31 go lipca. 
śdoła wszedł pan hetman Sobieski. Oczy ,. roku 18U5. 
wszystkich zwróciły się na niego, dreazcz 1 Kt?. ha~del domokrążny w r 1902 
wstrząsnął ludźmi, a on szedł z brzękiem I pr~w~dz1~ zamierza, niechaj najpóźniej do 10 
cstróg ku katafalkowi, wspaniały, ogromny„. I pazdziermka r. b. zgłosi się na pohcyę . które 

Zastęp żelaznego rycerstwa szedł za nim. ! czemprędzt>j ma wniosek podać do l~n<lrata2 
- Zbawca! - krzyknął w proroczem U· ! zkąd .gd .odeśl~ d~ rej~ncyi. Kto się ~óżniej, 

niesieniu ksiądz. ! zgłosi,, .me moze hczyc na to, że otrzyma po-
A on klęknął pr~y katafalku począł się ~ zwoleme na czas - a bez po.2wo.kn:a . nie 

modlić za Wołodyjowskiego. (D. n.) wolno chodzić po domach. 



Dom towa1•owy 
:eochuin, 

Maarbriickerstr. nr. 19. HENRYK SALLWEY :Bochum., 
Maarbriickerstr. nr. 19. 

I Cukier. 
I Cukier w kostkach funt 

Kawa. 
31 fen. 
29 fen. 
32 fen. 

Margaryna. 
Mam tylko najlepsze fabrykaty firmy 

JUrgens i Pdnzen oraz van den Bergh. : 

j' Mtisło naturalne funt 
Masło mlecrn.r. z13 słodlt śmiet. 
Petroleum litr 

112 fen. 
133 fen. 

16 fen 
6 fen' 

58 fen' 
9 fen. 

Następuilłce rodzaje kawy polecam 
jako szczególnie dobre i tanie. Kawę 
palę sam. I 

Cukier miałki funt 
Cukier do zaprawiania funt 

I 
Margarynę do ,g)towania funt 44 fen. 
D bra margaryna st łowa fuc.t 60 fe:i. 

Kwssna kapusta funt 
N ajlepaze pełne ś · ediie tu zin 
Sól, gruba i drobna funt Kongo smaczna ka '"Va funt 

Specyaluaść ka.wa faut 
3, bardzo dobra kawo. funt 

r 
2 jakość! Galareta. 

4, niezwykle dobra ka.wa funt 
5, najlepsza kawa. funt 

85 fen. 
!:lS fen. 

108 fen. 
120 fen. 
140 fen. 
160 fen. 

jaja, gwiazdy, sznury, rogi funt 23 fen. 

Nujl margaryrn ze słodk. śmittany 70 fen. 
Nsjl. margaryna ze ełodk. śmietany 80 fen. 
Quaker oats w paczkach funt 35 fm. 

, Lubna proszek mydlany paczka l 3 fen. Galareta funt 23 fen. 
28 fen, 
38 fen. 
28 fen. 
67 fen. 
67 fen.

1 

80 fen. 
16 fen. · 

6, z dobrych najlepsza kawa 

Kawa sł.:idowa luźno funt 19 fen. 
Kneippa kawa słodowa w paczk. 35 fen. 

1 jakość: 
jsja, gwiazdy, sznury, rogi funt 30 fen. 
Makaron z jaj funt 38 fen. 
Makaron d(mowy funt 33 fen. 

Lubna mydło salmiakowe paczka 19 fen. 
Ser limburski, dobra jakość f. 39 fen. 
c~ernidło na buty wielkie pudelko 7 fen. 

Hol. powidła jabłkowe. O!łodzone 
Powidła jabłkowe czyste funt 
M!\czka, Remy, luźno funt 
Najlepszy olej rzepiowy litr 
Najlepszy olej do pieczenia 1 itr 
Najlepszy ser szwajcarski funt 
Mydło naturalne situka 

Makaron domowy nsjle psza j li kotić 45 fen. Mąka. 

Kiełbssa (Plockwurst) cała 
Słonina najlepsza. funt 
Słonina tutejsza. najlepsta funt 

103 fen. 
73 fen. 
80 fen. , j 

'Smalec. 
Nlljlepszy smalec wieprzowy f. 55 fen. 
Na.jlepn.y smalec delikatesowy f. 68 fen. 

Najlepsza mąka pszenna. funt 
Najlepsza m~ka cesarska funt 
Najlepsza m~ka cesarska funt 
W woreczkach 5 funtowych po 

12 fen. 
15 fen. 
18 fen 
82 fen, 

Mydło wazelinowe sztuka 
Mydło arebrne sztuka 

18 fen. 
19 fen. 

Przy zakupnie- od 6 mr. począwszy mym odbiorcom zamiejscowym zwracam koszta podróży. 
Zwracam szczególną uwagę 

na moje 1vłasne maf-ki oszczędnościowe. P1~zy każdych 35 fen„ I marka, przy 100 ma1•kael1 I markę gotówl~ą. 

~ ·-~ c.-, 
c:::> ·~ ...... ~ • oo _.... 

o 
C'CS ~ 
z IS1 

~ ........ _.... 
o 

CD ~ • ca 
a.. 

-~ ~~~~~~+~~~~~~~~+~

: Kalendarz Maryański : 
~ na .rok 1902 • 
~ z licznemi rycinami oraz z 6 dodatk "mi tj. : 1) „Elementarz ~ 
..... Polski", broszura objętości 64 stron, w okładce kolorowej .• 
T 2) Kolorowy obraz „Królowa Wszystkich Swiętych~'. 3) Dwa 
• obrazy jednokolorowe 4) Obraz cieniowy z 4 portrc tarni. 5) ~ 
• Dwukolorowy kalendarz ścienny 6) Kalendarz kieszonkowy. ~ 

~ Cena 60 fen, z przesyłką 70 fen. ~ 

• Adres: „Wiarus Polski", Bochum* ~ 

-~~~~~~~·~~~~~~~~~~~-

Bank ludowy - V olksbank 
ul Dworcowa w Gliwicach, Bahnhofstr. 12 
przyjmuje pod procent pienifłdze od 1 mr. poczłłwszy i płaci 4 procent 
za półrocznem, 31/ 2 procent za ćwierćrocznem i 3 procent za tygondio
wem wypowiedzeniem. 

Rodakom z Górnego Śl~~ka, a zwłaszcza z oklicy Gliwic, Zabrza, 
Rudy, Mikołowa, Orzesza, Pilchowic, Rybnika., Miasteczka, Toszka i 
Pyskowic, polecamy bank nasz do składania. w nim swych oszczędności, 
aby mieli u~bierany kapitał, gdy wrÓCJł do domu. Ciężko . zarobiony 
pieni~dz już dla tego lepiej u nas składać niż w innych bankach. po
Dieważ bank nasz nie puszcza się na spekulacye i dla tego pewniejszy. 
- „Swój d'l swego". 

Adres dla przesyłek: Bank ludowy - Volksbank, in 
Gleiwitz, Bahnhofstr. 12. 

J Baczność f 
.rekruci!• 

PoleMm kuferki, szczotki 
do czyszczeni& rzeczy i obuwia oraz 
wszelkie ·inne przedmioty potrze~ 
bne dla żołnieły po jak najtańszych 
cenach. 

Fr. Józefoski, Herne, 
przy ul. N eustr 35. 

Polski 

czeladnik piekarski 
znajdzie stałe zatrudnienie zaraz 
lub od 1 października, także syn 
porztłdnych rodziców może się zgło
sić za ucznia. 

\Valenty Klemczak, 
piekarz polski 

Schonnebeck, Rottham~eneratr. 10, 
pod Kray, stacya kolei żelaznej 

Katernberg-Sti:l. 

Baczność Rodacy 
w Stuckenbusch i okolicy! 

Z powodu, iż odjeżdżam w stro
ny rod.zinne wyprzedaję wszystkie 

sprzęty domowe, 
jako to szafy, łóżka, krzesełka. itd. 

J. Staszak 
w Stuckenbusch 4:S/2, 

u pana. Mesingfolda. 

Otwarcie interesu ! 
Szanownej publiczności w Di· 

steln i okoliey donoszę, iż z 
dniem 1 wrteśnia otworzyłem 

interes 
golarsko· fryzyerski. 

Polecam się do rwaniazębów 
płókania uszu i wykonywauie ro
bót z włosów. 

Vy;-ara, papierosy i ta· 
baka do żucia bsrdzo tanio. 

Paweł Deck, 
fryzy er 

w Disteln, 
r5g~Hertener Str. i Scherlebecker St. 

w domu pa.na Arns 

Szanownym Rodakom w Giinni;feld i okolicy donoszę jak 
najuprzejmiej, iż otworzyłem 

skład towarów kolonialnych, 
które po bardzo tantch cenach sprzedaję 

Proszę szanowych Rodaków o łaskawe porarcie 

Jan Szymkowiak, 
w Giinnigfeld, Aschenbruch nr. 7. 

Bank Indowy 
Eing. Gen. mit unb. Haftpfl. 

~ w Raciborzu - (Ratibor 0/Sehl.) ~ 
przyjmuje wszelkie kapitały i oszczędności począwszy od J marki a 
[>łaci od nich 3 1/ 2 °Io ~a miesięcznem, a 4 °/0 za ćwierćrocznem wypo• 
med!eniem od dnia. złożenia pieniędzy. - Adres: 

Bank ludowy E. G. m. u. H. 
w Raciborzu (Ratibor O/Schl.), ul. Panieńaks. 13, (Jungfernstr·) 

Piose:nnik Jutrzenki 
rnwieraj~cy pieśni, piosnki i wiersze potępiaj,ce pijanstwo 
\'.arciarstwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes. 35 fon. · 

Szanownym RoJakom w Bru• 
chu donoszę, iż ten. sam towar 
co w Herne i innych miastach 
mam na sprzedaż 

tanio i za dotówk\' : 
Okrasa. nie wędzona 0,65 m. 
Okraaa w~dzona. 0,70 m. 
Okrasa na chleb 0,80 m. 
Masło Daturalne słodkie 1,15 m. 
Masło margaryna po 50, 60, 70 r: 
Sa alec polski po 0,65 m 
Smalec tutejszy po o,55 m. 
Cukier kryształowy po 0,32 m. 
Ka wa w różnych gatunkach pe 85, 

90, 1 m. i 1)0 m. 
M1'ka. funt po O, 13 m. 
Groch okrfłgły po 0,13 m. 
Groch długi po 0,13 m. 
Ryż fun~ po 0,16 m. 
Jagły funt po 0,18 m. 
Czysty miód szklanka 0,50 m. 
Twaróg i ser polski po 0,20 m, 
Powidła i olej siemienny późnlej. 

Proszę szan. Rodaków z Bru
chu i okolicy o poparcie. 

Franciszek Mazurek, 
Bruch, ul. Maryańska 222, 

przy kościele. 

Pa '!~Lk~~n!~?,ckL / 
Herne, Nowa ul. nr. 32 

wprs.wia. 

sztuczne zęby, 
plolllbuje, zatruwa i rwie 
zęby bez najmniejszege bólu. 

. I 

Zakład- dentystycznJ 
do wprawiania 

sztucznych zębów 
i operacyj. 

H. Kleindiek, 
Herten, Ewaldstr. 7. 

Dzielny ułan 
z wojska polskiego w Hiszpanii. 

Cena 1 mr. z przes. 1, l O mr. j . " ' Ksi,gamia 11 Wiarusa ~Polskiego 
w Bochum. 

Otwarcie interesu! Otwarcie interesu I Langendreer. 
Szanownej publiczności z Lar.igendreer, "Wer:a.e, Ealterhard. i okolicy donosimy ni

niejszem jak najuprzejmiej, te 

w Lan~endreer·BahnhoC 
otworzyliśmy 

skład towarów krótkich, wełnianych i białych. 
Naszem staraniem będzie tylko dobry towar przy rzetel~ej -g&Jl~4zę mieć na składzie. 

Z szacup~·~~ 

·Bracia -(GebrU.der) l!omberg. 



Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papi~rosy 
'l'urk-fort, Noblesse, Dubeck-Crem.e, Polakiewicz nr. 3, 4, 11, Dyre.Btorskie, Smyrna, 
Charkowskie, S~koły, Kościuszko, Carola i inne z fabryki 

F. Polakiewicza Nast •. W. Wąsowicz, „ 
l? O Z N AN, ~ do nab-ycia w wszystkich lepszych składach. ~ ~ABS Z.A W-A. 

B~~,~~~1~~i.!~l1~~l w Di~ko!ieyl 
warsztat krawiecki 

rzeuiosłem do domu przy ulicy llertener Str. nr. 102. - W 
, ~oim §kładzie mam wielki zapas materyj na ubrania, spodnie, pa.le-

i
. toty itd. - Polecam się szan. Rodakom do wykonywanla eleganckich 
.ubrań podług miary, pod gwarancy~ za dobre leżenie, po tanich 
(lenacb. - 2 czeladnicy znajdą zaraz pracę. 

Karol Jlittko, krawiec polski. 

, Kalen~arz ,,Katoli~a" na r. -1912 
izawiera następujące dluższe i krótsze powieś cii opowiadania.j, 
!Bitwa pod Grunwaldem, opis wyjęty z sławnej powieści „Krzy 
~acy" przez największego powieściopisarza polskiego Henryk&1 
!Sienkiewicza; W chacie Burskiej, opowiadanie z wojny Angli-1 
lków z Burami, bardzo zajmujące a przedstawiające grozę woj
·n.y, .ieszcze się tocząc~j; Mę.cze.nnik za wia.rę, powieść podl_ug 
1Jrawdziwego zdarzema, op1su,Jący losy młodego chłopca zy
~owskiego, który z mHości dla wiary Chrystusowej, z ręki 
-vkrutnika o.ica swego śmierć poniósł; Trzy Siostry, Przedłuże· 
tnie żyf•.ia z JHIWO{lu różaiica śwtętego, Co to jest bieda, zabawna. 
1Powieś6 o królewiczu, szukającym biedy po świecie i co mu 
~ię przy tern zdarz:vlo, Nagroda za szlachetny uczynek, Ratu• 
-0ek za rnfonek, X:nnóceuie w ostatniej godzinie, Dowci1>Y 
;polskieiro cl1łopa. 11:-trdzo ucieszna historya, Cudowne uleczenie 
1-ehorobr. ,Jakie ŻP•:<'. talrn śmierć, Na łożu śmierci, . Pomoc 
-w czasfo !!ltH1u, I>ips. ialdch mało, śmieszna historyjka obraz
kowa, Przy!roda )Ii<>lrnlka z byczkiem, Żandarm i łazęga. 

Kalenrlarz zawiera oprócz tego następujące wiersze: 
1Viersz na Nowy Rok, Do bociana, Powitanie, Brzoza Gry
:iiyńRka, Dziewczę polskie, Zródto świętego Gangolfa . 

.. , Lnbownicy śpiewu znajdą w kalendarzu cztery piosnki 
·~ nufami. 

Z dalszej treści kalendarza przytaczamy: Dziwne ~wy
.vzaje różnych narodów co do koszlawienia ciała ludzkiego, 
Prześladowanie chrześcian w Chinach, Jak król polski Wla-j 
·-rlyslaw IV. opiekował się ludem, Ciekawość u zwierząt, Hi-i 
~torya dzwonu. ~ Każdemu jak na,jwięce_j 1>ożytku przynie- 1 

'!.Sie nrtykol w knłenclarzn pod tytułem: Co li:ażdy o pra
wie wiedzieć powinien. 

Przeszło 70 llięknych obrazków większych i mniej
l'~vch zdobi kalendarz,. a między nimi w wielkości kalendarza: 
j~ Ditwy pod Grunwaldem 1) Śmierć wielkiego mistrza .Krzy
faekiego, 2) Książę Witold uderza na Krzyżaków, Przed grotą 
~1fatki Boskiej w Lourdes, Król i królowa angielscy przy, 
'Otwarciu parlamentu, Gwiazdo morza zmiłuj się nad nami, 
U lekarza dla dzieci_ Nadto 6 bezpłatnych dodatków: 1) śli
-czny kolorowy obraz cudownej Matki Boskiej, 2) obraz 
ks. kard. Ledóchowskiego i 3) ks. kard. Puzyny, 4) 
kalendarz ścienny, 5) kalenda1·z kieszonkowy albo pu
t]ilaresowy, 6) abecadl'o ścienne z literami drukowa
!Mmi i pisanemi dla dzieci. 

_. Cena kalendarza 50 fen., z przesyłką 60 fen. 
:Odprzedającym wielki rabat. ~ 

Kto wprost do ekspedycyi „Katolika" nadeśle 5 marek, 
'()trzyma jedenasty darmo, a prócz tego jeszcze jako nagroclę 
':książkę pod tytułem: Święty Jan Knuty przez ks. kan. Ko
sz~tskiego", zawierającą 230 stron druku i kosztuje w handlu 
księgarskim 1 markę. 

Należytość najlepiej przesyłać przekazem poc~t?~Y'? 
(Postanweisung). Koszta przekazu wynoszą 10 fen„ ,iesh się 
posyla sumę nie większą jak 5 marek; od 5 do 100 marek wy
noszą, koszta .,„rzesvlki pieniędzy 20 fenygów. - Adresować 
należy tak: U.t/1NU-.. 1Ii:. :B1rto:m1 G.-S, (lleuthen 0.-S.), 

Kalendarz ten nabyć można tak.że w księ· 
ta1•ni „ Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

I 

· Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

Nasza kasa płaci od złożonych 

bez względu na. stopę procentowi:\ 

....... 4 1/2 O/o 
Za kwarta.lnem, a 

....... 5 1/2 o/O 
za p6łrocznem wypowiedzeniem. 

Banku Rzeszy ..... .... 
Kto ma u nas złożone depozyta, a kupi grunt od nas, 

temu wypłaca. kasa nasza nawet depozyta bez wypowiedzenia. 

Sank Parcelacyjny 
w Pe1znaniu (Posen) na Piekarach nr. 18. 

Glos Synogarlioy 
b~ pus'tyrii .świata tego jęczłłcej, to jest: duszy ehrzeiiici
•ńskiej rozmyślania, do Pana Boga, wiecz~ego .oblu~ieńcB 
•zdychania, w cbrześciańskiej doskonałośc1 ćwiczenia, 

Cena 1 markę, z przesyłk, 1 mr. 10 fen. 
Adres: „Wiarus Polski", Boehum. 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności nie 
odpowiada. 

Rodakom w niemieckich stro
I!acb poleca się u3ilaie ddełko: 

Historya i geografia 
Polski 

w krociuchnym urysie dla dzieei 
polskich. Ułożył Jó~ef Chocisze
wski. Cena 10 fen. z oprawi\ 20 
fen., za przesyłkę 5 fen., 2 opra
wne egzempl. za 40 fen. franko, 
6 egzempl. za 1 mr. franko. 

Ksij\Żeczka ta zawiera 2 ma• 
pki i 34 ładuych obraz· 
ków. Krótkie wierszyki, któ
r~·ch jest 11, ułatwiu.j1' naukę dzie
jów ojczystych. Zamówienia. pod 
adresem. 
Józef Chociszewski, 

Gniezno - Gnesen. 

Karty. wstępu 
wykonywa 

~prędko i tanio~ 

Ważne dla Rodaków 
na obczyźnie I 

100 Ślieznyclt kart po
cztowych z narodoweml obraz
kami lklłżda karta jest inna), któ
rych cenu. sklepowa. z przesyłk1' 
wynosi 4,15 mr„ przesyłam czy
telnikom „Wiarusa Polskiego" za 
2 m 50 fen. Kto zatem nadeśle 
2,50 mr. znaczkami pocztowemi w 
liście lub przekazem pocztowym, 
odbierze 100 pięknych kart po
cz.towych franko i w dodatku ma
pkę Polski, ozdobionl\ 39 herbami. 
Zn.mawiać można pod adresem : 
.J ózei Chociszewski, 

Gniezno -Gnesen. 

Antoni Michalak, 
szewc polski 

w Oberhausen, 
przy ul. L u i s en st r 19, 

poleca się do wykonywania 

Pulecam szan. Rodakom 
w Wanne II i okoliey, 

polski skład 
gotowego obuwia. 
Przedsięwzi!łłe.tn swoich Roda

ków trwałem i taniem obuwiem 
obsłużyć. Możecie Bracia Rodacy 
dużo pieniędzy zaoszczędzić, jeżeli 
będziecie u swego Rodaka kupo
wać. - Proszę tylko dobrze u
ważać na mojl:\ firmę: 

Polski skład gotowego 
obuwia, 

naprzeciw rynku targowego 

w \Vanue 
przy ulicy Bahnhofstr. nr. 107. 

Z szacunkiem 

Marcin Fabianczyk, 
Zwracam uwagę szan. Rodakom, 

iz wykonuję także trwałe i dobre 
obuwie podług mjary. Repa.racye 
na życzenie w jak nojkrótsz~m 
zca.sie. 

Drukarnia 
\,Wiarusa Polskiego" 

w Boehum. 

nowego obuwia 
podług miary, oraz 

wszelkich reparaeyj 
prędb, dob Z' i tanio. 

I R o d a c y I Proszę was, po · I fierajcie waszych współbraci. 

Teraz Teraz 
wszystko wszystko 

odpłatę. 11a odpłatę. 

Wszvstko 

na odpłate 

i 

zagotówke. 

Składy 

Rosnera 
na odpłatę. 

Bochum, 
Kaiser·Friedrichplatż nr. 11 

niedaleko klasztoru, 

:Eerne, 
przy ulicy Bahnhofatr. 97. 

Gelsenkirchen, 
przy ulicy Friedrichstr. 4. 

Essen, . 
przy ulicy Rotttrtr. 65. 

Oberhausen, 
przy ulicy Marktstr. nr. 116 . 

Duisburg, 
przy W einhausmarkt 5, 

Do1tm.und., 
przy ulicy Mlinsterstr. nr 1. 

Hagen, 
przy ul. Elberfelder Str. 32. 

oooooooocooooóoooooooo 
Wrazie potrzeby proszę 

przybyć do· mego składu, a 
każdy się przekona, iż do
brze obsłużony został. 

~~' v' Największy 

dom kredy
towy 

• 
towarów i mebli 
w całym obwodzie 

przemysłowym. 

Debleo 
Tow ary wyściełaOO, 

----
Towary łokciowe._ 

Konfekc. dla mę źczyzn . 
----

Kontekcya dla niewast. 

Towary białe. 
---

Dywany i portyery. 

Zegary, kapelusze, 
---

Parasole, bu~ 

Posciel 
do 
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""t~ JW. W dniu godnych Imienin dnia 29 bm. skła- t= I Memu kochanemu Przyjacielowi 

. 
. . . ~ "! damy •• ,d.„n. łyn••nla koeba••m• ••wagrowi ~ p. Wacławowi Funtowiczowi 

i 
. ę 

4
: Michałowi Wawrzyniakowi ł- w Essen, 

ł ~ i kochanemu bratu ~ składam w dniu godnych Imienin najszczersze 
= Michałowi Foryckiemu iyczenia zdrowia, BZCZfKCia i błogosławieństwa 

i ł
= ł oraz ;- W Bożego, oraz wszelkiej pomyślnoaci, a po dłu-

=-
i . Koch~nem. u Prryjacielowi _ ~-= . -=_ł Michałowi Szymańskiemu ~== ~ giem i szczęśliwem Jyciu nieba 

M h ł 
~ R d ks 'tJ.f Dla przyszłości pracuj szczerze, * Słu!l\C 

~ IC 8 OWI ozpę OWS temu ~ 4 Jak ~:kk:~!:;~;~~~~e:i~~:~~i~iech na- ~ !'tJ' ;je:~i~ ~f';.!~~r~e;~c~:i:;:;j*n~~z~a~~~~: 
, w Herne r ~ dzieja we was rośnie, O czem serce wasze ma- r atowa w czyn I W. Funtowicz z Neumilhl. 

i- składamy w dniu godnych Imienin jak najazczer- ł t= rzy, Bóg najwyższy was obdarzy. W waszych za- ł ,~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ł ~ miarach błogosławi, Laska, swojf\ wszystko spra- ~ ~~~::i 
. :=. sze życzenia. - Zyj długie late, b fłilŻ zawsze .§ ~ wi, Abyście dożyli długich lat, I bez troski patrzs,c _ --------·-------- -----:-

;::g zdrów. o mej' pr :i.yjeźni wci~ż dobrze mów. ł- s w świat, Zyli szczęśliwie, byli syci chleba I za- ;- ~1PC?G& ~+~l~ 2:-~ 
~ Tego ci życzs, i ł pra~owali ~a. wzglf\d nieba. Jeszczę raz w~m w~ ~~~ • ~: 

1 ~ ~ ~ ł że wnm jawnie oznajmujem i po trzykroć wy- ł w Bruchu 
~ I. W. A.. A.. § 5 kwiaty ściehm, tem was pewno rozwesel1m. , ~ Szanownemu członkowi Tow. sw. Michała 1· 
~~~~·· il 111 ~ krzykujem: niech żyj' I ~ F • k • U h k • __ „u.....-__ .... „....,.._„_„._„ . ..,..,.._.„._________ = 

1
. F . w. 

1 
w. B. panu raneisz owi uc ra owi 

I
~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ " i jego .łonie 
~~~~~~~~~~~~~~ łl'11D1111~111111~n11•••1••0011B ~ pan Jadwidze z Następiaków · 

Szanownemu prz,jacielowi * Mym Pr~yjaciołom lf; życzymy w d'l.ień srebrneł;O wesela \ 28 q 

i TIT acławowi Funtowiczowi * Ułehałowl Kaczmarkowi 'września) zdrowia, szczęścia. i błogosławieństwa ~ '~ ~ w Wanne Bo.tego, a po amierci królestwa niebie3kiego. W ~1 
w Essen, przewodnici!\cemu ,,Zwis,zku Polakówu' ~ i n ie ha ł o w i zie I o n e Dl u końcu wznosimy okrzyk: Szanowni Jubilaci .· 
składam w dniu gldnych Imienin jak najszczer- ~ niech tyj!\ I - W imieniu Tow. św. Michała 

~ sze tyczenia.. ~ w Hohterhatnen W. Chwiłkowski, przewodn, 1

1 ~ ~ skłsdam w dniu godnych Imienin jak najszczersze życze-

~ Pre.cui śmiało i wytrwale ~ nia zdrowia •. szcz"'Ścin. i błogosbwieńatwa. Bo.tego. Moi ~~ ~-~ ~~ " 
. Dla ,,Polaków Zwis,?.:ku 1

'.. , _. ~~ ~~T--~ Przyjaciele nich żyj!\ I M. P. 
~ B ) co czyni ro dla naroi:lii, ~ 
~ Czyoim z obowil\zku I .l<tit * Vv końcu wołam: niech tyje pan Wacław ~ *' l!' untowicz, a echo n1ech głos z Bruchu do Essen ~ tlt z1rnieaie I Szczery przyja.c'el z rodzinfł. ~ 

~O~~~~~D~~~mm~~ 

-------~--il Ił Kochanemu Przyjacielowi li 
r!t Wacławowi Kucharzewskiemu il B w Herne, w dniu godnych Imieniu składam jak I 
I 

najszcier.sze życzenia zdrow!a, szcz~Śi.lia i bło
godawieustwa Bożego, a po 1'ługiem i szczęUi -
wem ty .iu nieba. Kochany Prz~jaciel Wacław li 

I{! Kucharzewski niech tyje ! Tego życzy J. W. iJ 
~~m~HBB~~E~BH 

~~omo~~~u~~~~~ 
~ Kochanemu Bratu i szwagrowi ~ * Michałowi :Szd.9dze ~ 
~ w Hofotede-Riemke ~ 
~ żasyła.my w dniu godnych Imienin serdeczne iy · ~ 
~ czenia. Rosn' w ogrodzie różne barwne róże, ~ m szczęście to dla nas jest wielltic o Boże. Wsta- * 
~ liśmy przed świtem bardzo rychło ranl, gdy 1~· * wszędzie jeszcze najapokojnlej spano. Weszli-
~ śmy do ?grodu: ph;1knych ~.óż narwali, a zrobi w- ~ 
~ s .,y bukiet tobie my poda11 Zyczyrn:v na zie· ~ 
~ mi szczęścia doc~esnego, 11. po ś.nierci· króle3twa ~ 
~ niebieski< go. Tego ci życzymy i 999999 razy ~ 
~ wykrzykujemy niech żyję, aż całe Hof~tede za- * 
}ilt drży I Tego życzl\ sioetra. i szwagrowie m: 
~ A. A. M. A J. A. M. R. ~ 

00~~~~0~~~~~~* 

r
~~-~MACSJ ~~GJi?:JA~~~!J 
Tow. św. Józefa w Altenbocbum ~ . Szanownemu Panu ~ l .llichałoll'i Piotrowskiemu zasyła szan. członkom ...- 1 ""' h a ł O fil t\ł] przewodnicz. Tow. Ś7.r. \Valen tego w \Vanne . 

..I.Ul. '7 ~f" p Godny przewodniku niechże twoje imię * 

~
l' ()hwaliszewskiemu, Resinkowi, Ry· ~~· Od twojego grot1ł!. długie lata słynie. * Pracu-1 
p backiem u, ~R~dziszowi, • Zalewskie- ,iesz wytrwale chociaż nie -dla siebie, * To ci • 

~ ·~ ;mu 1 1'1a~adynie Bóg zapłaci swoj4 chwałą w niebie. * Całe , 
~ffii w dniu godnych Imieuin najszczersze Ź) cze- ~ twoje grono dzisiaj ci win:!zuje, * Po sto tysięcy 

$ nia i.Jrnwia, szczęści~ i błog~słd.w~e~stwa Bo- razy wiwat wykrzykuje: niech żyje I 
z13go. Woła.my po trzskruć: mech ZYJI\ 1 * Także zestępcy skarbnika Michałowi 

W imieniu tow: W. Grzegorski, p10zea. j~ Ii.onieczft~mu i wszystkim cdankom Mi• ~ 
~~5'~-·~~~ Il !~r~ot~~~r~:kaj!~;~\~~~ ~;f~~gv i La c.ie 

l&mBmD;m;~mm~ ~d;:
0

;;;;;;;;;~·mt 
M' h S}zanow~emKu Panóu}'k • I .•• 1111m 1111~~m~ I 

~.' lC a OWI r I OWI ~ 
~ ™ is~ - Tow. św Barbary w Gelsenkirchen ł5 
~ życzymy ~ 
~ • h I • • ~ składa. swemu przewodniCZl\Cemu 
~ w dnm godnyc m1enm ~ +j- Michałowi Pospiechowi 
~ !drowia szcz~scia i wszelkiej pomySlnosci tu ~ ł;; 
~ na zierui. Jak dońce przyświeca z obłoku, tak ~ w dniu godnych Imienin nsjserdeczniejsze zy- a== 
~ my ci życzymy dobrej żonki do boku, i abyś ~ czenia, aby nie ustajł\c w gorliwoaci i żelazoemi 

I 
dożył do roku 9999. w koń~u trzykrctnle wy- ~ ł siłami nada.I nad rozwJjem towarzystwa praco- t= 
krzykvjemy: niech nssz kochany chrieśtny żyje, ~ ~ wał. Tego mu tyczl\c, całl\ sił' wykrzykujemy ~ 
aż się echo z Herten eo Wielkich Tarcbanow ~ ~:;:W<. po trzykroć: niech żyje! ~ 

1m~~~m~;;mm~;•1 :;;.:= 
~~~~~~ · 1· Szanownemu Panu l(i 
~ · s~tl.nownemu Panu I Michałowi Budzhiskiemu iJ m: ~ierODb:nOWi W"!OC fł ' ! W dniu. ~vdn)Ch I~ieniu życr,y·m·y zdrow

0
ia, ~ł?°': li 

~ - goała.w1emtwa B zego, wszelk;eJ pamysl ~.osc1 i ;.M 
w Butendorfie, w dniu godnych Imienin 30 bm. · wsz~stkieg} dobrego na tym świecie, żeby ci lf'J.i 
życz-smy zdrowia, ~zczęścia. i dobrej po.lno- s~ę życie ro?..wijało i żeby ci Pa.u Bóg jak ne.j• i(i 
ci się dobrze działo, a srebro i złoto przez pro- czy. Niech nasz brat i kumotr żyje, aż całe 
gi się lałJ. Tego ci żsczymy i po trzykroó Rauxel zadrży I A. M. J. S. • 
w·yhzykujemy: naaz prz~jacirl niech żyje, aż ~~-~-~-~Młl~c·~--~-•~e 
cała Kibitzerheide zadrży : 11U•~•~•1••i~-~tifl~•i~•iH 

·~·~Sz.~sw. T. B. A. w. A. z. A. ~A a. A. W· ~~łlH~~mlH~~~~~~~tH~H~m 

~~~~~~·~~~ m W dniu godnych Imienin życzymy naszemu ~ 
*~~*-~)'Y~~~~~~~~~* m rrzewodnl~Zt\Cemu • /' • • li * Kochanem\l Bra'u ~ m p. M1chałow1 Joskowiakow1 ~ 

~ Michałowi Tomaszczykowi ~" ~ . . w.Oberhausen·~ . - .. ~ 
w Bulmke składam w godn ·eh Imienin 29 bm 1.ak \! ~ zarovo.1a„ ~ł.ogo~ław1eństwa Bo~ -go 1 WcZelk1e~ );;:f);1., 

' JO ~ pomvsln<'sc1, azeby nam tak Jak dotvchczas 1 7Jt'%. 
~ najszczersze życzenia. Chóry anielskie wesoło gło- ~ ~ "' "' );;:f);1., m szs,, memu kochanemu bratu koronę nlos,. Brzmi ~ ™ nadal dla dobra i r?zwoju .tJwarz~e~wa praco· 7Jt'%. 
~ imię tw<'je w okolicy całej „ za co odbierzesz piękny * ~ ~ał. N~ech, ~en dzień b~dz1e_ ~ado~c1~, ~ał.e i~- ~ 
~ wieniec chwały. Zyczę także zdrowia, szcięścia. i ~ ~ ete uczci~oscu\ . ''Y końc;i wyk.rzy ... ~Jem~ ·. u z ~ 
~ I błogosławieństwa Bo!ego, a po amierci nieba. •(o- ~t ~ przew'dDICZ2'~Y Muhsł Jóskowllik nieh ZyJe I ~ 

~
~.'cha.ny brat niech żyje, d całe Bulmke zadrży, a ~ ~ C„łvnkowie Tow. św. Barbary w Oberhe.uae:i. m 

eeho niech do Ht.sbeck pod Dornap zaleci. ~ 'f;.W., W. G. F. F. J, K. F. J, J. J. 'Stld... 
· Marya Tomaszcr,yk. ~ ~ ~ 

*~~~~~~~3*~~~~~~ m~~mmlH$~1H~m~m~~~~m 
7~ tlr-ok. rn.kłe.d i redekcyę odpowfoddalny: A. & t ()n 1 Brei' ki w Bochum. - Nakła.dem ł oiofoni>aml 

~~~~~~~*~&~ 

Kalendarze na rok 1902, 
Iialendarz Baryaitski. Uena 60 f. 

z przesyłką 70 fen. 
S więta Rodzina. Kalendarz dla rodzfo 

chrześciańskich. Cena 50 fen., z przes. 60 fen, 
P1•zyjaciel Rodziny01 Kalendarz lu· 

dowy. Cena 30 fen .. z pr7es. 40 fen. _ 
Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 
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Dwie słnżace 

jedn' do roboty domowej a drugł} do
11 

kuchni i do poro&• 
gania w składzie od 1-go pażdziernika potrzebne. WyooB:a 
zasługa. 

Zuzanna lłlrózkowiak, 
skład kolonialny w Bruchu Lensbergatra.s:ie nr. 223/&· 



Wychodzi na wtorek) czwartek f soboto z dodatkiem 
rel.łgijnym p. t.: ,.,Nauka. Katolicka.", z dwutygodnt
~em ~półecmym p. i. nGłos górników i hutników", 
cru plsemldem llteracldem p. t. ~ „Zwierciadło"'. Przed
ołata kwartalna na poczcie ł u Ustowych wynosi 1 mr. 
io fen., a s odnoszeniem do domu 1 mr. 74 fen. „ Wia
'11!1 Polsld" mapłsany jest w ~enniku poczt<)'wym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 

Za Inseraty płaci się za miejsce rz,dka drobnego druku 
::. lS fen., a za ogłoszenia i:amieszcz?ne przed inseratami 
-'O fen. Kto czosto ogłasza, otnyma odpowiedni opust 
C1zyll rabat. Za tłómaczenia z obcyoh jozyków na pol
ak! nic sio nie płaci. Listy do RedakcyJ, Drukat.oł 
i KEiogarni naleły opłació i poda0 w nich dokładny 
!I.dres pisqcego. R~kopisów sio nie zwraca. Nazwisk 
J..\:'respondentów bez ich upowatnJenJa. nie wykazuje się. 

Nr. 118. :Soch um., -w-torek, 1 października 1901. Rok 11. 
::::: Redakcya,_ Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
11.6wić, czytać i. pisać po polsku! Nie 
fest Polakiem, kto potomstwu swemu 
iniemczyć się pozwoli! 

Kto się spóźnił 
może jeszcze teraz zapisać „ Wiarus a 
Polskiego" · na czwarty kwartał. 

Polacy -na obczvźnie. 
Wiec w Dortmundzie 

odb~1 ł się w niedzielę 22 września staraniem 
tamtejszego Tow. Przemysłowców. Wiecowi 
przewodniczył p. Kolenda, który też omawiał 
stósunek Polaków do centrowców. Mówca za· 
proponował, aby iść przy wyborach do rady 
miejskiej samodzielnie, a nie jak dotąd z cen· 
trowcami, którzy swem postępowaniem wobec 
Polaków na poparcie nie zasługują. Panowie 
Kuszajewski, Szymankiewicz i Duszyński po· 
parli wywody p. Kolendy. Na kandydatów 
do rady miejskiej postawiono pp.: Kolendę, 
Kuszajewskiego, Duszyńskiego, Bzyla, Bana· 
siaka i Ksźmierczaka. Wspomniano też o tern, 
ie rada miejska nie powinna pieniędzmi, na 
które robotnicy ze swych ciężko zapracowanych 
groszy składać muszą we formie podatków, 
tak szczodrze gospodarzyć, dawając np. dyre
ktorowi (jakiemu?) jako podarek 15 OOO mr. 
Omawiano też stósunki jednego z towarzystw 
tutejszych, a w końcu uchwalono rezolucyę, 
wzywającą posła tegoż powiatu, a.by dotrzy
mał przyrzec.zeń, jakie dał Polakom przed wy· 
borami w sprawie ceł itd. Wiec zakończono 
o godz. w pół do 7. 

Czy „ polska polityka" ma być i nadal 
tak prowadzoną? 

Pod tym tytułem zamieszcza "Schlesische 
Volkszeitung" (nr. 429) następujący artykuł: 
. „Ojcem chrzestnym walki kulturnej prze
c~wko Polakom był książę Bismark. Stara jego 
~ienawiść ku Polakom złączyła się z nieprzy· 
Jaźnią do dvłOru berlińskiego. Rząd poddał się 
hasłu, które Bismark łącznie z hakatystami wy· 
dał, w krótkim czasie nastąpił zupełny zwrot 
od żywej przyjaźni ku Polakom do gwałtownej 
nieprzyjaźni przeciwko tymże. Książę Bismark 
stworzył sobie szczególny odwet, lecz wyjeść 
t~ zupę, którą swemu następcy w urzędzie uwa· 
rzył jest niesłychanie trudno. Z tą walką ~ul
turną dzieje się podobnie jak z pier~szą wie!.· 
kt\ walką kulturną przeciwko wszystkim katoh· 
kom; zacz\ ta z wielkim krzykiem i hałasem, 
prowadzona wśród niezliczonych zwycięstw 
p~rusowych, kończy wręcz przeciwnym jak za
mierzano skutkiem. Walka kulturna z r. 1870 
miała katolicyzm ubezwładnić, w rzeczywistości 
położyła podwaliny pod "niezwyciężoną ':"ież~" 
przed którą nawet żelazny kanclerz musiał się 
cofnąć N owa walka kulturna miała polskość w 
granicach Niemiec wykorzenić, a co dotychczas 
osiągnięto nie jest niczem innem, jak wzmo
c?i~nie p~czucia narodowego u Pola~ó.w, sil· 
n1eJszą spójnią i ożywieniem odpornosc1. 
. P~n Miquel czynnie się przyczy~ił do teg?, 
ze w polityce rządu nast.l\pił ten mes~y.chame 
ostry zwrot. Miquel był JU~ wtedy mm1strem, 

gdy jeszcze sterowano według prądu przyjaźni 
do Kościelskiego i nikt nie słyszał, by polityce 
przyjaznej Polakom się opierał. Gdy jednak 
wiatr z innei strony zawiał, uwidocznił się, 
wcale umiarkowaniem się nie odznaczający 
wpływ pana Mjquela. Jako wiceprezydent ga· 
binetu wystąpił on wtedy z wielką ochoczością 
za całą polityką przemocy i prześladowania w 
polskich dzielnicach. Hakatyści potwierdzili mu 
z podziękowaniem, po jego śmierci, te "zasłu· 
gi." Bezstronnie patrzącemu nastręcza się teru 
dostateczna ilość powodów, by się w rzeczywi
stych wynikach bismarkowsko-miquelskiej walki 
kulturnej rozpatrzeć, by po owocach rozpoznać 
mądrość tej polityki. 

"Nieraz już mieliśmy sposobność dostarczyć 
świadectwa wcale niepodejrzanych niemieckich 
rzeczoznawców, że ustawa kolonizacyjna wraz 
z 200·milionowym funduszem prowadzi tylko 
do wzmocnienia żywiołu polskiego, tak pod 
względem materyalnym jak i moralnym, wytwa
rzając dla polskiej ludności pracującej stan śre· 
dni, którego dawniej nie było. 

„ Większego znaczenia, niż ta partacka 
fuszerka w stosunkach ekonomiczno socyalnych, 
jest wojna z ~ową polską. Co z tego się 
osięga, pokazał pomię<lzy innemi ostatni- proo-c-e 
przeciwko polskim uczniom. Lepsze jednostki 
:narodu polskiego tym goręcej pielęgnują swojł\ 
mowę i literaturę, im nieprzyjaźniej występuje 
policya i szkoła. Najgorszem jest to, że czynne 
pielęgnowanie ojczystej kultury, które w nor
malnych warunkach mogło by być zupełnie nie
winnem, nabiera teraz cech "przeciwieństwa" 
w stósunku do "niemieckiego" narodu i niem· 
czyzny. Naturalne, nieunikH.ione objawy życia 
polskiej ludności, uważa się za znamiona walki, 
a nawet piętnuje się jako rewoltę i zbrodnię 
zdrady stanu. Nie można się więc dziwić, że 
umiarkowane i pokojowe prądy u Polaków co· 
raz więcej ustępują, a prądy radykalne i bez· 
względne biorą górę. Berlińska polityka szykan 
przeciwko nauce i używaniu polskiego języka 
doprowadza najłagodniejszych nawet do nastro · 
ju oburzenia i rozpaczliwej walki. 

"Przeciwko językowi polskiemu postępu· 
jemy również nieprzyjaźnie jak Rosyanie w 
nadbałtyckich prowincyach i Madziarzy we 
Węgrzech przeciw językowi niemieckiemu. Nie 
powinniśmy się zatem dziwić, że nasi Polacy 
bronią się tak samo, jak tyle uwielbiani, wy
trwali Sasi w Siedmiogrodzie. Należy przytem 
wziąść na uwagę, że przeciwnik, którego do 
rozpaczliwej obrony podrażniamy, jest o wiele 
silniejszy co do liczby i innych środków, ani
żeli uciskana niemiecka mniejszość w Rosyi i 
w Węgrzech. Możemy Polaków podrażnić, lecz 
przy najgorszej woli nie zdołanoby ich zni
szczyć. 

„Arcybiskup Stableweki poruszył także w 
ostatniej przemowie do duchowieństwa i reli
gijną stronę tej sprawy szczególnie z tego po 
ważnego stanowiska, że często dzieci z po wo du 
braku nauki czytania i pisania w ojczystym ję
zyku nie nabierają dostatecznej znajomości 
nauki religii. Niektórzy z hakatystów mniemają 
może, że przez to osłabi się katolicyzm. Rząd 
jednak pewno nie zaprzeczy temu, że braki w 
nauce religii tylko socyalistom wychodzą na 
korzyść. W ogóle przy tej walce na wschodzie 
czyhają od dawna przywódzcy socyalnej de
mokraeyi na łup jako hyeny pobojowisk. 

„Hrabia Biilow ma obecnie mnóstwo kło· 
potów na głowie, lecz jeżeli chce być kierują· 
cym mężem stanu, to powinien tak zwaną poli· 

tykę polską gruntownej poddać rewizyi. Da się 
przecież bez wielkiego zamięszania zapoczątko· 
wać polepszenie stosunków na następującej pod„ 
stawie: Pielęgnujmy niemczyznę pozytywnemi 
środkami, kasując wszystkie nieprzyjacielskie 
zarządzenia pzeciwko mowie ojczystej naszych 
polskich współobywateli." 

Proces przeciw polskim gimnazya· 
storn w Toruniu. 

(Dokończenie.) 

Św. dyr. Preuss. Do kwietnia rb. był dy· 
rektorem gimnazyum w Chełmnie. Dowiedział 
się o artykułach „ Teki", w których były ko·_ 
respondencye o stosunkach w gimnazyum cheł· 
mińskiem. Skarżono się, że nauczyciele języka 
polskiego nie umieją dostatecznie po polsku. 
Na to zwrócił świadkowi uwagę dr. Bovenschen 
2i „Ostmarkenvereinu". Dawniej jako nauczyciel 
gimnazyum chełmińskh~go dowiedział się od 
uczniów niemieckich, których wydalono za udział 
w związku pijackim, że w Chełmnie istnieje 
towarzystwo polskich gimnazyastów ,)Polonia". 

Prowincyonalne kolegium szkólne zwróciło 
~iwiadko~i uwJi_gP.~ ie w Sre.mie u gimnazya· 
stów znaleziono dwa notatniki, w .których były 
wymienione nazwiska gimnazyastów: Mani, 
Olszewskiego i Gończa pod nagłówkiem Cheł· 
mno. Badał gimnazyastów tego nazwiska, ale 
wyparli się wszystkiego. 

W dzień Komunii św. wezwał Manię i Goń· 
cza, w nadziei, że w dniu takim powiedzą pra· 
wdę. 

:Mania wyparł się wszystkiego, ale Gończ 
powiedział, że należał do związku. _He była to 
przecież dawna „Polonia" i nie miała celów 
pijackich; związek zajmował się nauką historyi 
i literatury polskiej; pijaków i próżniaków wy• 
kluczano. Nazwisk G. nie wymienił, aby nie 
narazić się na nieprzyjemności a kolegów nie 
popchĄć do pokrzywdzenia siebie i rodziców. 

Prokurator. Czy by uczniów ukarano, gdy· 
by w związku tylko nauką się zajmowali. 

Sw. Preuss. Byliby niezawodnie wydaleni 
z gimnazyum. 

Prokurator. Czyby pan dyrektor hył po· 
zwolił na założenie kółka dla nauki historyi i 
literatury polskiej. 

Sw. Preuss. Z pewnością nie byłbym na 
to pozwolił, bo Polacy z historyi polskiej wie· 
dzieli więcej, niż wiedzieć powinni (als sie 
wissen sollten ). 

Prokurntor. Czy historyę polską tylko o 
tyle uwzględniano, o ile miała związek z bi
story ą niemiecką. 

Sw. Pre~ss . Taki jeet przepis. 
Sędzia W olfel. Za czyje pieniądze zaku· 

piono książki polskie do biblioteki gimnazyalnej? 
Sw. Preuss. Ze składek uczniów. 
Prokurator. Czy zahzywano uczniom roz· 

mowy w języku polskim? 
Sw. Preuss. \V klasie, na korytarzu i na 

dziedzińcu szkólnym zakazywano ze względów 
taktu. Wzywałem także, aby w domu rozma· 
wiano po niemiecku dla wprawy. 

Prokurator. Czy zakazywano czytania ksią· 
żek polskich. 

Sw. Preuss: Nie. 
- Sędzia Hirschfeld. Czy Gończ powiedział 

coś o obchodach narodowych, urządzanych w 
związku gimnazyastów? 

Sw. Preuss: Nie. 
Sw. radzca policyi Zacher. Śledzi gazety 



WIARUS POLSKI; 

polskie i wydaje dla władz pismo, 
wyjątki z gazet. 

zawierające " sznego powodu wytoczyły proces wielkiej 

Prokurator nadesłał mu do przejrzenia pa
piery Bolewskiego. Z tych wywnioskował, że 
wśród gimnazyastów polskich istnieją stowa· 
rzyszenia. Znalazł międzyinnemi u~tawy „Tow. 
Maryanów", które prawdopodobnie istniało w 
Krotoszynie. . 

Następnie poprzysiężono pana Zachara Jako 
znawcę. 

Na zapytanie prokuratora. dowodzi, że sio· 
wo „delegowany" nie odpowiada używ~nemu 
w niemieckich związkach słowu „Charg1erter" 
i oznacza „wysłańca" na zjazd lub z innem po· 
leceniem. 

Czytanie pism i druków. Z kolei zaczęto 
odczytywać pisma i druki. Nasamprzód czytano 
ustawy „Maryanii", znalezione u Bolewsk~ego. 
Zjustaw:atych wynika, że członkowie byli obowią· 
zani uczyć się historyi i literatury polskiej, 
postępować honorowo i unikać karciarstwa i 
innych wybryków. 

Dalej czytano regulamin kongresów i spra
wozdanie z pewnego kongresu. 

Na pisma powyższe powołuje się akt oskar
żenia i podaje z nich najważniejsze ustępy. 

Czytanie akt z r. 1862. Na wniosek pro· 
kuratora odczytano list naczelnego_ prezesa i 
memoryał prezydenta policyi w Poznaniu do 
kolegium szkólnego o związkach gimnazyastów. 

Wynika z tych pism, że w r. 1862 wy· 
kryto kilka związków gimnazyast6w polskich, 
o których powiedziano, że mają takie d~żności, 
jak "Tow. rolnicze", „Tow. pomocy naukowej", 
„Tow. przyjaciół nauk", „Tow. czeladzi kato· 
lickiej" itd. 

Prokurator po2nański wytoczył proces 58 
gimnazyastom o udział w tajnem towarzystwie. 
Nadto były procesy w Ostrowie (13 osk.), w 
Lesznie i w Gnieźnie (gimnazyum trzemeszeń· 
skie). 

Niektórzy oskarfeni zostali zasądzeni. Q. 
trzymali po kilka dni więzienia. 
~1 Adwokat Szuman stwierdza, że w usta· 
wa.eh, znalezionych u Bolewskiego, słowo „Ma· 
ryana" nie było pierwotnie w tekscie, lecz 
zostało dopisane. „ 

Pierwszy prokurator Zitzlaff. Prze de 
wszystkiem zwró~H się przeciw gazetom pol · ) 
skim, które zarzucały władzom, że bez słu· 

DZIELNY ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powieści 

Henryka Sienkiewicza 

„PAN WOŁODYJOWSKI". 

( Ci,.g dalszy). 

ZAKOŃCZENIE. 
W rok przeszło po upadku Kamieńca, po· 

szedł wielki hetman Sobieski w trzydzieści je
den tysięcy jazdy i piechoty w ziemie suł· 
tańskie pod Chocim, by pomścić wszystkie da
wne krzywdy i zniszczyć potężniejsze nierównie 
zastępy wojsk Husseina baszy, stojące pod 
tym zamkiem. 

Imię pana Sobieskiego było już straszne 
nieprzyjacielowi. Przez ów rok po upadku 
Kamieńca, mając zaledwie kilka tysięcy woj· 
ska, tyle dokazał, tak poszarpał niezliczoną 
armię padyszacha, tyle wygniótł czambułów, 
tak wielkie odbił tłumy jassyru, że stary 
Hussein, lubo liczbą wojsk potężniejszy, lubo 
na czele wyborowego komuniku stojący, nie 
śmiał hetmanowi stawić czoła w otwartem polu 
i w warownym postanowił się bronić obozie. 

Hetman otoczył wojskami ów obóz i wia· 
domem było powszechnie, iż chce wstępnym 
bojem go zdobyć. Myśleli wprawdzie niektórzy, 
iż niesłychane to jest w dziejach wojen przed
sięwzięcie, by z mniejszą siłą porwać się na 
większą, której w dodatku wały i rowy bro
niły. !Tus.:;6iiJ. :iJ.J.i'4.! ato dwadzieścia dział, w 
całym zaś polskim obozie było ich tylko pięć· 
dziesiąt. Lecz hetman wierzył w swoją gwia· 
zdę, urok swego imienia i nakoniec w wojska, 
które prowadził. 

Szły bowiem pod nim pułki doświadcMne 
i hartowne w ogniu, ludzie, którzy od dzie
cinnych lat we wrzawie wojennej . wzrośli, od· 
byli niezliczoną ilość wypraw, pochodów, o· 
blężeń i bitew. Hodowała ich wojna, bo ho· 

liczbie młodzieńców, choć można było sprawę 
załatwić w murach szkólnych. Zaszły czyny 
podlegające kodeksowi karnemu, więc proku· 
i·atorya była zmuszona zająć się tą sprawą, 
ale proces wytoczyła tylko mniejazej połowie 
badanych w śledztwie, bo na 141 badanych 
tylko 60 dostało się na ławę oskarżonych. 

Następnie dał prokurator wywód prawny 
o karygodności stowarzyszeń. 

Paragrafowi 128 nie podlegają kółka to· 
warz)·skie, związki gimnazyalne i akademickie 
o celach wyłącznie pijackich itd. 

Karze podlegają tylko ci, którzy wiedzą, 
że tajne tov- arzystwa, do których na.leżą, wpły· 
wają na sprawy publiczne. 

Prokurator w.opomina następnie o związ„ 
kach gimnazyastów, których członkowie w r. 
1862 zostali skazani sądownie. 

Obrońca adwokat Trommer. Nie będziemy 
wygłaszali szumnych mów. Kto wie wszakże, 
czy nie byłoby polityczniej, gdyby tę sprawę 
załatwiono w murach szkólnych. Pan proku· 
rator powiedział, że związki istniały od lat 40 
i bardzo były niebezpieczne. Jeżeli władze 
szkólne przez tak długi czas nic się o związ· 
kach nie dowiedziały, to chyba skutki tej nie• 
bezpiecznej działalności nie były hk wielkie 
ani szkodliwe. 

Konstytucya pruska gwarantuje każdemu 
obywatelowi prawo udziału w towarzystwach 
o celach dozwolonych. 

Pruski kodeks karny karze tylko ud.ział 
w tajnych związkach (towarzystwach) kary
godnych. W projekcie rządowym do kodeksu 
karnego powiedziano, że chodzi tylko o karanie 
towarzystw o celach niedozwolonych. W uza· 
sadnieniu projektu § 128 powiedziano, że odnosi 
on się tylko do tajnych związków o celach 
karygodnych. Wynika to tąkże z obrad ko
misyj parlamentu w sprawie § 128 kodeksu 
karnego. 

Kto nie chce uznać tych motywów, po· 
winien przynajmniej udowodnić, że związek 
ścigał wpływy na sprawy publiczne. Ale tu 
wcale nie udowodniono, że związki w Chełmnie 
i w Brodnicy wpływały na sprawy publiczne. 
Dla tego należy wszystkich oskarżonych u~ 
wolnić. 

Obrońca adw. Feilchenfeld. Pan pierwszy 

dowala ona wówczas w Rzeczypospolitej całe 
pokolenia, a prowadziła do boju w pierwszym 
rzędzie wielka miłość ojczyzny, a okok i ch~ć 
pomszczenia własnych krzywd; albowiem w 
ciągłych z pogaństwem walkach, na tej krwią 
przesiąkniętej ziemi, niemal każdy jakieś uko
chane głowy utracił, jakichś strasznych nie
szczęść nosił w sobie wspomnienie. 

Na czele tych woj~k sam hetman stał, 
jako słońce, i wolą swoją tymi tłumami kie
rował. 

Dnia !l listopada 167 4 roku poczęła się 
wyprawa od harców, które trwały do południa, 
ale że dzień, jako w jesieni, był krótki, więc 
należało się spieszyć. Naraz hukm~ły wszystkie 
bębny, kotły i krzywuły. Kilkanaście tysięcy 
gardzieli zawrzało jednym głosem, i piechoty, 
wspomagane przez następującą tuż lekką jazdę, 
ruszyły gęstym tłumem do ataku. 

Najstraszliwsza walka zawrzała przy głó· 
wnej bramie, gdzie Mazurowie zwarli się z 
gwardyą Husseina baszy. Głównie jemu o tę 
bramę chodziło, albowiem przez nią mogła się 
wlać do obozu jazda polska, dla tego posta· 
nowił bronić jej najuporczywiej i ustawicznie 
pchał ku niej oddziały janczarów. Piechoty, 
opanowawszy zrazu bramę, wytężały następnie 
wszystkie siły, by się przy niej utrzymać. 
Spędzały ich działa i grad kul ze strzelby 
ręcznej, a do tego z kłębów dymu wychylały 
się coraz to nGwe watahy wojowników, bie• 
gnące do ataku. Bito się tam na wszelką 
broń: na szable, noże, kolby od muszkietów, 
na łopaty, drągi, ośniki; wreszcie chwytali się 
ludzie wpół i walczyli na pięści i zęby. Hussein 
dwakroć próbował złamać za pomocą jazdy 
piechotę, lecz dwa.kroć musiała się ona cofać 
w nieładzie. 

I w innych miejscach, przy innych bra· 
mach z takiemże męstwem walczyła piechota. 

Ze wschodniej strony obozu przybiegł do 
pana hetmana ordynans i krzyknął zdyszan~ 
piersią: 

- Pan wojewoda bełski w wałachl 
Po nim drugi: 

prokurator na wstępie zaprotestował przeciw 
przypuszczeniu, żeby w sądzie można rządzie 
się względami politycznymi, ale sam stanął na 
stanowisku politycznem. 

Następnie dowodził obrońca, że dążności 
związków, choeiażby budziły ducha narodowego, ~ 
nie mogą być godne pogardy ani kary, bo P 
byłoby to objawem zupełnie naturalnym. 

Obrońca adw. dr. Celichowski z Poznania 
bronił Szulczewskiego, Sarga1skiego, Krzyżan
kiewicza i M!:trkwitza, wykazując, że nie ma 
dowodó ;JV ich winy, odnośnie dowodu, że Mark. 
witz pisał mowę, którą oskarżyciel publiczny 
wskazał jako szczególnie niebezpieczną. Związki 
tajne musiały powstać wśród gimnazyastów, 
ponieważ nie mogą oni jawnie uczyć się po 
polsku. , 

Wyrok. Sąd stanął na stanowisku proku· 
ratora, to znaczy, że karani być muszą człon· 
kowie tajnych związków, które wpływają na 
sprawy publiczne. 

Sąd uznał, że nie ma dowodów, iż w To„ 
runiu istniał związek gimnazyastów, zajmujący 
się sprawami publicznemi. 

W Brodnicy i w· Chełmnie istniały związki~ 
Związki te zajmowały się sprawami publicznemi. 
Zakłady są tam niemieckie a członkowie związku 
chcieli się kształcić w języku polskim, a więc 
przeciwdziałali intencyom rządu, który si~ stara 
o wzmocnienie niemczyzny. 

Sąd uznał, że związki nie są nowe ani 
przypadkowe, lecz bardzo podobne do związków 
z przed lat 40, które sądownie zostały ukarane. 

O.i!karżeni tworzyli związki polskie, bo nie 
chcieli być gimnazyastami niemieckimi, tylko 
polskimi. (W ollten nicht deutsche, sondern 
polnische Gymnasiasten sein.) Wyodrębniali 
się więc wśród ogółu. - Taka działalność to 
wpływanie na sprawy publiczne. . 

Związki dawne dąż~ły niewątpliwie do od· 
· budowania Polski, a wykryte były do nich po• 

dobne. 
"Teka", to organ młodzieży gimnazyalnej, 

a jest w piśmie tern mowa o gimnazyum w 
Chełmnie. 

S~d uznał, że członkowie chcieli zataić 
swoje związki władzy państwowej, wiedząc, 
że tendencya związków jest wręcz przeciwna 
intencyom rządu. Skazani niewątpliwie wie„ 
dzieli o tern. 

- Panowie hetmani litewscy w wałach 1 
Po nich nadbiegli inni, ciągle z tą samą 

wieścią. Mrok jq~ robił się na świecie, ale 
od twarzy hetmana biło światło. Zwrócił si~ 
do stojących i rzekł: 

- Teraz na jazdę kolej, ale to się do„ 
piero jutro stanie. . 

Nikt jednak i w polakiem wojsku i w tu
reckiem nie wiedział i nie przypuszczał, że 
hetman ogólny atak wszystkich sił zamierza 
do następnego rana odłożyć. Owszem, ofice„ 
rowie ordynansowi skoczyli do rotmistrzów z 
poleceniem, by każdej chwili byli gotowi. 
Piechota stała w zwartych szeregach, czekając 
rozkazu, lecz rozkaz nie przychodził. 

Tymczasem upływały godziny. Noc stała 
się czarna jak kir. Już w czasie dnia roz
poczęła się słota, o północy . zaś zerwał się 
wicher z lodowym deszczem i śniegiem. U de
rzenia jego mroziły szpik w kościach; konie 
ledwie mogły ustać na miejscu, ludzie drętwieli. 
W ustawicznem oczekiwaniu hasła, nie można 
było myśleć o jedzeniu, piciu, lub rozpaleniu 
ogniska. Z każdą godziną czas stawał się 
straszniejszy. Była to pamiętna noc, „noc 
męki i szczękania zębami". Głosy rotmistrzów: 
„Stnć 1 stać 1" - odzywały się co chwila i 
przyuczony do karności żołnierz stał w naj" 
większej gotowości, bez ruchu, ale cierpliwie. 

Naprzeciw zaś, w dżdżu, wichrze i pomroc~ 
stały w tej samej gotowości skostniałe pułki 
tureckie. 

Wytrzymały żołnierz polski, przywykły do 
srogości zimy, mógł taką noc przetrzymać, ale 
ci ludzie, wyhodowani w ciepłym klimacie po„ 
łudniowych krain, cierpieli więcej, niż siły i~h 
znieść mogły. Husseinowi stało się nara.z J3" 
snem, dla czego Sobieski nie poczyna ataku: 
oto ten zlodowaciały des.zez był najlepszym 
polskim sprzymierzeńcem. Rzecz była wid~
czna, iż jeśli janczarowie postoją tak dwanaście 
godzin, to nazajutrz bęa~ się kładli jak snopy 

a przecież stać musieli l 

(Dokończenie nas~pl.) 



Sąd jest zdania, że oskarżeni wiedzieli o 
tósunkach, jakie ich związki utrzymywały z ' . 
lnnYN~ podstawie powyższych spostrzeżeń 
wydał trybunał wyrok, znany naszym czytel· 

pikom. k . . t . ł d . Wszyscy oa arzem, nawe naJm o s1, przy· 

!
1' wyrok spokojnie. Za to wśród publiczności 
;tylko polskiej, Jocz także niemieckiej, odzy· 
1ały się g~osy, których nie możemy powtórzyć 
6 względów prasowych. 

Zie:mie polskie. 
si~ P..ru1 Zach •• Warmii 1. Baza~. 

Pelplin. Ks. administrator Ignacy N o
acki przeniesiony z Osieloka do Niewieścienia 

IV dekanacie świeckim. 
Pelplin. "Pielgrzym" donosj, iż ks. pro· 

boszcz Teichert ze Złotowa ma zostać kiero
wnikiem tutejszego progimnazyum i zakładu 
Collegium Marianum". 

~ 
Brusy. We wtorek spaliły się dwie staj· 

e i stodoła posiedziciela Pulszyńskiego na za· 
udowaniach w Czarnowie. 
Chełmno. 25·go zm. odbywał się ustny 

igzamin abituryencki pod przewodnictwem pro· 
wincyonalnego radzcy szkólnego dr. Collmanna. 
głosiło się 18 uczniów wyższej prymy. Z tych, 
k już donieśliśm~, pięciu od egzaminu ods~a· 
iono i z gimnazyum wydalono, dwóch mus1a· 

0 odstąpić. Reszta, jedenastu, otrzymała świa· 
ectwo dojrzałości. Są to: Anker, Geiger, Go· 
'enecki, Gostomski, Klewicz, Krause z No~e 
odworu pod Pelplinem, Kossack, Lewandow· 
ki. Rogacki, Rygielski i Zawadzki. 
' Olsztyn. Ks. kapelan Wiktor Teschner 
Lautern, dawniejszy komendarz w Raunau, 
rzeniesiony został jako kuratus do Zinten, ks. 
apelan Otton Keuchel z Mielęca przeniesiony 
o Nitycha, ks. kapelan Walenty N uszkowski 
Bartęga przeniesiony do Lamkowa, a ks. ka· 

elan Jakób Brzeszczyński z Butryn do Bar-

~ . 
W miejsce ka. dyrektora Pawła Stankie· 

icza, który celem dalszego prowadzenia s~u· 
lyów udał si~ na dwa lata do Rzymu, zamia.· 
ował najprzew. ks. Biskup ks. Andrzeja B~e· 
'ngk z Lidzperka dyrektorem zakładu dla ks1ę

emerytów w Springborn. 

* Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Ostrów. Robotnica Maryanna Juszczyk 

Kuliszkowic niosła brzemię siana - przy· 
tanęła pod płotem i brzemię oparła na płocie 
L w tern siano usunęło się na drugą stronę, 

• I ją, postronek cisnąc szyję, udusił. 
I Czempiń. Konsekracyi naszej nowo 
~!budowanej świątyni dopełni. - jak się ~o· 
p1adujemy - Najprzew. ks. biskup AndrzeJe· 
~cz z Gniezna. 

" Nakło. Z narażeniem własnego życia 
hratował od utonięcia leśniczy p. Barczy
lowski 5-letniego syna leśniczego p. Mirusa. 

Chodziez. Hr. Ignacy Bniński kupił 
lobra rycerskie Pietronki pod Chodzieżem, 
lbejmujące 4 tysiące mórg od p. Stracha. 

~
Posener Tageblatt" donosząc o tern, dodaje, 

ten majątek był około 60 lat bez przerwy 
rękach niemieckich, i że polonizm w tym 

owiecie coraz większe robi postępy. 

'Ze Slązka ez7ll Starej Poliki, 

l Groszowice. W niedzielę pożegnał się 
nami w serdecznych słowach ks. dziekan 
dralek, który w tym tygodniu obej~uje pro· 
stwo w Paczkowie. Następca Jego, ks. 

~udzki z Opola, przybędzie w tych dniach do 
~roszowic; ks. R. został już mianowany pro• 
oszczem na&zej parafii. 

l{otliszowice. Józef Ciupek zabił żonę 
lofem. Matkę bronił 15·letni chłop~ec? . lecz 
~mógł jej obronić gdyż ojciec był s1lmeJszy. 

· '.Upk~wie żyli z sobą 20 lat i mieli ~1 d~ieci. 
ie wiadomo, dla jakiej przyczyny zabił 9mpek 
nę. Gazety piszĄ, że prawdopodobnie J_est 

1espełna rozumu. Ciupek posz.edł .sam z kil?· 
lll. (~opaką) do wójta i powiedział ?Iu, ze 

• ~1~ zo~ę. Następnie siedział w po~OJU ~rzy 
~Pie, Jakoby nic nie było zaszło, az policya 
r zabrała. 

Z Zawadzkiego piszą do „Schlesisc~e 
olksztg.", iż niedawno temu w Złokomorowie 
enftenberg) na Łużycach (południow!' cz~ść 
anden~urgii) skradli cyganie dwuletnie .dzie• 
0 chałupnikowi Andrzejowi Dąbrowsk1emu. 

Biedny ojciec gonił za nimi, aż tu dotąd przy· 
był. Niestety dziecka nie znalazł. 

Z Pszczyńskiego. W Kostuchnie zgo· 
rzał książęcy dom dla 6 rodzin. Leśny Pośpiech 
wyratował dwoje małych dzieci sięgarza Kan
dziora. Gaszenie było utrudnione, gdyż trzeba 
było o kilometr po wodę biegać. 

Zabrze. W podróży z Chin do domu 
zmarł majtek Stefan Król. 

Ze sw-iata. 
Berlin. Naczelne dowództwo hr. W al„ 

derseea - było, jak się wyraził nieda~no z 
Chin przybyły naczelny dowó~ca wojsk fran„ 
cuskich, Voyron, zupełnie złudne. Francuzi 
urządzili się tak, aby hr. Waldersee jak naj
mniej mógł im rozkazywać. V oyron nazywa 
wynik pracy hr. Waldersee smutnĄ klęską, 
gdyż jedynie wojska niemieckie słuchały jego 
rozkazów. 

Wiedeń. Przyjęcie powracającego z Chin 
wojska niemieckiego odbyło się wśród niezwy
kłych owacyj. Po drodze od dworca do Burgu 
i koszar ks. Albrechta stanęło 5000 żołnierzy 
garnizonu wiedeńsłiego szpalerem w mundurach 
galowych. 

Gdańsk. W zatoce gdańskiej stanął układ, 
jak twitrdzi kopenhsgski dziennik „National· 
tidende", co do Mandżuryi. Cesarz Wilhelm 
zgodził sję na żądanie cara Mikołaja na ±or· 
malne wcielenie tego kraj u do Rosyi. Do ber· 
lińskiego „Tageblattu" telegrafujq z Kopenhagi, 
że w tej samej sprawie rokował takt e w Com-
pieP·ne hr. Lamsdorff z ministrem Delcasse, a 

:::J 1 . ponieważ osiągnął ten sam rezu tat, przeto JUŻ 
wkrótce należy oczekiwać publicznej prokla
macyi, orzekającej, że odtąd Mandżurya wcho · 
dtAi w skład rosyjskiego cesarstwa jako jego 
integralna część. 

Z Paryża piszą do wiedeńskiej „N. Fr. 
Presse", że Francyę opuści około 50,000 za· 
konników i zakonnic. Dnia 25 września wyje
chali z ,Francyi Benedyktyni, aby się osiedlić 
w Belgii. Zakonnice od św. Sakramentu w Mar· 
sylii, zwane też krótko sakramentkami, również 
z Francyi się wynoszą. Jezuici w Nancy wy· 
.iadą w przyszłym tygodniu. W ogóle ~ie ma 
dnia, w którymby ten lub ów klasztor me opu· 
sto szał. 

Z :różnych stron. 
Bochum. Zapowiedziane na przeszłą nie· 

dzielę wiece w W attenscheid i Rotthausen nie 
mogły się odbyć z powodu grasującego tam 
tyfusu. 

Gelsenkirchen. W kopalniach okolicy 
tutejszej nie mogą górnicy pić wody, l~cz o· 
trzymują bezpłatnie kawę. - W tuteJszym 
katolickim dornu chorych leży 200 chorych na 
tytus. 

W Bochum już także zaszło kilka wy· 
padk6w tyfusu. Baczność więc ! Trzeba wo· 
dę, mleky i. ow~c p~zed s~o~yciem przego~~· 
wać i starac się o Jak naJwiększą czystosc. 

Hamme. W kopalni "Carolinengliick" 
zostali dwaj górnicy zasypani. Trupy wydo
byto dopiero po długiej pracy. 

Horde. W kopalni "Crone" spadł gór
nik pewien do szybu i zabił się. 

Dobrowolna germanizaeya. Po
cztarek Józef Ciż w Nakle porzucił dotych- . 
czasowe nazwisko i za pozwoleniem władzy 
przezwał się „Kisch". - ~tanisława. i ~zesław 
Martenowie w Tr.zemeszm1e postarali się o za
mian~ swego nazwiska na "Sass". - Głupcy 1 

Pożyteczne wiadomości. 
Zapomogo~ ~la ż~n i .dzieci rezerwisty 

powołanego na cw1czema WOJSkowe wynosz0t : 
a) dla żony samej 30 procent, b) dla. żony i 
jednego dziecka 40 proc., c) dla zony i dwóch 
dzieci 50 proc., d) dla żony i tr~j ~a lu~ "wię
cej dzieci 60 procent „płacy mieJSCOWeJ za 
dzień roboczy mężczyzny. Gdzie płaca za 
dzień roboczy wynosi 1,80 mr. dziennie, otrzy
małaby na utrzymanie dla sieb!e ?ezdziet?a 
żona rezerwisty tylko 54 fen. dzienme. W mo„ 
ski o wynagrodzenia wyseła się w mieście do 
magistratury, a z powiatu do landratury. 

Nabożenstwo polskie. 
W Hłintrop spew. św. w Pifłtek 4 października 

po poł. i w sobot~ rano. Kazanie w pi11itek po poł. godz. 6 
W Wattenscheid spow św. od soboty 5 paździer-

nika po poł. aż do poniedziałku rano. Kazanie w niedziel 
po poł. o godz. 4. 

W Gilnnigfeld spowiedź. św. w poniedziałek 7 -go 
pażdziernika po poł. i we wtorek rano. Kazanie w ponie-
działek po poł. o godz!S. Ks M . 

Nabożeństwo różańcowe. 
Od 1 października aż do 2 listopada znów odprawla.6 

się będzie we wszystkich kościołach katolickich wspólne 
Dabożeństwo różańcowe na intencyę Ojoa św. Leona XIII 
i za Kośoiół św. katolicki. 

Kddy Polak lub Polka, co nie chce, albo nie może 
razem z Niemcami w kościele odprawiać tego ns.boże:6stwa 
różańcowego, niech prywatnie w domu a!bo . W: ko~ciele 
zmówi przynajmniej 6 tajemnic Różańca sw. i hta.a1ę lo· 
retańsk, do Matki Boskiej 1 

Za każdy rH mozna. dosU.pić odpustu 7 lat i 7 kws.
dragen. Kto .zaś 10 razy tj. przez 10 dni w październiku 
odprawia takowe naboteństwo ró.tańcowe, kiedybt1idź w 
pażdziern\ku się spowiada i komunikuje i potem jeszcze na 
osobno w kościele się modli na intencyę Ojca św., może 
dosł.fłpić odpustu zupełoego. 

Kto w niedzielę rótańCOWfli lub w cif\gu oktawy tj. 
od 6 do 13 października włllicznie przystępuje do Sakra• 
mentów św. i jeJzcze na o3obno się modli na inteMyę 
Ojca św. i przez całl\ oktawę różańcową, odprawia co
dziennie to nabożeństwo róż1J.ńcowe może też doatą,pić od„ 
pustu zupełnego. 

Ojcowie i matki powinni ra'Jem z dziećmi w domu I 
wspólnie odprawiać to nabożeństwo rótańcowe prze~ mie• 
sią,c październik i każdy powinien mleć w ręku swój ró
żaniec, wszystko jedno .:,zy wphany jest do Różańca, czy 
nie 1 Ks. M. 

Nadesłano. 
Kairty pocztowe z obrazkami. Wyszła nowa se

rya kart pocz.towych, wydawanych przez J. Chociszew
skiego w Gnieźnie, która zawiera następujfiiCe ryciny ka
ron polskich i ościennych narodów. 1) Korona polska, 
którą, się koronowa.li królowie polscy. 2) Korona królowej 
Jadwigi w Poznaniu. 3) Korona Kazimierza W. 4) Korony 
niewieście z wizerunkiem Barbary R•.idziwiłbwnej. ó) Ko
rony królów polskich z rodu Wazów. 6) Korony wedle 
rzeźb w katedrze krakowskiej. 7) Korona czeska. 8) Ko
rony różnych narodów (pomi(ldzy innemi korona ełowiań
ska i lvmbardzka., którl\ się lr.oronował Nap leon.) 9) Ko
rona królów niemieekich. 10) Cesarska korona Karola. W. 
Ryaunki BI\ w-s konaue podług wzorów W a.lerego Elijasza 
z Krakowa. Cena tych kart 40 fen., na lepszym papierze 
60 fen.; na przesyłk~ dopłaca się 6 fen. Wyszło dotych• 
cza.a 100 kart, które zamiast ceny sklepowej 4,15 mr., 
p1:zesyła się franko za 3 marki, w dodatku portret Sien
kiewicza i mapka Polski. Zamawiać pod adresem: J. Cho• 
ciszewsk.i, Gniezno (Gnesen). 

Karty pocztowe z polskiemi obrazkami. Wyszło do· 
tychczas 10 seryj po 10 sztuk, czyli razem 100 różnych 
ka1t pocztowych. Każda serya, zawierajl\ca 10 kart, ko
sztuje 30 fen., z wyjf\tkiem IV dla dzieci, którl\ się sprze
daje za 20 fan, VIII serya za 60 fen. i IX serya w ce• 
nie 76 fen. Serya IX zawiera naat~pujfiice ryciny z obra
zów W. EJjasza, wykonane artystycznie: 1 Kazimier2' 
Wielki i kmiecie. 2. Teofila Sobieska z synami Markiem 
i Janem (późniejszym królem pólskim) przed grobowcem 
Zóiklewskiego uczy ich jak żyć i umierać za Ojczyznę. 
3) Męczennicy na Podlasiu. 4) Ks. Kordecki błogosławi 
polakiem wojsku w walce ze Szwedami. 6. Stefa.n Czar
niecki broni Krakowa 1655 r . 6. Wiarus Kościuszkowski: 
„Hej tam w karczmie za stołem." 7. Przewodnik w gó
rach tatrzańskich. 8 Zółkiewski pod Cecorfii 1620 r. 9. 
Chrzanowski broni Trembowli przeciw Turkom 1675 r. 
10. Sw. Jan Kanty, rozdaj~cy nagrody pilnym uczniom. 
W dodatku mapka Polski z herbami województw 

Cena 75 fen., z przesyłk~ 80 fen. Jeżeli chcesz kupió 
coś pięknego, sprowadź IX seryę kart pocztowych. Jest 
to najstósowniejszy podarek d!a drogiej osoby na imieniny 
Gwia~dkę i t. d. Zamawiać podadr. J. Chociszewski, 
Gniezno (Gneaen) . 

KSIĘGARNIA "WIARUSA POLSKIEGO" 
w Bochum 

ma na składzie wielki wybór ksif!iżek do niAboieilstwa, 
ksifłżek powieściowych, śpiewników, ksifłaek treści religij• 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisam 
polskimi itd. Da.lej: wielki wybór figur Świętych, kruc;y
ksów, ró.Za.floy i innych dewocyonalij. 

Dwie służące 
jedną, do roboty domowej a drugfł do kuchni i do poma
gania w składzie od 1-go października potrz bne. Wysoka 
zasługa. · 

Zuzanna ltlrózkowłak, 
skład~kolonialny w Bruchu Lensbergstra.eae nr. 223/6. 

Kwit do zapisania „Wiarusa Polskiego" 

Postbestellu:a.gs-Form.ular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung „ Wiaru1 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 133, 
IL Abth. S. 408) fiir das IV. Quartal 1901 und 
zahle an Abonnement u. Bestellgeld 1, 7 4 Mark. 

Obige 1, 7 4 Mk. erhalten zu haben, be
gcheinigt. 

······················--··········-···- d •.......... ~ · · · ·· ··· · ········1901. 



Tow. gimnastyczne „Sokół" w Bochum. 
Posiedzenia „Sokoła" będ„ się odbywać w ka.żd'ł śro

dę po pierwezym i piętnastym o godz. 9 wieczorem w 
lokalu p. Schemanna przy klasztorze. Tylko zamiast w 
środę 20 listopada odbędzie się ze9ranie w czwaxtek 21 
listopada. W y d z i a ł. 

'l'ow. św. Antoniego w Ueckendorf 
urz2'dza dnia 13 pażdz!ernika jesienną zabawę„ Bo
<hie polskie nabożeństwo, a po nabożeństwie o 5 godz. 
rozpocznie się zabawa. Bedzie koncert, śpiewy, deklama
cye a w kcńcu teatr „Dzwonek sw. Jadwigi". Uprasza 
się wszystkich criiłonków, ażeby aoi jednego nie brako
wało, a który członek się nie E t!l.wi, płaci 50 fen. kary. 
Tak samo uprasza się tych Polaków, którzy jeszcze wcale 
do towarzystwa nie naleł~, a by się na członków dali za
pieac i wespół z Polakami się uweselić. Tak samo upra
sza sio Sf\siednie Tow., aby nas odwiedziły: Tow. św, 
Jana z Ueckendorf, św. Marcina z Kray, św. Augustyna 
z Rotthausen, Tow. św. Pawła z :Plickla, św. Jana Ew. z 
lliillen; iw, Jana Obrze. i Alteneseen, oha. towarzystwa z 
Essen, św. Idziego .z Giirmigfeld, św. Czeeława z Bulmke. 
Ka.idy członek płaci 50 fen. wstępnego. Z ar z Ił d. 

Tow. „Jednośc" p. op. św. Stanisława BisJr. 
w Essen 

donosi swym członkom i wszystkim braciom Rodakom za„ 
mieszkałym w Essen i okolicy, iż w niedzielę, dnia 6 •fO 
października br. obchodzi towarzystwo 11 rocznicę swego 
istnienia. Bratnie tow., które od nas zaproszenia odebrały 
1 te, które dla braku adresu takowych nie odebrały, oraz 
wszystkich nam życzliwych Rodaków prosimy, ażeby nas 
sv ą, obecności2' w naszej uroczystoś'i swem przybyciem 
za.szcz-ycić raczyłs. Szcz.ególnie też Tow. św. Józefa. i 
Kółko spiewackie „Dzwon·• z E~sen mile zarraszamy. 
:Przyjmowanje bratnich towarzystw w lokalu p. Wimersa 
w Getrudenhof przy reńskim dworcu, ul. Mathia.satr 10 
odbędiie się od godz. 2 do 1/ 24 po poł. a o 3/ 44 udamy 
eię na polskie nabożeństwo do kościoła św. Gertrudy. 
Po naboteń~twie udamy się na salę, gdzie się daisza uro
czystość odbędzie. Będzie teatr amatorski, mowy, dekla
macye, śpiewy i koncert wykonany przez polsk" kapelę 
p. Pawlaczyka z Schonnebeck. Wstępne dla członków 
wszystkich towarzystw 30 fen., dla nieczłonków czyli 
gosci 50 fen. Niewiasty i dzieci maj" wstęp wolny. 

U w ag a: Uprasza się szan. członków, aby się na 
roeznicę stawili w oznakach towarzyskich. Wscelkie listy 
tyctj\ce się towarzystwa, proszę adresować na ręce pana 
przewodniczącego lub sekretarza. Roch Królak przewod. 

·Essen-Ruhr Schwanenkampstr. nr. 7 a I piętro. Stanisław 
Hersztowski sekretarz E3sen-RJhr Funkelstr. nr. 1. O jak 
liczniejszy udział w uroczystości uprasza Z ar z Il> d. 

Tow. gimnastyczne „Sokół · w Hruckhausen 
urzf\d~a. w niedzielę, dnia 6 października br jesienną 
zabawę z tańcem na sali p. Brinck w Bruckbausen, 
ul. Albrechtstr., na którf\ zaprasza wszystkie gniazda so
kole z Nadrenii i Westfalii oraz i towarzystwa, które dla 
braku adresów zaproszeń n'e odebrały. Karty wstępne dla 
członków 50 fen , dla nieczłonków przed czasem 1,25 m., 
które są do nabycia u druha Banaszaka w Bruckhausen, 
ul. Louisenstr. 12, przy kas;e wstępne 2 mr. Zwracamy 
uwagę wszystkim tow. które do nas przybędf\, aby ich 
członkowie wylegitymować. się mogli, w innym razie 
płac~ jako nieczłonkowie. Prosimy o liczne przybycie. 
Dla zadowolenia. wszystkich będzie program zabawy 
wielce obszerny - Czołem! Wydział I 

Tow. św. Wacława w Lindęn 
donosi swym c!łonkom i takie wszystkim Rodakom z 
Linden, D.ahlhausE n i okolicy i wszystkim Towarzystwom, 
które zaproszenia odebrały, i tym które zaproszeń nie ode
brały dla braku adresów, ii nasza 9 rocznica odbędzie aię 
6 października na sali p. Scheidmanna a prz~jmowanle 
t owarzystw i gości na sali p. Schillera, zkl\d się udamy 
na nabo.łeń~two do kościoła, a po nabożeństwie na salę 
pana Scheidrnana. Wstęp dla naszych członków 30 fen. 

Z a rz ~ d. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Castrop 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dnia. 6 paździer
nika przystopuje Towarzystwo do wspólnej Komunii św., 
dla tego sio uprasza wszystkich członków, ażeby obo
wifłzku swego nie zaniedbywali. Ksilldz polski od soboty 
południa do poniedziałku południa słuchać będzie spo • 
wiedzi św. W · niedzielę zaraz po drugej Mszy św. człon
kowie w oznakach towarzyskich winni się wspólnie sta
wić do ołtarza pod chorf\giew. Po południu o godt. 31/2 
polskie kazanie i błogosławieństwo. Zaraz po nabojeń
stwie odbedzie się posiedzenie mfesię c1ine. Tak członków 
jak i gości mile się zaprasza. Z ar z 2' d. 

Ssanownycb członków zarz"du jako i rewizorów kasy, 
oraz i re wiz 1rów chorych proszę w tę sam, niedzielę o 
godz. 1 do p. S.unmanna, Besenroth, w celu obrachWlków 
kwartalnych. Hejnowicz, przewodnicz,cy. 

Baczność! Rodacy z parafii 
Koźmińskiej. 

Kochani Bracia I Jak wam wiadomo, zaez~liśmy 
składki zbierać. na cborj\giew do naszego kościoła para
fialnego i już trzy zebrania. urz„dzillśmy na których się 
wykazBło, że jak inni parafianie tak i Koźmińscy pamię
tajl\ o swym kościele. Ale kocha.ni para.fi.anie, pomimo, 
że nasza parafia jest tak wielka a ofiara tak ważna, bo 
dla kościoła katolickiego, który nam jeat największym 
skarbem na ziemi, bo tylko przez kościół i jego nauki 
możemy sobie re.skarbić żywot wiecz:ąy, to jednak tak 
wielka liczba parafian o tem nie wie lub tet wiedzieć nf e 
chce, i nie przyczyniła się dotlłd cboó tylko drobnostką. 
Z tej same.i przyczyny Bracia kochani, podajmy sobie 
ręce i starajmy się, aby nam drudzy nie mogh mówić, że 
parafianie kcźmińscy s~ obojętni na. takie sprawy. Jeżeli 
nie chcemy pozwolić, aby nsm taki za.rzut b~ ł czyniony, 
wtedy niech każdy ile motności swój grosz wdowi na ten 
cel ołaruje. Mam mocni\ nadzieję, że parafianie przeczy· 
ta wszy dzisiej t >, nie będ~ dalej pOWfłtpiewać o prawdzi
wości tego celu, jenJ pospie~z~ jak najpręd iej z SWf\ 
ofiarf\. Cza~ uchodzi. bo w dzień imienin naszego ks. 
dziekana chcemy mu ten sztandar wręczyć, to jest na św. 
Józef. Dalej ze mn~ wsp6łparafi.anie do dzieła. I uwia
damiam także, że przyszłe zebranie odbędzie się dnia 
27 peździernika o 1/24 po południu na sali pa.na Sobert 
ulica Nordstr. i narożnik Heroldstr. O liczny udział U· 

prasza się. Do zbierania składek el\> upoważnieni : 
Fr. Janicki z Bochum ulica ParalJeletr. nr. 44. Jan Ma
ciejewski, Barop Bahnh:>f;itr. nr. 9. Wawrzyn Podlewski, 
Somborn nr. 111/H. Wojciech Szymura, Sodingen nr. 51. 
Jan Wolniak, Habinghorst nr. 47 e Józef Jaskółka, Ha
bivghorst F1iedrich.str. nr, 7 Michał Pluciński, Rohling · · 
hausen Viollnstr. nr. 9. Jan Kaczmarek, Sodingen, Wil
helmstr. nr. 109 h. Ignacy Nicz.ka, Dortmund Wambler
stcasse nr. 26. Jan Tlorkowski, Sewinghausen nr. 44. 
Hafenfeld. O jak najliczn!ejaze poparcie tego przedsię-
wzJęcia prosi w imieniu komitetu Fr. Janicki. 

Podziękowanie I 
Szanownym amatorom i amatorkom za tak dzielne 

odegranie teatr11 w ·rowarzystwie św Szczepana w Rau
xel, oraz pp. Talarczykowi i GJrwie, którzy się także do 
tego przyczynili, akładam serdeczne „Bóg zapłać"'. 

Kierownik teatru. 

Bank ludowy - V olksbank Służącej 
ul Dworcowa w Gliwicach, Bahnhofstr. 12 uczciw1;~lk$;~zbri~e;,arH 
przyjmuje pod procent pieni„dze od 1 mr. pocz„wszy i płaci 4 procent mistrz krawiecki 
za półrocznem, 31/2 procent za ćwierćrocznem i 3 procent za tygondio- w Bottropie (Westf.) 
wem wypowiedzeniem. 

Rodakom z Górnego Ś!„zka, a zwłaszcza z oklicy .Gliwic, Zabrza, 
Rudy, Mikołowa, Orzesza, Pilchowic, Rybnika, Miasteczka, Toszka i 
Pyskowi~, polecamy bank nasz do składania w nim swych oszczędnoscii 
aby mieli uzbierany kapitał, gdy wróc~ do domu. Cięiko zarobiony 
pieni„dz już dla tego lepiej u nas składać niż w innych bankach. po
::niewd bank nasz nie pas.zeza się n& spekulacye i dla tego pewniejszy. 
- „Swój d'> swego". 

Adres dla przesyłek: Bank ludowy - Volksbank, in 
Gleiwitz, Bahnhofstr. 12. 

Baczność rekruci ! Baczność rekruci ! 

Wilh. Gerbseh 
w ::Eerne, naprz. gościnnego l\Ieinbarda. 

Powidła śliwkowe 
1 O funtów przesyłam za zaliczkfł 
za 3,óO mr. franko 

A. jańczyk, 
Wanne, Bahnhofstr. 41 . 

Cygara 
100 sztuk . . • . . 2,50 mr. 
100 " ••...•••. 3 oo " 
100 " o o O t • 3:50 " 
100 " •••. • •.•• 4,00 ,, 

Przy 1000 sztuk przesyłka 
franko . 

M. Milller. 
w DU.sseldo1fie. Communic1tionstr. 

Podług miary: 
Ubrania od 36 marek pocz. 

Paletoty od 30 marek poez. 
Spodnie od IO marek pocz. 

I 
' 

Baczność I 
. ·:rekruc_!_!_. 

pod gwarancyfł za beznsgaune lejenie w nr jkrót. czasie. 

fi:: Wielki skład materyj. -:I ______________________________________ , ________ ,,_,. 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności nie 
odpowiada. 

Polecam kuferki, szczotki 
do czyszczenia rzeczy i obuwia oraz 
wszelkie inne przedmioty potrze
bne dla żołniety po jak najtańszych 
cenach. 

Fr. Joz ef oski, Herne, 
przy ul. Neustr. 35. 

Wiec polski w Hamborn 
odbędzie się w niedzielę dnia 6 października o god 
1/ 212 w południe, r:araz. po nabrżeństwie, w sali panz. 
Marego. Rodaków z Hamborn i całej okolicy uprasza ei' 
o liczny udział, bo pr1yjdtł ważne sprawy pod obrady. ę 

„Związek Polaków". 

Wiec polski w Brochu 
odbędzie się w niedzielę d 1ia 6 października o godt 
4 po południu na sali p. Kuchem (Kolnischer Hof). O! 
liczny udział uprasza się, gdyż będ~ oma.wiane wsz;ystkie 
sprawy Polaków na obczyźnie dotyczl\ee. 

„Związek P ołakó"'"· 

Szcz~śó 

Bo fe 

młodej 

parze I 

Szanownemu członkowi 

panu· Janowi Bzylowi 
i jego narzeczonej 

p. Jadwidze Zielińskiej 
w dzień ślubu (1 paźdl?.) 

składa.my jak najserdeczniejsze życzenia . 

Ja.k te kw;aty w piękne:f wiośnie , * 
Niech nadti 'Cja we Was ro$oie, * O czem 
serce wasze marzy, * Bó~ Dtłjwyższy was 
obdarzy. - Młoda paM niech Z.\'j'3 l 

Tow. spiewu ~ Hinmonia." w Hofatede. 

~~~~~~l;3/t[2, 

~ 
Szanownemu Panu ' 

Janowi :Szylowi 
asystentowi chor~gwi Tow. sw. Franciszka S, 

w Hofstede-Riemke 
.tłL oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

qp pannie Jadwidze Zielińskiej 

~ 
w dniu ich ślubu 1 października życzymy zdro· 
wia, szczęś~ia i wsze lkiej pomyślności tu na :zie
mi, a po śmierci nieba. Młoda para niech żyje I 

Tow. św. Franciszka w Hofatede-Riemke. 

i1C?efce<•~~· 
~·llll~llll~·~~~®lllillil 

ł 
(Spćżnicne) 

Szunownemu Panu 

= Michałowi Paluchowi i 4 w Witten, tJ 
~ zasyłamy w dniu godnych Imienin jak najser· -

ł 
decznfojsze życ~enia i wołamy: niech żyje! ~ 
Ign Pietras, Jan Kwac'zewskf, Fr. S purz;yń ,ki, ~ 

Marcin Sza.roleta i Paweł Drjr.er. ~ 

~ •• 1111~1111····~ 

Z.• tlruk, nakład i ieciakcyv odpowieó.dal.ny: A .o' o n i Br e J • 1t ł w Boohum. - Nakładem i czc1on.k:a.m1 Wydawn1ciwa u Wiar a 1 a p 0 h kie g 0 ,, v Bochulil· 



Wyc~odzi na wtorek, uwartek i soboto z dodatkiem 
łlellgijnym p. t.: „Nauka Katolicka", z dwutygodni
kiem 3półec.mym p, t . „Głos górników 1 hutników" 
orss pisemkiem llteracldem p. t.: „Zwierciadło". Przed~ 
płata kwartalna n& poczcie l u listowych wynosi 1 mr. 
&O fen., a 11 odnoszeniem do domu 1mr.74 fen. „Wia
rml Polski" icap1sany jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaci sio ma młejsce rzfidk& drobnego drukta 
16 fen., a za ogłoszenia icamieszczone przed inseratami 
4.0 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opusi 
ayli rabat. Za tłómaczenia z obcyoh języków na pol
U:i nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i Księgarni naleły opłacić i podaó w nich dokładny 
~es plsZfłcego. Rękopisów 3iO nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ioh upowałnienła nłe wykazuje się. 

Nr. 119. :Booh um., 011-wrartek, -3 października 1901. Rok 11. 
:::= Redakcya, Drukarnia i KsiAgarnia 'd · · M 1 h "" znaJ UJe su~ przy a t eserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli! 

-----------------Kto się spóźnił 
może jeszcze teraz zapisać „ W i ar us a 
P o 1 s ki e g o" na czwarty kwartał. 

----------------Po la cy na obczyźnie. 
Wiec polski w Kastropie, 

jaki się odbył w przeszłą niedzielę, ciesY.ył się 
udziałem około 700 Rodaków. Z polecenia za· 
rządu „Związku Polaków" zagaił wiec i prze· 
wodniczył mu p. Grzesiek. Najprzód omawiano 
sprawę opieki duchownej, poczem przyjęto pe· 
tycyę, ja.ka w tej sprawie zostać ma wysłaną 
do ks. proboszcza w Kastropie. Ubolewano też, 
że na ostatnią petycyę władza duchowna wcale 
nie odpowiedziała. Potem poruszono sprawę 
wyborów starszych knapszaftowych. W Kastro· 
pie także nowy obwód starszego knapszaftu 
zostanie utworzony, a że Polaków znaczna 
liczba w tymże obwodzie mieszka, przeto nale· 
ży się zastanowić, c1yby nie moż„na tam Pola· 
ka postawić. 

Rozwodzono się też obszerniej o poło?:eniu 
Polaków wogóle, szczególnie zaś na obczyźnie, 
zachęcano do pielęgnowania mowy ojczystej, 
do wychowywania dzieci na wzorowych Po· 
laków i katolików. Na podstawie.· ostatnich zajść 
na kongresie socyalistów w Lubece wykazano, 
~zego Polacy spodziewać się mogfł od socya· 
listów, którzy są zagorzałymi hakatystami. 

. Przyjęto też rezolucyę przeciw "Germanii", 
~tóra to, jak wiadomo, nazwała Polaków, „kato· 
h~ami mniejwartościowl7mi", rozdawano bezpła· 
tnie elementarze i zapisywano członków do 
„Związku'~. Urządzono też składkę na cele 
oświaty, aby „Związek" poprzeć w jego pracy 
n~d szerzeniem oświaty za pomocą broszur i 
pism ulotnych. 

Wiec, który od początku do końca we 
wzorowym odbył się porządku, rozpoczęto i 
zakończono pieśnią. 

lVanne. Różne pisma polskie podały wia· 
domość, jakoby tutejszy ks. prob. zabronił 
Tow. św. Józefa przychodzić z chorągwią do 
kościoła. Tymczasem tak nie jest, bo stało się 
to nie w W anne, lecz w Herten. 

lVitten. Zebranie zwołane na salę pana 
~~barsa przy ulicy Crengeldanzstr. na 22 wrze· 
~~1a br., cieszyło się licznym udziałem Roda· 
ko.w z Witten i okolicy, a zostało na niem za· 
łozone kółko śpiewackie pod na.zwą „Zgoda". 
Do zarządu zostali wybraai: Michał Paluch 
prezesem, Julian Sander zast., Paweł Dej ter 
sek~etarzem, Stanisław Łysiński zast., Marcin 
Jasi.czak skarbnikiem, 'N alenty Szczepański zast., 
rewizorami kasy: Antoni Nieborak i Wojciech 
Perski. Wszelkie korespondencye dotyczące 
Kółka śpiewackiego prosimy wyłącznie na ręce 
prezesa kółka śpiewackiego Michała Palucha 
przes) łać. Zarząd. 

z • ~erten. Tow. św Barbary w Herten na walnem 
e1>ranu1 dnia 15 września obrało zarztłd na rok biet„cy. 

H~norowym pr~zesem został ks. kapelan Jorgens, przewo
dmczl\cym WoJC. Agaciak, za5t. Jan Cyranek, sekreta
rzem W. Pią.tkiewicz, zast. W. Gr6sy, kasyerem Franc. 
~ostrzewa, zast. W •. Ltbner, bibliotekar~em Ksaw. Forszpa· 
m~k, ~ast., AndrzeJ Gabryelczyk, rewhorami kasy Jan 
G1~l i Fr. Rybac,.yk, chorą.tym J . Andrzejewski, zaet. 
Wmcenty S_tasik, asystentami Stanisław Andrzejewski i 
Franc Stasik, zast. Marcin Drewnlak i Tgnacy Witczak. 
WsZflkie listy tyczl\ce się Towarzystwa, proszę przysyłać 
na ręce przewodnłCZl\Cego Wojciecha Age.ciaka. 

Z ar z ąi d. 

Dziczenie młodzieży 
stwierdza teraz też pisarz wojskowy, dawniej· 
szy komenderujący generał 15-go korpusu, von 
Blume. Ogłosił on studyum z napisem: „Pod· 
~tawy naszej siły obronnej" (Die Grundlagen 
unserer W ehrkraft.) 

Tam powiada między innemi tak: „Armia 
otrzymuje co rok znaczną liczbę .niepewnych, 
moralnie zepsutych żywiołów, które karności 
wojskowej tylko z przymusu poddają się i złym 
przykładem szkodliwie działają. Cóż innego 
może z tych z gruntu zepsutych żywiołów w 
przyszłości wyniknąć, jak niebezpieczeństwo 
wielkie?" 

Generał von Blume wzywa przeto koła de 
cydujące, aby zapobiegały dziczeniu młodzieży. 

Narzekanie na dziczenie młodzieży datuje 
się od czasu, w którym · religi~ne kształcenie 
w szkołach przestało być głównym celem szko· 
ły i kiedy zaprowadzono świecką inspekcyę 
szkólną. Dopóki nauczyciele starszej daty, wy· 
kształceni pod dyrekcyą księży w seminaryach, 
stanowili większość, dziczenie młodzieży tak 
nie podpadało pod oczy. Ale powoli ci wymie· 
rają a ich miej8ce zajmują po świecku wyształ· 
ceni nauczyciele. Wielu z nich musiano w krót· 
kim czasie skasować dla nie.obyczajaości. A 
ileż to wypadków niemoralności nie przyjdzie 
wcale przed sąd? 

U młodzieży szczególnie postępowanie szÓ· 
stego przykazania przybiera zastraszające roz· 
miary. Nie ma dnia, w którym by gazety nie 
donosiły o takich przestępstwach, po których 
nieraz następuje zamordowanie oaób, któreby 
mogły świadczyć. 

Nie ma inneg0 środka zapobiegania sze· 
rzeniu się niemoralności między młodzieżą jak 
zmiana systemu szkólnego. 

Sprawie procesu toruńskiego 
„Koelnische . Volksztg." (nr. 840) dłuższy po· 
święca artykuł. Wykazuje w nim, że dla gazet 
hakatystycznych proces ten jest gorzkim pier· 
nikiem toruńskim. A bardzo wiele po nim 
się spodziewały, bo dotąd począwszy od „po· 
wstania w Opalenicy", „ani jedna z setek de· 
nuncyacyj, rzuconych przez hakatystów na 
Polaków, nie została udowodnioną". Spodzie· 
wAła się więc przynajmniej teraz wy krycia i 
udowodn1enia istnienia wielkiego episku i;rze
ci w państwu, niejako rewolucyi; wytoczono 
więc przeciw młodzieży polskiej broń ciężkiego 
kalibm policyjno sądową, a rezultatem całej 
tej akcyi jest mimo zasądzenia kilkudziesięciu 
młodzieńców zupełnie niepotrzebnie na karę 
więzienną, - ogólny śmiech i wesołość, w 
której i zagranica nieprzyjemny dla Niemiec 
bierze udział. Kompromitscya wyniknęła z 
tego, nic więcej, a prasa hakatystyczna, która 
zwykle w sprawach polskich z muchy robi 
słonia, dziwnie teraz milczy i nie bije jakoś 
kapitału z tego procesu, bardzo, zdaniem 
„Koel n.. V olksztg.", ważnego „zajścia, w całej 
historyi pruskiej polityki antypolskiej naj donio· 

ślejszego", bo ono oznacza katastrof~ dla ---: 
hakatyzmu. 

Tylko "Post" i „Deutsche Ztg." lekko siQ 
odstueli wają, ostatnia jednak wątpi o prakty• 
czności Sfidowego postępowania przeciw mło· 
dzieży; za to, jak stwierdza „Koeln. Volksztg." 
mnożą się głosy z wszj stkich obozów polity• 
cznycb, prócz z hakatyst)'cznego, potępiajl\ce 
proces toruński i wyrok trybunału, któremu 
przewodniczył znany narodowo liberalny poseł 
Grass mann. 

. Organ koloński z kolei powtarza znako~ 
rrnty artykuł wolnomyślnej "Berliner Zeitung", 
która powiada między innemi ironicznie że 
„proces toruński jest nowym pięknym pdmni· 
kiem współczesnej pruskiej mądrości stanu i 
zasłużył sobie na osobne n iejsce w historyi 
kultury"„. "Na polskie „Jeszcze Polska nie 
zginęła", mogą teraz Niemcy zawołać: "Je• 
szcz~ Prusy nie zginęły, bo - jeszcze mamy 
sęd~1ów w. Torun~~"··· Ben Akiba powinien 
sobie kazac zwróc1c szkólne, bo żeby sądownie 
ścigano prymanerów za to, że po za plecami 
su~owe~o pana dyrektora uczą się języka pol· 
s~1ego i. l~rzepią umys!y i serca nauką historyi 
OJCzysteJ 1 poezyą wieszczów swego narodu, 
tego jeszcze nie było 1 

„Berliner Ztg." stwierdza, że nie działał· 
ność tak!ej młodzieży przyczynia się, jak to 
powiedziano w wyroku, do zaostrzenia przeci„ 
wieństw narodowych, tylko przeciwnie, procesy 
takie jak toruń3ki i cała obecna heca antypol· 
ska, w czem „ Koeln. V olksztg." zupełnie pismu 
berli~skiemu przywtarza, wyrażając przekonanie, 
że sympatye dla Towarzystwa HKT coraz 
więcej będą się zmniejszały, gd) opinia publi· 
czna w Niemczech przekonała się, że ono 
głównie sprowadziło „zaostrzenie ..,ię narodo· 
wych przeciwieństw." 

Zie:m.ie polskie„ 
* Z Prus Zacl1., Warmii i lłlazur. 

Z Komorj}ka piszą: We wtorek, dnia 
24 września przybyli z Pelplina w gościnę do 
nasze~o cz.ci~odneg~ ks. ~tob. ~elkego Naj· 
przewielebmeJszy ksiądz Biskup i Wielmożni 
księża kanonicy. Mimowoli przypominają się 
nam czasy dawniejsze, kiedy to biskupi wło· 
cławscy przejeżdżając na Pomorze, i ,~;racając 
do swego Włocławka w Komorsku się z~ykle 
zatrzymywali i ba~ili. Komorak był bowiem 
od r. 1246 aż do konfiskaty dóbr kościelnych 
r. 1773 własnością biskupów włocławskich i 
siedzibą zarządu gospodarczego dla osmm 
przyległych dóbr biskupich. Komorsk podobno 
jak Pieniążkowo, M1łobądz, Subkowo i inne 
dobra biskupie dochowały się do naszych 
czasów nie we formie dominiów, lecz wyroe1ły 
z nich jak powiada ksiądz Kujot w swych 
„Majątkach biskupich na Pomorzu" tylko same 
osady włościańskie. Jed)lna te, ale zaiste 
wielk~ spuścizna po świetniejszej przeszłości 
naszeJ. 

Lubawa. W dniach 25 i 26 zm. odbył 
się w mieście tutejszym sf'jmik Związku spółek 
zarobkowych i gospodarczych na Poznańskie 
i Prusy Zachodnie. 

<:~·e~mno. Wioska Kałdus w powiecie 
chełmmsk1m przeszła w ręce polskie. Dotych
czasowa właścicielka tej wioski, liczącej coś 
600 mórg, pani Lenz, sprzedała ją za 158 OOO 
marek p. Dybalskiemu z Szymborza pod Ino· 
wrocławiem. - SzczęśC Boże 1 



Pelplin. Ks. Wacław Lewandowski, po 
odbyciu studyów . muzycznych szczególnie w 
zakładzie śpiewu kościelnego w Ratysbónie w 
Bawaryi, ustanowiony wikarym tumskim i nau · 
czycielem rytu jako też śpiewu kości_elnego przy 
seminaryum duchownem w Pelplinie. 

Germanlzacya nazwy Stacya kole· 
jowa w Rychnowie, urzędowo „Ęichau" brzmią· 
ca, przy torze kolei żelaznej Che1mża-Kowalewo, 
otrzyma nazwę Hofleben z dniem 1 paździer
nika br. 

Sztum. Ks. prob. Aleksy Katke, duszpa· 
sterz przy zi;.kładzie karnym w Wartemborku, 
otrzymał od naczelnego prezesa Prus Za.cho· 
dnich prezentę na probostwo w PostoJinie. 

WIAR US POLSKI~ 

f miejscu. Administracya probostwa. w Koszutach 
t powierzoną została dziek.anowi Antoniewiczowi 

w Bninie. ~ Wieś ryceroka Dębicz zostanie 
połączona telefonem z nas~em miastem. 

Dobrowolułi germanizacya. W a· 
lenty Chałupniczak, właściciel domu w Sremie, 
postarał się i otrzymał pozwolenie na zaiem
czenie swego n·azwiska. Odtąd nazywa się 
„Hausler". 

Proces o tarcz strzelecką. Pan Cze· 
sław Trawiński, malarz w Krzywiniu, pomalo
wał tarcz strzelecką wskutek zlecenia Bractwa 
strzeleckiego. Chcąc okazać zdolności malar
skie, wymalował na tarczy u góry nad czer· 
wonem polem kor'lnę, o którą walczą trzy pta.· 
ki, jakoby sępy, na dole zaś kopię znanego 
obrazu „Dwa pokolenia"_. Za pomalowanie w 
ten sposób tarczy został oskarżony o rzekome 
podburzanie do gwałtów, ponieważ owe trzy 
ptaki 1r.iały przedstawiać trzy mocarstwa roz· 

I 
biorowe a cały obraz miał · być aluzyą do roz· 
bioru Polski. W zeszłym tygodniu odbył się 
proces, który się skończył uwolni~niem oskar· 
źonego. Izbie karnej przewodniczył znany dy-
rektor sądu ziemiańskiego p. Schliiter. Sąd 
uznał, że nie zachodziło tu pobudzanie do gwał· 
tów, chociaż obraz był istotnie aluzyą do roz· 
bioru Polski. Oakarżonego bronił p. mecenas 
Pluciński. 

Ostród. Na tak zwanej górze kaplicznej 
pod Tiinnenbergiem, gdzie Polacy i Litwini 
pobili rycerzy krzyżackich i ich pomocników, 
zakładają kamień pamiątkowy z napisem nie
mieckim: ,, vV ·walce za niemiecką właściwość 
(Wesen), niemieckie prawo umarł tu wielki 
mistrz Ulrich z Jungingen 15 lipca 1410 śmier
cią bohaterską." Na miejscu, gdzie wielki 
mistrz poległ, wybudował wielki mistrz Henryk 
z Plauen kaplicę Najśw. Mar·yi Panny i uposa· 
żył ją włościami na utrzymanie jednego kapła· 
na za~on~ego; sześciu innych księży i dwóch 
kleryków; któtzyby we dnie i vv nocy tam od· 
prawiali hory kanoniczne (godzinki duchowne) 
za dusze wszystkich tam poległych. Papież. Jan 
XXIII pod dniem 6 paźdz. 1412 nadał n~ 10 * Ze Slązka czyli Starej Polski. 
lat odpust) poczern 12 marca 1412 nastąpiło Zmiany w stanie duchownym. Ks. 
poświęcenie tej ·kaplicy. Ale już roku 1414 w kapelan Nosol z Roździenia przesiedlony do 
wojnie spustoszoną, lecz 1416 znowu odbud,p· Swię~ochlowic, ks. Gonska z Bytomia również 
waną została. Dzisiaj spostrzega się tam _:e;a.le- do Swiętochlowic; ks. ~apelan Woitok z Sta· 
dwie ruiny tej kaplicy. Ale lud i po zaprawa· rych Rept przesiedlony do Roździenia. 
dzen.iu_ protestantyzmu pielgrzymo~ł na t~ ~. _iej~ I Z Gie1•ałtowickiej parafii w powiecie 
sce i Jeszcze r. 1720 konsystorz ..ewangie1ick1 i koziel~kim. Nasz ks . . proboszcz Pierschke 
czuł się spowodowanym do zabronienia ;,bał- I zmarł w Wrocławiu. Chciał się kazać opero
wochwa.lczych pielgrzymek': (abgottischen Wall· 

1 wać na nogę,· lecz nie przyszła d-0 skutku i 
fahrten). Polacy wspomnianą bitwę nazywają zmarł w wielkich boleś<liach. Przed śmiercią 
bitwą pod Grunwaldem, ·Niemcy pod Tannen- prosił: Nie zostawiajcie mnie tu! Dla tego 
bergiem, gdyż stoczoną została między temi przywieźliśmy go na nasz cmentarz. Parafianie 
miejscowościami. Obecnie lud nazywa Grunwald są w wielkim smutku, bo był to dobry dusz
"Grywałdem" a Tannenberg „Sztyborkiem". pasterz, kochał nas bardzo i my go także. 
Pierwotnie nazywano tę bitwę pod Dąbrową Niech odpoczywa w pokoju. 
albo Dąbrównem, bo z tej strony ciągnęło woj- W Ostropie pod Gliwicami spłon~ło 
eko polskie i za jeziorami uderzyło na Krzy- 5 posiadłości z 12 budynkami. Pożar powstał 
bM~ k ws utek nieostrożności dzieci, które się bawiły 

* Z Wiei. Kso Poznanskiego. 
Gniewkowo. W tych dniach przejechał 

jakiś gospodarz z Szadłowic, który jechał bar· 
dzo ~zybko przez miasto, dwuletnie dziecko 
robotz.\ika vVaszkowskiego. Dziecko odniosło 
znaczne uszkodzenia, krew uchodziła mu z ust 
i nosa. Zandarm Handke sprawdził nazwisko 
nieostróźnego gospodarza i zrobił doniesienie 
do władzy. 

Sroda. Probostwo w Nekli oddane zosta
ło ostatecznie .proboszczowi Ma,~iCkiemń~ "~ w 

DZIELNY -ŻOŁNIERZ. 
OPOWIADANIE HISTORYCZNE 

z powiesci 

·Henry ka Sienkielvicza 
„PAN WOŁODYJ-OWSKI"„ 

(Dokończenie). 

Dc.1Jiero świtaniem pan Sobieski pojawił 
się w wałach. Zorzy nie było tego dnia na 
niebie, ale zorza była w jego twarzy, bo pe· 
wnym był zwycięstwa. Więc_ jeździł od pułku 
do pułku i zagrzewał żołnierzy do boju. „Za 
kościoły pohańbione! za bluźnierstwa Naj
świętszej Pannie w Kamieńcu ! za krzywdy 
chrześciaństwa i Rzeczypospolitej! za Kamie
niec!" - wołał. Zołnierze zaś spoglądali po 
sobie, szablami szczękali, jakby mówili: „Jeno 
puść, · v:.ie1ki hetmanie, a obaczysz''· 
· Każdy dowódca regimentu w piechocie, 
każdy rotmistrz, miał już rozkazy i wiedział, 
co mu czynić należy. Artylerya polska po· 
częła .odzywać się coraz potężniej, wywołując 
ze strony tureckiej również potężne odpowiedzi. 
Wtem zagrzmiała muszkietowa palba, okrzyk 
ogromny rozległ się po całym obozie - atak 
był ro:zpoczQty. 

Mgliste powietrze przesłaniało widok, ale 
odgłosy W$lki dochodziły do miejsca, w którem 
stała husarya. Słychać było szczęk broni, 
krzyki ludzkie • . Pan hetman, który aż dotąd 
przy husaryi pozostał, wspia\wszy konia, ru• 

zapałkami. Pogorzelcy nazywają się Alojzy 
Rzepka, Jerzy Baloń, Józef Magiera, Marcin 
Baloń, 'romas.z Rzepka. Bydło i sprzęty wy· 
ratowano. Spalone żniwo nie było zabez-
pieczone. , 

J elowa. . Straszne nieszcżęście zdarzyło 
się tutaj zeszłego pii\tku. Piekarz p. Trocha 
z żartu zmierzył do swej żony strzelbą, nie 
wiedząc, że takowa była nabita. W tern strzał 
puścił i żona padła zaraz ·trupem. Trocha zo

· stał .jeszcze w ten sam dzień uwięziony. 

szył, jak błyskawica, na czele kilkudziesięciu 
przybocznych ludzi ku bitwie. Husarya ostała, 
czekając tylko na znak, by skoczyć i losy 
walki rozstrzygnąć. 

Czekali tak dość długo, a tymczasem w 
głębi obozu wrzało i huczało coraz straszliwiej. 

Po godzinie może dopiero przybiegł, na 
czele swoich ludzi, pan hetman wielki. Z oczu 
strzelał mu płomień. Osadził konia na miejscu 
i krzyknął: 

- \V nich teraz, z pomocą Bożą ! 
Ze straszliwym szumem pcchylił się w je4 

dnej chwili las włóczni ku łbom końskim i 
piętnaście chorągwi tej jazdy, która zwykła 
łamać wszystko po drodze, ruszyło, nakształt 
olbrzymiej chmury, naprzód. 

Chwila jeszcze, a straszne okrzyki „Allah ! ... 
Jezus, Marya !... jakby nie z ludzkich piersi 
wyszłe, zmieszały się ze sobą. Zywy mur 
skłębił się, suchy trzask łamanych kopij zgłu· 
szył wszystkie inne odgłosy. Pierwsze, drugie, 
trzecie i dziesiąte szeregi janczarów leżą mo· 
stem obalone, stratowane kopytami, pobodzone 
w!óczniami, poci~te mieczem. Nie upłynęła 
jeszcze godzina, . a jazda polska już była w 
namiotach, pan Sobieski tryumfował. Trąby 
i krzywuły głosiły chrapliwymi głosami zwy
cięstwo. 

Wódz całej armii tureckiej, Hussein basza, 
ocalił się na szybkim koniu ucieczką. Ze 
świetnej armii małe tylko watahy zdołały wy· 
nieść zdrowe głowy z pogromu. Z janczarów 
nie o~alił się prawie nikt. Polskie wojska · 
wpadły w tak wielki zapał bojowy, że nie 

Zmarłą pochowano wczoraj o godz. 11 przed 
południem. Pochodziła ona z Opola i była 
córk~ p. Hesse, właściciela składu mąki. 

Mysłowice. Burmistrz dr. Hauser po. 
wiedział na wycieczce maszynistów kolejowych 
dnia 25 sierpnia b. r., że należy niemczyznę 
pielęgnować i wspierać, aby polskość wypierać. 
Tak mówi burmistrz miasta prawie zupełnie 
polskiego, niemiecki katolik. - Bracia! Jestem 
robotnikiem, ale wołam na wszystkich: Obudź. 
my się ze snu i bierzmy udział w wyborach 
do rady miejskiej, a wybierajmy takich kan. 
dydatów niezależnych, któr.zyby burmistrzowi 
całą prawdq powiedzieli. Skoro mu się tu 
pomiędzy nami Polakami nie podoba, nie bę. 
dziemy o niego płakali, gdy się wyprowadzi. 
Niechże żaden polski wyt>orca nie pozwoli się 
wodzić na wybory, jak baran. (Trzeba się 
naradzić zawczasu, aby w chwili stanowczej 
wiedzieć, komu oddać głos). Brońmy naszej 
wol~ości obywatelskiej, brońmy naszej narodo. 
wości polskiej. · Nie dajmy się nikomu! 

Ze ś-w-iata. 
. Berlin W sprawie udzielania dyet po. 

słom parlamentarym w razie ich obecności na 
posiedzeniach donoszą gazety niemieckie, że 
zdania r2ądów związkowych dotąd jeszcze 
są podzielone. Także w pruakiem ministerstwie 
stanu nie ma jeszcze dotąd porozumienia się 
w tej sprawie. Widoki pr,1,1yjętego w parlamen
cie wniosku zatem są dotychczas do pewnego 
stopnia niepewne. 
. Berlin. Sensacyjnej wiadomości o poby· 

cie cesarza Wilhelma na obszarze rosyjsk.iego 
państwa w Wysztyńcu, Jotychcza.s nie zaprze· 
czono. Prasa, która w pierwszej chwili przyj~· 
ła wia.domość z powątpie ·\.vaniem, omawia ją 
teraz Jako fakt. D~ienniki wyrażają zdumienie, 

· że cesarz Wilhelm wy8tępował na obszarze 
obcego państwa w zastęp3twie obcego monarchy 
i w jego imieniu składał ofiarę dla po'7orzelców, 
wzJwając ludność do wdzięczności dla troskli· 
wego i pieczołowitego cara. Zdaniem prasy, 
skoro cesarz Wilhelm zdecydował się na krok 
tak niezwykły, musiał mieć do tego ważne pó· 
budki. 

Wiedeń. Pobyt żołnierzy niemieckich w 
Wiedniu nabrał znaczenia demonstracyi polity· 
cznej trójprzymierza. 

W oj na angielsko • transwalska. 
Z pola walki w Afryce donosi lord Kitchener, 
że oddział burów, który uderzył na warownią 
Prospect, mógł liczyć 1500 chłopa i że nim 
dowodził Grobelaaz. Bitwa trwała. . przez cały 
cz~artek. Murzyni, słuźący w wojsku angiel· 
skiem, odparli burów, soalili okoliczne kraale 
i zdobyli wielką ilość bydła. Na : drugi dzień 
burzy bitwę wznowili. O ruchach Bothy w 
Natalu nie ma doniesień jasnych i pozytywnie 

odsapnąwszy jeszcze dobrze po bitwie, Chocim 
zd~były. W samym obozie łupy wzięto nie· 
zmierue. Sto dwadzieścia dział, a z niemi 
trzysta chorągwi i znaków, przesłał hetman 
wielki z owego pola, na którem po raz już 
drugi w ciągu wieku szabla polska · święciła 
tryumf znamienity. 

Sam pan Sobieski stanął w kapiącym od 
złota namiocie Husseina baszy i z niego wieści 
o szczęśli wem zwycięstwie na wszystkie strony 
przez lotnych gońców rozsyłał. Zaczem ze· 
brały się jazda i piechota, wszystkie chorągwie 
polskie, litewskie i kozackie, całe wojsko ~ta· 
nęło w bojowej sprawie. Odprawiono dzi~k
czynne nabożeństwo - i na tym samym ma} 
danie, na którym wczoraj jeszcze Turcy sweg? 
boga o zagładę Chrześciaństwa błagali, 
brzmiała pieśń: „Te Deum laudamus". 

Hetman słllchał mszy i pieśni krzyźeill 
leżąc, a gdy powstał, łzy radości płynęły mu 
po twarzy. . 

Na ów widok piersi rycerstwa wezbrały 
szczęściem i z tysięcy gardzieli wy darł si~ 
okrzyk: 

- Wiwat Jan Sobieski zwycięzca!!! 
A w dziesięć lat później, gdy tenże 

Sobieski, jako król Jan Illci, obalił w proch 
potęgę turecką pod Wiedniem, okrzyk ten po· 
wtarzano od mórz do mórz, od gór do gór, 
wszędy po świecie, gdzie tylko dzwony wołały 
wiernych na modlitw~ ..• 

Koniec. 



ewnych. Według jednych źródeł posuwa s~ę 
~n w głąb Natalu, według drugich nie prze
~roczył jeszcze granic tego kraju, według 

• innych cofa się z niego, poniewat się dowie-
1 -Oiiał, że zachodzą mu drogę przeważające 

aiły, któr.e zebrał gubernator Natalu (?). Co 
'est powodem pochadu Bothy na Natal, o tern 
irążą również tylko kombinacye. Może naj-

l bliższym prawdy jest domysł, że Botha wtar· 
gnął do Nahlu. dla teg?, aby ściągnąć. n~ 

ł -siebie uwagę K1tchenera i tym ·sposobem uliyc 
• Dewetowi tudzież powstańcom w Pn,ylądku. 

i 
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···~····~·······~ Dortmund. Komisarz obwodowy p. 
Giihrke wrócił już z Polaki, dokąd został WJ· 
łany dla poinformowania się o ruchu polskim. 
- Robotnik Tomaszewski został w jedilej z 

. abryk tutejszych okaleczony. 

~
~ Hamme. Owi dwaj zasypani górnicy, 
-; ~ których już sądzono, że są zabici, zosta.li 

wydobyci z przykrego położenia zupełnie zdrowi. 
~ . Horde. Tutej ~za fabryka „Horder Ver · 

in" zniż u od 15 pt ź dziernika zarobki o dz ie· 
sięć procent. . 

Relłinghausen. Sztygara Noltinga 
spotkało w kopalni "Ludwig" nieszczęście. 
Złamał sobie w dwóch miejscach nogę i żebra. 

W Dahlhausen zgorzał dom kupca 
Wolffa. 

Gelsenkirchen. Jak wielkie rozmiary 
• choroba tyfusu przybrała, tego dowodem, że 

obydwa lazarety są przepełnione, a prócz tego 
stary ratusz i wielki dom kopalni „Hibernia" 

' .zostały na lazaret zamienione. 
\V Beckum zostać miała w połowie 

paź~ziernika odprawioną misya (dla Niemców). 
Pohcya i apytała, czy czasem 00. Jezuici nie 
·~ają wziąć udziału w misyi, a dowiedziawszy 
się, że tak, donio.sła ks. prob., że na to nie 
pozwoli. Z tego powodu misya się nie od· 
będzie. Taka to wolność religijna panuje w 
Prusi~ch. 

Wojna szewska. Z Białogrodu do· 
noszą, iż wybuchła tam zmowa szew·ców, któ
~zy, w osobnym okólniku ogłosili, iz nikomu 
utow na kredyt robić nie będą. Wywołało 

to wielkie oburzenie wśród ludności, a szcze· 
~ gól~ie.j wśród urzędników. W akcyę tę wmię· 
z gza!~ się także handlarze skór, którzy znów o· 
ła głosili, iż nie będą dawali szewcom skóry na 
b~~ ~ 

~ , .. O dżumie w Neapolu nadchodzą dzi· 
ci :;iaJ uspokajające wiadomości. Podobno nie 
Y zaszły dalsze wypadki zaałabnięć. Oby to 
~· było„ prawdą, gdyż rozprzestrzenienie się dżumy 
ie f. ł·i eapolu miałoby groźne następatwa dla ca• 

~ l~uropy, z tamtejszego portu bowiem wy· 
... ~.od~ą okręty !w różne strony świata. Z za· 

zum1onych osób umarły dotąd trzy. 
Pa1•yż. Kto si~ naj nizej ukłonił carowi 

bodczas przedstawienia ministrów francuzkich? 
fr to pyt~nie, którem zajmuje się jedno z pism 

Ill tnc~sk1ch. Dziennik ten stwierdza, iż mini· 
u skow1~ prześcigali się wzajemnie w niskości 

u ło.now, najbardziej wszakże uniżył się... so· 
cyahsta, minister handlu, „ towarzysz" Millerand. 

\V \Varszawie odbyła się konsekracya 
Nowego kościoła pod wezwaniem św. Floryana. 

. owy ten przybytek Boży .zbudował budowni· 
z~ ~?.P· Dziekoński a jest on owocem długo· 
c e n1~h zabiegów ks. prałata Ignacego Dun· 

rew1cza. . 
r, 

0 
~erlin. ;,Das pedag. W ochenblatt" pro· 

ły ~ ~UJe, aby rok szkólny rozpoczynać około 
'łvo owy sierpnia, a kończyć go w końcu czer· 
taka.. W akacye proponuje organ pedagogiczny 
d tn?rmować: wielkie lwakacye sześć tygodni 

lipca do mniej więcej 12 sierpnia, na 

WIARUS POLSKI~ 

Boże Narodzenie 3 tygodnie, od 20 grudnia 
do 11 stycznia, na Wielkanoc zaś, Zielone 
Swiątki i św. Michał udzielić po tygodniu wa· 
kacyj. Zmiana porządku wakacyjnego ztJ,jmuje 
sfery pedagogiczne już od 1873 roku, dotych· 
czas bez rezultatu. I nam się zdaje, że za
kończenie roku szkólnego w końcu czerwca, a 
następnie dłuższe wielkie wakacye bez zadań 
byłyby dla dziatwy szkólnej znacznie korzy· 
~tn.iejsze i pozwoliłyby jej pokrzepić siły na 
swieżem powietrzu lepiej, aniżeli to się dzieje 
dotychczas. Zyczyćby sobie należało, aby 
sfery kompetentne zdecydowały się jak naj · 
prędzej na odnośne zmiany. 

Czołgosz. Mordercę Mac Kinleya u· 
mieszczono w więzieniu ' państwowem w celi 
przeznaczonej dla morderców, obok czterech 
innych cel, w których znajdują się inni ska· 
zańcy. Czo~gosza opuściła juz wszelka odwa· 
ga, a szczególnie podziałała na niego groźna 
postawa ludności, kiedy go prowadzono do 
więzienia Policya z trudem ochroniła go od 
lynchu. · Czołgasz, prz), Szedłszy do więzienia, 
rzucił się na ziemię i wił aię formalnie w kon· 
wulsyach. vV piern szej chwili sądzono, że 
się otruł, wres.'?icie stwierdzono, że były to 
nenrnwe objawy strachu przed śmiercią. 

Z Clevelandu w Ameryce donoszą, że 
Paweł Czołgosz ojciec mordercy, otrzymał za· 
trudnienie mieji:kie. Macocha mordnrcy skarży 
się, ż·e jej rodzinie wypowiedziano mieszkanie, 
tłomacząc, że przecież rodzina nic niewinna, iż 
wyrodny jej członek popełnił zbrodnię. 

Bozmałtośeł~. 
Podróże monarsze. Wszelkie podróże 

głów koronowanych lub k:;iążąt krwi są nie· 
słychanie kosztowne. Podróż naokoło świata 
księstwa Yorku przyspeżyła państwu vvielko· 

. br)ltańskiemu 20,000 ft. szt. wydatków ; oprócz 
tego urząd7.ienie okrętu „Ophir", na którym· od· 
bywają tę wycieczkę . kosztowało 34,000 ft. 
Ostatnie odwiedziny Irlandyi przez królowę 
Wiktoryę poniosły za sobą koszta 130,000 ft. 
Doroczne wycieczki zmarłe,j królowej na kon· 
tyngent kosztowały po 300,000 ft. co najmniej. 
Podczas swego ostatniego pobytu na Rivierze 
płaciła 40,000 ft. za wynajem hotelu w Cimiez; 
dodać należy, iż przyjazdy extra~pociągami 
wynoszą we Francyi po 10 fr. od osoby i od 
mili. Podróż prezydenta Faure'a do Peters· 
burga kosztowała pół miliona fr. Koszta przy
jęcia · są niemniejsze. Bankiet, . wydany dla 
kedywa egipskiego w roku .zeszłym przyczynił 
londyńskiej City 2,000 ft. sztr. wydatku; ban· 
kiet dla cesarza niemięckiego w 1891 r. ko
sztował City 400 ft.; bankiet dla szacha per
skiego w 188D - 2500 ft. Jedno, jedyne 
przyjęcie wyprawione przed 30 laty na cześć 
sułtana, kosztowało City 24,000 funt. Odwfo· 
dziny cesarza niemieckiego w Lowther Cast1e 
kosztowały lorda Lonsdele 40,000 ft. 

Krewnym i Rodakom d .. nOl'IZę riniejezem, iż 
w dniu 2 paźdlliernika umarła, opatrzona śś. Sa
kramentami moja najukochsń~za 

żona 
liCZlłC lat 29. Pogrzeb odbędzie się z domu ta
łoby przy ul. Heinrichstr. 61, w sobotę rano o 
godz. 3/27. O liczny udział w pogrzebie i o po
bożne „Zdro\vaś Marya11 za duszę zmarłe.i prosi 

Józef Rzeźnik 
z dziećmi. 

'Towarzystwo polsko-katolickie „Jednośću 
w RUhlin;hausen 

donosi swym członkom, iż bierze udział w pogrzebie ł()
f.l.Y członka naszego Józefa. Rzeźnika. Pogrzeb odbędzie 
się w sobotę rano o godz 1/ 27. Czło11kowie zebrać się 
pl}winni licznie w lokalu posiedzeń o godz. 6. 

Z ar z ~d. 

Bractwo Różańcowe Polek w Bochum. 
W niedziele dnia 6 października o godz. 4 po połu

dniu jest Róbniec w kościele św. Józefa. 
W poniedziałek 7 październiil:a o godz 3 po południu 

spbwiedź w klaszt rzr. Wspólna. Komunia św. we wto
rek w kościele św. Józefa. O liczny udział upra3za się. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Herne 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 6 październik a 
o godz. 3 po południu odbędzie się kwartalne wal• 
ne zebranie, n które się szanownych druhów zapra
sza. Ponieważ przyjd4 ró!ne sprawy pod obrady, prze-
to o jak najliczniejszy udział upraeza Wdział. 

Tow.· św. Stanisława B. w Marxloh. 
Walne zebranie odbędzie sio w niedzielę 6 bm. 

o godzfnie 4 po połlldniu. - Zarzfłd winien się stawić o 
godz 3 po poł. O liczny udział prosi Z ar z „ d. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
donosi s wym członkom i wszystkim Rodakom 1 parafii 
Altenbocł um, iż w piątek 4 bm. odbędzie się dwudzie
stocztero· godzinne nab;:.żeństwo w tutejszym kościele. Dla. 
Polaków jest godzina naznaczona na wieczór od 11 do 12, 
na co się szan. członkom zwraca uwagę. O jak naliczniej-
szy udział uprasza Z ar z Il d. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w W attenscheid. 
W niedzielę dnia 6 października o godz. 6 po poł11-

dniu odbędziA się w sali posi~dzeń u p. H. Kamann, mie
sięczne posiedzenie. Rodaków, którzy majlł zamiar wstl\• 
pić do towarzystwa naszfgo upraaza się o przybycie. 

Wyd ział. 

~„.1111~1111~~~* 

atępcy kasyera · ~ i Naszemu szanownemu przyjacielowi i za- ł 

Franciszkowi Kubiakowi 
.al_ w Wittcn, składamy w dniu godnych Imienin ii. 
~ najser~e~zniejaz~ ż;yc ~enia !drowir' szczęścia i r 
1JJ, wszelkie) pomyslnosci. - Tego wszyscy dziś ł 
~ życzymy, * I po trzykrcć wykrz:;kujemy: * Zyj ~ 
ą Francisz1m, byś był w niebie, * Twoja żona 
- koło ciebie, * Twoje dziatki jeszcze dalej, * I t ' 

niech każde B .1ga chwali. ~ 

W. Sz., M. A.~ L. J., M. M, J. M. 

·l·lll~llll••••fiłł 
~~~~~~~tal 

~ 
Tow. św. Józefa w Altenbochum m 

~asyła szi;n. rewiz')rowi chorych 
F~anciszkowi Ii:rzyśkowi 

i cborqżemu 

~ 
F1·anelszkowi Urbaniakowi I 

oraz członkom 

Franciszkom: 
$ Dopiera.le, Wośkowi, Rybackiemu. Budziń~kiemu . 

I 
Osińskiemu, Krófowi, Mędrzyckiemu i Rumiń- ~ 
skiemu, Tatus~koVlii, .Adamkiewiczowi, Jarczyń.
slderuu, ·Andrzejew.ikiemu. Sarnowskleraui Mo

lendze i H0ffmannowi 
• w dniu godnych Imienin najserdeczniejsze ży-

f, czenia zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa ~ 
Bożego. Tego wam życzymy i po trzykroć wy
krzykujemy : niech tyjtt I 

W imieniu tow.: Przewodniczj\cy. 

~~~~~tfe6;~~ 

~-H~--~~--Hnl~m 
Kochanemu Bra.t11 

Franciszkowi Szcześniakowi 
w Linden 

~4! w dniu .godnych Imienin ~kładam serdeczne ży· 
m czenla. ' Jak .wielka dzisiaj zajaśn!r.ła sławę. 

I która nięch nigdy w życiu nie ustanie jak wiel; 
~i~ w s0bie. zawier.a .klejnoty dla d~brej przy-

1&'1! 1azni ta.kie i dla cnoty. Proszę, przyjmij 1'lra
~ ciszku te moje życzenia, które ci składam w 

I 
dniu tw;ęgo imienia. Zyczę ci zdrowia, szczęścia 

... długich ~lat życia i w niebie kcrony. ' 
Tego ci życzy twoja siostra 

I{! M~ryanna Szcześniak . . 

Ul!liDiłł-1! 
· ·Dwie słn.żaee 

jedn:t do roboty domowej a drugtt do"kuchni i do poma
gania w składzie od 1- go października potrzebne. Wysoka 
zasługa. 

Zuzanna Hrózkowiak, 
sk~ad ~kolonialny w Bruchu Lensbergstrasse nr. 223/6. 

Nadsyłająe korespondeneye„ ogłoszenia, 
zamówienia książek i t. d„ trzehakałdJ' rai 
podae swój dokładny adres. 

Kwit do zapisania „Wiarusa Polskiego" 
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Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława Bisk. 
w Essen 

donosi swym członkom i wszystkim braciom Rodakom za
mieszkałym w Essen i okolicy, iż w niedzielę, dnia 6 •fO 
paźchiernika br. obchodzi towarzystwo 11 rocznic~ swego 
ł1tnienia. Bratnie tow., które od nas zaproszenia odebrały 
f te, które dla braku adresu takowych nie odebrały, oraz 
wszystkich nam życzliwych Rodaków prosimy, ażeby nas 
S~fł obecności' w naszej uroczysto1bi swem przybye.iem 
.zaszczycić raozyły. SzczególDie też Tow. św. Józefa i 
Kółko śpiewackie „Dzwon~ z E3sen mile zarraszamy. 
Przyjmowanie bratnich towarzystw w lokalll p. Wimersa 
w Getrudenhof przy reńskim dworcu, ul. Machias3tr 1 O 
odbędzie się od godz. 2 do 1/ 24. po poł. a o 3/44 udam~ 
się na polekie nabożeństwo do kościoła św. Gertrudy. 
Po naboteńetwie udamy się na salę, gdzie się dalsza uro
czystość odbędzie. Będzie teatr amatorski, mowy, dekla
macye, śpiewy i koncert wykonany przez polak„ kapelę 
p. Pawlaczyka z Schonnebeck. Wstępne dla członków 
wszystkich towarzystw 30 fen., dla nieczłonków czyli 
gości 50 fen. Niewiasty i dzieci maj2' wstęp wolny. 

U w ag a: Uprasza si~ szan. członków, aby się na 
rocznicę stawili w oznakach towarzyskich. Wszelkie listy 
tyctflce się towarzystwa, proszę adresować na ręce pana 
przewodniczf\cego lub sekretarza. Roch Królak przewod. 
Essen-Rubr Schwanenkampstr. nr. 7 a I piętro. Stanisław 
Hersztowski sekretarz E3:;en-Rlhr Funkelstr. nr. 1. O jak 
liczniejszy u dział w uroczystosci uprasza Z a r z Ił d. 

Tow. św. Wacława w Linden 
donosi swym członkom i także wszyetkim Rodakom z 
Linden, Dahlbausen i okolioy i wszystkim Towarzyatwom, 
które zaproszenia odebrały, i tym które zaproszeń nie ode
brały dla braku adresów, iż nasza 9 rocznica odbędzie się 
6 paźizieroika. na s&li p. Scheidma.nna a przyjmowanie 
towarzystw i gości na sali p. Schillera, zkf\d się udamy 
na nabożeń3two do kościoła, a po nabożeństwie na salę 
pana Scbeidt.I.ana. Wstęp dla naszych członkó R 30 fen. 

Z ar~ Ił d . 

Siostry Rotańca św. 
z Ranxel i Habinghorst 

zechC!\ się licznie stawić , w niedzielę 6 po1żdzierni;.a. na 
Różaniec do kościoła, zar z po Nieszporach. Rodaczki, 
które jeszcze nie Sfł w Róż .1ń:m, a chciały by się w~-isać, 
niech t&kże pr2ybędfł na Różaniec. P1 zebłona. 

Towarzystwo św. Walentego w Hoerde 
donosi swym członkom, że w niedzielę dnia 6 październi
ka odbędzie się walne k wartałne zebranie po 
poł11dniu o godz. 3, na które każdy członek winien się 
stawić> poniewtż będzie obierany za:itępca sekretarz~ i za· 
stępca kasy era. O liczoy udział prosi Z ar z~ d. 

Zebranie zarzj\du i rewizorów kasy o g >dz. 1-szej. 
O liczny udział prosi Przewodniczący. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Hochlarmark 
donosi s?. ym człoukom, iz w niedzielę dnia 6 pa 
idziernika odb~dzie się miesięczne zebranie o godz. 4 po 
południu O jak najliczniejszy udział uprasza. się, ponie· 
wat ważne rrnczy Sił do załatwienia w sprawie rocznicy. 

Z ar z~ d. 

Koło śpiew. polskich „Fiołek" w Bruchu. 
· Zabawa na poiegnanie członkó .,,, którzy nas będ„ 

opuszczać odbędiie się w niedzielę dnia 6 października 
wieczorem o godzin'e 7•mej na sali p. H. Kuchem, 
Kolnischer Hof. - Goście mile widziani. 
· J. Bartkowiak, przewodn. A. Smigaj, sekretarz. 

Tow. św. Franciszka S. w Hofstede-Riemke. 
Zebranie odbędzie się dnia 6 paźdżiernika o 4 godz. 

po południu. Na por2„dku dzienn~m: 1) wpis nowych 
członków, 2) płacenie składek miesięcznych, 3) obór ka
syera i inne ważne sprawy. O liczny udział prosi 

Z ar! Ił d. 

Koło śpiewu „Zgoda" w Witten. 
Prz~ szłe zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 6-go 

paź;lziernika o godz. 4 po południu na. sali zebrań. O li
czny udział członków i Rodaków, którzy także chcieliby 
razem z nami śpiew pielęgnować, uprasza Z ar z „ d. 

Tow. Serca Jezusowego w Hamme. 
W niedzielę dnia 6 paź.:lziernika o godz. 4 po połu

dniu odbędzie się walne zebranie, na 'którem będzie 
przeczytany dochód i rozchód z trzeciego kwartału. O 
liczny udział prosi Z ar z' d. 

Tak samo w niedzielę po sumie odbędzie slę obrachu
nek kasy, przeto upraszam, aby zarzfłd i rewizorowie ka-
sy sio stawili. Jan Jaśkowiak, przewodn 

Koło śpiewu „ Biały Orzeł" w Duisburg 
urz~dza polską zabawę z tańcem, ·dnia 6 psżdzierni
ka w lokalu p. H Jltschneidr~. O liczny udział proai 

Zarz"d 

Towarzystwo św. Piotra w Eickel 
donosi swym członkom, iż mie:iięczne zebranie odbędzie 
się w niedzielę dnia 6 października o godz. 4 po p )łudniu . 
Na powyhze zebranie przybędzie fotograf p. Pierczkalski 
z D rtmund z ob.razami. Członkowie, kt~rzy obrn za
mówili, mogfł takowy odebrać, inni mogił jeszcze zamó
wić. Kto by sobie życz~ ł z rodziną, dać się odi •Jtografo
w ać, takie me że przy byó. Li.cz ny udział członków poż\-
dany. - Goście mile widtinni. Z a r z ą, d. 

Wiec polski w Bambom 
I o dbęd.tie sie w niedziele dnia 6 października o godz. 

1/ 212 w południe, 2araz llO nab<Ż ·: ństwie, w sali pana 
Marego. R0dnków z Hamborn i całej okolicy uprasza się 
o liczny udział, bo przyjdł\ ważne sprawy pod obrady. 

„Z.wiązek Polaków". 

Wiec polski w Brochu 
odbęłLie się w niedzielę d ·1ia 6 października o godz. 
4 po południu na sali p. Kuchem (Koloischer Hof). O 
liczny udział uprasza się, gdyż bedfł omawiane wszystkie 
sprawy Polaków na obczyźnie dotyczą,ce. 

„Związek Polaków". 

v 
Cześó 

polskiej 

pieśni! 

Sza lownemu Panu 

Franciszkowi Nowakowi 
dzielnemu przewodn.Koła naszego 

składamy 

w dniu godnych Imienin 
(4 października) 

jak najaerdeczniejsze ż~czenia i wykriy
kujemy z głębi serca: na.sz przewodni
CZlłCY pan ł'ranciszek Nowak po trzykroó 
niech żyje, ał całe Wattenseheid zadrży I 
Koło śpiewaków polskich "Harmonia" 

w Wattenscheid. 

~~~-;;ae~~ 

~ 
Tow. św. Antoniego w Ueckendorfie 

zasyła szan. zast. ka~yera 
Franciszkowi Kołeckiemu 

~ 
oraz wszystkim 

członkom Franciszkom: 
Szapsowi, Malino\\sk'emu, Kleinowi, Makow
skiemu, Prusowi I i Prusowi H, Granicowi, Szul-

~ 
cowi, Suchockiemu, OJe3iow1, Kotewiczowi, 

Wierzbickiemu, Koza.nowskiemu, Statkowskiemu, 
Tomaszewskiemu, Zurań3kiemu, Meisnerowi 

i Boberko~i 

w dniu godnych Imienin 4 p6 ź i!ieraika, szczę- , 

' 

ś ia, zdrowia i błogosławleń3twa B:>Żfgo. W 
kcńcu wołamy : nasze Franciszki niech żyjlł, ł ź 
całe Ueckendorf zaddy I 

1 

1an Sobolewski, sekretarz. ~ 

~~~~~~~ 
KSIĘGARNIA "WIARUSA POLSKIEGO" 

w Bochum 

ma na składzie wielki wybór ksilłżek do nabo!eilstwj 
ksiflŻek powieściowych, spiewników, ksiłłżek treści religij 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisl 
polskimi itd. Dalej: wielki wybór figur Świętych, krac~ 
ksów, róża.Dcy I innych dewocyonalij. 

Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papierosy 
'rurk-fort, Noblesse, Dubeck-Crem.e, Polakiewicz nr. 3_ 4, 11, Dyrektorskie, Smyrna, 
Charkowskie, Sckcły, Kościuszko, Carola i inne z fabryki 

F. Polakiewicza Nast. ·W. Wąsowicz, 
PO Z N' AŃ, ~ do nabycia w wszystkich lepszych składach. BllF"' W" AR $ Z A 'W' A. 

{.----~----~-------=--.,0000000000000000000 

Fr. GaWroński 
golarz polski 

w Boehum, 
r6g ul. Maltheserstr. 

i Blii.cherstr. nr. 16i 
niedaleko 

księgarni „Wiarusa Polski~eo" 

L"--'--'-~-'-..J.-~---_,._-'--___ 0000000000000000000 

+ , Aml'tz, + •a 
Bracia Rodacy 

li: np nj c ie ty I ko u s w o i c h ! 
(1 Szanownym Rodakom w Wattenscheid i okolicy 

ma~ zaszczyt niniejs;:em donieść, ie w sobotę 6 bm. 
po poł. otwieram przy ul. Hochs tr. 29 I, w «iomu 
l}ll:ICZyciela p. Hagen anna 

wielki skład towarów kolonialnych, 
1nateryaln-,·cłt, wia połsldch i zagrani"zn. 
dt>likatesów, cygar, papierosów i tytoni. 

Aby szancwnych Rodaków jak najlepiej obsłuyć, 
wysiliłem wszystkie m11 je siły, aby z tutejszymi naj
większemi składami jako Polak konkuroweć. Prcszę 
zat.em bordio, i jestem pełen nadziei, że Rodacy tak 
,iak w starem mi~:j 1cu~ teraz w nowcm moje przed 3ię
biorstwo tak l!amo popierać raczl\ 

Z wysokim szacunkiem 

Fr. Krajewski, Wattenscheid, 
przy ul. Hochstr. 29 I. 

a•.' 

Służąca Polka 
znajdzie zaraz miejsce. 

Józef Leschnik, 
Erkenscb wik 36, 

przy Recklinghausen. 

Tyfus 
jak dowiedziono naukowo, przeno
szony cz~sto bywa przez mleko i 
wytwory z tegoż (masło). 

Baczność rekruci! Baczność rekruci! 

'Vilh. Gerhsch 
w ::Eerne, naprz. gościnnego Meinharda. 

Podług miary: 
Ubrania od 36 marek poez. 

Paletoty od 30 marek pocz. 
Spodnie od 10 marek pocz. 

pod gwara.ncyfł za bezosganne !etenie w n1 jkrót. czasie. = Wielki skład materyj. -:I 
przeciw~!:!!~!!!~niu daje I 
zatem tylko takie ma3ło i marga
ryna, które S\ z zupełnie steryli- 11 
zowanego mleka zrobione _ ----------------

Vłneta ...... „ ... „ ...... „ ... „ ... „„~ 
margaryna bywa podłJg wielo
krotnie patentowane;o po• 
stępowania wyrab.ana tylko 
z zupełnie sterylizowanem, tj 
od ZZArazków wszelkich chorób u
wolnionem mlekiem i śmietim!ł i 
tylko z najszlachetniejszych tlu
szc2ów przez 

westfalską fabrykę mar· 
garyny w Bielefeldzie 

\firma: Westflillscbes Margarine
Werk in Bieleleld), przy dzisiej· 
szych wysokich cenach masła, naj„ 
lepiej i najzupelnif'j za• 
st~puje 

masło naturalne. 
Nabywać moina wr wszystkich 

składach artykułów spożywczych. 
Należy zawsze wyraźnie Żl\

dsć margaryny z opatentowanym 
znakiem 

V . t '' " 1ne a . 

ł Baczność ł 
.rekruci!• 

Polecam kuferki, szczotki 
do czyszczenia rzeciy i obuwia oraz 
wszelkie inne przedmioty potrze
bne dla tołnieźy po jak najtańszych 
cenach. 

Fr. Józefoskl, Herne, 
przy ul. Neustr. 35. 

Paweł Nawrocki 
technik dentysta, 

Herne, Nowa ul. nr. 3 
wprawia 

sztuczne zqb)',_ 
plolllbuje, zatruwa i rlł'I 
z~by bez najmniejszege bólu 

Cygara 
2 60 tl'. 

100 sztuk .... · • • · · 'OO 

Slużfteei i~g :: · · · ·::::: ::~~ ..,.. „ 10@ " I •••• ' I 
uczciwej Polki, poszukuje zarH Przy lOOO sztuk przesY 

Jan Swoboda, franko. 
mistrz krawiecki M. Miiller. . JJl' 

w Bottropie (Westf.) w Diisseldodie. Communic2t10 

c1eionk&ml Wydawnictwa „Wiaru1a Polskiego" w BochUJll' 
11 

Dodatek: ,,NHh Xatoliok• 



wio n ego, nieraz Jaśko słyszał od matki 
swej: 

· - A to jakby go posłać na cisowe 
ławy. 

Niby poszedł i przepadł, ani go widać. 
Sąsieclnie wsie w tym przypadku mówiły: 

- Jakby go po śmierć posłać. 

'\V takiem pojęciu o ławach wychowany, 
nasz bohater się zdumiał, i bardzo słusznie, 
na widok bez końca w głąb horyzontu cią
gnącej się la w linii. Kloce :nie leżały wzdłuż 
drogi, lecz w poprzek jej, przez co gości
niec był szerokim na wysokość niemal drzew, 
z których kloce rąbano. \Ve wsi nieraz z 

- lasu przywożono bierwiona, łokieć miały 
średnicy, po 14 łokci długości, a wyra
bian 'l je z jednego drzewa. Droga była 
na oko węższa, ale też kloce zdawały się 
w dwój i trójnasób miąższe, bo obrobione 
nie były. 

Droga ta z dawna musiała być używa
na, bo po pniach wyrżnęły się głębokie 
od kół wozowych koleje. Szpary wypeł

_, niala mierzwa, ubita z ziemią na klepisko 
prawie. Swieży nawóz, tu i owdzie leżący; 

. kościotrup konia objedzony przez wilki, a 
· w stosownej porze, jak pieścidełko jakie, 

wypolerowany przez mrówki; kupa popiołu 
na boku usuta, wskazująca podróżne ogni

. sko, do następców użytku z żarzewiem po
·_ zostawione; resztki jadła, ślady chwilowe

go spoczynku jakiej ś podróżnej kal wakaty: 
· - wszystko to przekonywało Jaśka, że idzie 
jakąś uczęszczaną drogą publiczną. 

- Niedawno tędy jechali - pomyślał 
sobie chłopczyna, gdy dotknął się ręką go
rejącego jeszcze popiołu, który nawet zu
pełnie jeszcze zbieleć nie mógł, i gęste 
iskierki niespalonego do cna drzewa za
wierał. Korzystając z okazyi, rozgrzał się 
przy dobroczynnej kupie, poczem z nową 
energią pomknął, silnie okutawszy się w 
kobierczyk-samolot. 

(Cifłg dalszy nast~piJ. 
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Śwł~tojózafacle 
cz;•li składka na ubogich studentów katolłcko -polskfoh. 

W kasie (zob. nr. 39) 32,58 mr. 
Na chrzcinach u Polaszaka w Wattenscheid: 

St. Polaszek z żon, 1 nir., W. Polaszek 1 
mr., W. Eichler 1 mr., L. F.icbler 1 mr., J. 
Roszak 1 mr., A. Grzelak 1 mr., I . Stacbow -
ski 50 fen, J. Roszak 50 fen., tnadeshł W. 
Eicbler) • . . . • . . • • . . . • 7 ,oo n 

Tow. św. Jakóba w Sodingen (wręczył Wol-
niczak) . • . • • . . . . . • . . 5,00 „ 

Na imieninach u Dominasa i ZJmmera w Her
ten: M. Dominas 50 fen., W. Dominae 50 
fen , P. Gunter 1 mr„ J. Nowak 50 fen., M. 
Roszak 50 fen., St. Roszak 60 fen., A. Ra
taJczak 50 fen .. M. Wawrzyniak 60 fen, W. 
Vogt 1 mr., M. Serwatkiewicz 1 mr , M. 
Zimmer z ton„ 1 mr, (nadesłt1.ł Zimmer) • 7,50 n 

Na chrzeioach u Mikołaja Talaszka w łiorst
bausen: M. Talaszka z żon, 2 mr., St Ma· 
kała z .łon, 2 mr., J. Zyber z ŻODfł 1 mr., 
A. Kaczmarek z .łonfł 1 mr., J. Owczarek: z 
żonfł 1 mr., T. Talaszka 2 mr., J. Talaszka 
3 mr„ J. Makała 1 mr, J. Szcześniak z ton' 2 mr., J. Marciniak 60 fen., J. Nawrocki 
1 mr., (nadesłał Jan Nawrocki) • . . . 16,50 „ 

Przy sposobnolci polskiego nabożeństwa w Bo-
chum, w dniu 29 wrzeinia (wręc?Jyll St. Swier-
czyk, W. Sobek, P . Wypych) • . . • . 8, 77 „ 

Bartłomiej Wilkowski, Gelsenkirchen 3,00 „ 
Na chrzcinach u Fr. Andrzejewskiego w L'ler: 

Francisztik Andrzejewski z żoną 1 markę, 
Nowonarodzone dzieci~ 20 fen, M Kaźmier• 
czak z żon, 1 mr., Fr. Urbaniak z żonlłi 50 
fen., dzieci ich Franciszek i Andzia po 15 f ., 
W. Jó~wiak 50 fen., A. Budas 50 fen., F. 
S tachowiak z łoofł 50 fen., W. Gmerek 50 
fen., St. Kabacki z żon, 1 mr., (wręczył 
Marcin Kaźmierczak) • . • • . • . . 6,00 „ 

Rozchód: 
Razem 86,35 m. 

I . R w W. szkólne na II kwartał 30,00 mr., 
M. W. w E. szkólne na II kwartał 37,50 „ 

stypendynm • . . . . . 34,óO „ 
J . K. w D szkólne na II kw. . 33,50 „ 
M. F. w W. szkólne na. II kw. 30,CO „ 
W. H. w B. stypendyum • . . 34,75 „ 
A. F . w B. stJ'pendyum 57,65 „ 
K. K. w B . stypendyum 80,00 „ 
J . S. w W., szkólne na II kwartał 25,00 „ 
A. F. w B. szkólne i stypendyum 40,00 „ 
W. H. szkólne na II kwartał 26,50 „ 

stypendyum . . • • . • 8,00 „ 
B. W . szkólne na III kwartał_._2~3,.._o_o__..„ ____ ~!"'--

Razem: 456.20 mr., 456,20 mr. 
Niedobór: 369,85 m. 

Bóg' zapłać f Św. J ózafacie, módl się za nami! 

2. 10. 1901. pro: Ks. LI s s. 
Na chrzcinach Fr. Wachowiaka w Wanne (zoh. 

nr. 38) złożył prócz tamże wy1tien onych osób Stefan 
Kupczyk 1 mr. 

Tomasza a Kempis 
O Daślad.owa:a.iu Chrystusa„ 

Cena 1 markę, z przesyłki} 1,20 ..nr . 
Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. 

Rtolhkto>.' odpowiebł&J.n.y ~ Ju, F.1 ·1m(li:!llllł:ł~ t.!~s w Rr!n::da:ri fe ·- Ni:.kh!.dem ł czdoukami Wy daw nictwa "" laruea Pclskiego" 

(POSŁANIEC.) 

I „Nauk& Katolicka~' wychodzi M CZWM- i 
tek w Bochum w Westfalii ,jako bezpła
tny dodatek do „ Wiarusa Polakiegoc'. 
Osobno „Nauki Katolickiej" prenumero
waó nie mołna. Kto więc chce j!ł otrzy-

1 

mywaó, nie~b sobie zapisze na poozcia 
„Wiarusa Polsldego". 

o o 

rl1------ ·---·---,o 
11 Wiarus Poliki"', Jiłsmo pollt,omc 

wychodzi trzy rar.y tygodniowo z „Nauq 
Katolickfł", jako ber.płatnym dodatkiem. 
Prenumęrata na poozoie wynosi 1 mar.ko 
60 fenyg6w kwartalnle1 a ł odnoB!leniem 

I 
do domu pr1es ll1towego 1 malłtt 7 6 / 
fenygów. 

o o 

Hód.l sit i pracuj I 

Bezpłatny doda tek tygodniowy do ,,Wlaruśa Polskiego". 

Nr ... 40. Bochun, dnia 3 październiaka 1901.~ Rok 10. 

Na niedzielę XIX po Świątkach. 
Lekeya. Efez. IV. 23-28. 

Bracia 1 Odnówcie się duchem umysłu wa 
szego, i obleczcie a.ię w nowego człowieka, 
który wedle Boga stworzony jest w sprawie
dliwości i świętobliwości prawdy. A przetoż 
złożywszy kłamstwo, mówcie każdy prawdę z 
bliźnim swoim, bo jesteście członkami jeden 
drugiego. Gniewajcie się, a nie grzeszcie; 
słońce niechaj nie zapada na rozgniewanie 
wasze. Nie dawajcie miejsca djabłu. Który 
kradł, niechaj już nie kradnie, lecz raczej niech 
pracuje, robiąc rękoma swemi co jest dobrego, 
aby miał skąd udzielić mającemu potrzebę. 

Ewąngielis. Mat. XXII, 1-14. 
W on czas mówił Jezus przedniejszym 

kapłanom i Faryzeuszom przez przypowieści, 
rzekąc: Podobne się stało królestwo niebieskie 
człowiekowi królowi, który sprawił gody mał
żeńskie synowi swemu. I posłał sługi swoje 
wzywać zaproszonych na gody, a niechcieli 
przyjść. Zaeię, posłał insze sługi, mówiąc: 
Powiedźcie zaproszonym: otom obiad swój na
gotował, woły moje i karmne rzeczy są pobite, 
i wszystko gotowe; pójdźcie na gody. A oni 
zaniedbali i odeszli, jeden do wsi swojej, a 
drugi do kupiectwa swego; a drudzy pojmali 

sługi jego1 i zelżywość im uczyniwszy pobili. 
A usłyszawszy król rozgniewał się, i posławszy 
Vt"ojska swe, wytracił one mężobójce, i miasto 
ich spalił. Tedy rzekł służebnikom swoim : 
Godyć eą gotowe; lecz zaproszeni nie byli go· 
dnymi A przeto idźcie na rozstanie dróg, a 
którychkolwiek najdziecie, wzywajcie na gody. 
I wyszedłBzy sługi jego na drogi, zebrali 
wszystkje które naleźli, złe i dobre; i napeł
nione są gody siedzącymi. A wszedł król, aby 
oglądać siedzące, i obaczył tam człowieka nie 
odzianego szatą godową. I rzekł mu : Przy· 
jacielu, jakoś tu wszedł nie m8jąc szaty godo· 
wej? A on zamilknął. Tedy rzekł król słu
gom: Związawszy ręce i nogi jego, wrzućcie 
go w ciemności zewnętrzne; tam bę i zie płacz 
i zgrzytanie zębów. Albowiem wiele jest we· 
wzanych, lecz mało wybranych. 

Kazanie. 
Kto to jest w dzisiejszej przypowieści 

ów król, a kto ów syn, któremu król 
sprawił gody małżeńskie? - Ow król, 
jest to sam Bóg i Ojciec niebieski, który 
swojemu synowi, Jezusowi Chrystusowi, 
sprawił gody weselne, jakoby go z swoim 
Kościołem, z gromadzeniem wiernych, za-
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ślubił. Zbawiciel bardzo często w Ewan
gieli święteJ nazywa się oblubieńcem swego 
Kościoła. Bo jako oblubieniec miłuje swoją 
oblubienicę i ona go nawzajem kocha, tak 
podobnie i Jezus Chrystus miłuje swój 
Kościół, swoich wyznawców i wiernych; a 
nawzajem i wierni miłować powinni Jezusa 
Chrystusa i w nim całkiem żyć, Jego na
uką oddychać; to chcieć, czego Chrystus 
po nich żąda ; to wykonywać, co On im 
nakazuje: „kochać Boga nadewszystko, a 
bliźniego jak siebie samego". 

Kto się zaś ma rozumieć przez oychw 
gości zaproszonych, a kto przez owe sługi, 
zapraszające gości na gody? - Przez 
pierwszych gości zaproszonych, co przybyć 
nie chcieli i wymawiali się różnemi spo
sobami, rozumieją się żydzi, którzy nie 
przyjęli nauki Apostołów, zachęcających 
ich do przyjęcia religii Jezusa Chrystusa ; 
przez drugich gości, co przyjęli zaprosze
nie, rozumieją się narody pogańskie, które 
usłyszawszy naukę Apostołów i ich nastę
pców, innych biskupów i kapłanów, uwie
rzyły w Jezusa, dały się ochrzcić i we
szły do Kościoła, który On założył. 

Jak się rozumieć mają te słowa Zba
wicielowe, o niektórych zaproszonych go
ściach, co sługi królewskie zelżyli i poza
bijali? - To znowu się rozumie o żydach. 
Zydzi zelżyli i pozabijali sługi boskie, A
postołów i Uczniów Jezusa, co w dzisiej
szej przypowieści tenże Jezus przepowiada. 
Tak czytamy w dziejach apostolskich, że 
żydzi po zesłaniu Ducha św. chwytali 
Apośtołów, opowiadających im Jezusa u
krzyżowanego, biczowali ich i mordowali. 
Tak na przykład zaraz na początku uka
mienowali św. Szczepana, dyakona, to jest 
pomocnika w urzędowaniu apostolskiego, a 
Heród, król ich, zabił Jakuba, brata Ja
nowego, mieczem. Za to przyszła też kara 
na zydów, o której w przypowieści Zba
wiciel wspomina, mówiąc: „a usłyszawszy 
król, rozgniewał się, i posławszy wojsko 
swe, wytracił one mężobójce i miasto ich 

, spalił". Bo wkrótce llrzyszli Rzymianie, 
miasto Jerozolimę spalili, z ziemią zró-

. 
wnali, a mieszkańców częścią wymordowali, 
częścią w niewolę zabrali. 

Jak się mają rozumieć te słowa: „a 
wyszedłszy słudzy jego na drog·i, zabrali 
wszystkie, które naleźli, złe i dobre, i na„ 
pełnione są gody siedzącymi". - Kiedy 
Zydzi pogardzili nauką Jezusa Chrystusa 
i hie przyjęli jej, Apostołowie poszli do 
pogan i opowiadali im słowo Boże; a ci 
przyjęli takowe. Ale i między tymi nie 
wszyscy byli dobrzy, i źli się znajdowali, 
to jest tacy, co tylko co do imienia byli 
Chrześcianami, lecz im zbywało na mocnej 
wierze i dobrych uczynkach, jak to zazwy„ 
czaj między pszenicą i kąkol się miesza. 
Tacy, co tylko imię , Chrześcianina i Ka
tolika noszą, ale nie żyją tak, jak na 
Chrześcianina i Katolika przystoi, nie 
wnijdą do królestwa niebieskiego, nie sko
sztują godów niebieskich, bo nie mając 
sukni godowej, to jest niewinnego i czy
stego sumienia, nie będą godni zbawienia. 
Wrzuceni żostaną na ogień wieczny, który 
zgotowany jest czartom, jak ów w przy
powieści wyrzuconym został z izby we
selnej, że nie miał sukni godowej. 

lVIoże to był człowiek ubogi i nie stało 
go na suknię godową? - 'rak się nam 
zdaje, ale nie było to w istocie. Było w 
zwyczaju i jest po dziś dzień w owych 
krajach, że g·dy król albo pan jaki wielki, 
zaprosi kogo na gody do siebie, daje ·mu 
zarazem i ~uknię godową. Ow więc za
proszony gdyby był i nie miał, z przy
czyny ubóstwa, sukni godowej, mógł ją 
był dostać od zapraszającego; a że nią 
wzgardził, jego więc była wina. 

Z tej więc dzisiejszej przypowieści ta 
dla nas Chrześcian wypływa nauka, że nie 
mamy pog·ardzać nauką Jezusa Chrystusa, 
a przyjąwszy ją raz już, na tern nie prze
stawajmy, ale starajmy się żyć podług tej 
nauki. Wszyscy jesteśmy wezwani do 
królestwa niebieskiego; jest więc nas wielu 
wezwanych. Jeżeli zaś nie będziemy się 
starać o sukienkę godową, o sukienkę nie
winnosc1, o dobre i cnotliwe życie, do 
czego nam łaska boska idzie w pomoc, 
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przednim wysiłkiem zmęczony, chrapał sma
czno pod ciepłym kilimkiem, na kobiałce. 
Zaczął śpiewać dla dodania sobie odwagi. 
Ale śnieg stłumił głos, że jeszcze było Ja
siowi straszniej z tym śpiewem w próżni 
gasnącym. 

Gwizdawka przenikliwsza. ożywiłaby 
pustkę, robiłaby wrażenie, że wraca gro
mada z odpustu ... 

Strach zaś Janka zbierał tern większy 
że w swej podróży, bez celu, z oczu da
wno straciwszy znajome szlaki, zbliżał się 
do gęstego boru. Na białem zewsząd pod
ścielisku, odbijał jak wielka plama ciemną 
zielonością szyszek i iglic nigdy nie opa
dający~h. Barwą nadziei urągał śmiertel
nemu dokoła całunowi zimy. 

Zbyt daleko wszędzie bór się rozciągał, 
by go można było ominąć, a straszne było 
w niego się zapuszczać, z powodu cie
mności w nim zalegających i niemiłego a 
spodziewanego spotkania z wilkami. Kije„ 
samobije były na podorędziu, ale Jaś nie 
wiedział, jak ich użyć, jakiemi słowami 
zakląć je, lubo z doświadczenia, po króbce 
i kilimku mógł dobrze wróżyć sobie o sa
mobijach. Nie było jednakże wyboru. Ujął 
więc kije silniej w rękę i... co będzie, to 
będzie, wszedł w bór przyspieszając kroku. 

Gościniec dotychczasowy, ziemisty, za· 
mienił się na szereg kłód, obok siebie le
żących; były to drzewa wyraźnie zwalone 
z pnia, z gałęziami razem, dla wymoszcze
nia drogi. Znać było w około naciosy sie
kiery na sterczących jeszcze karczach, co 
świadczyło, że to umyślna praca ludzka, 
nie podmuch szalonego wichru, sprowadziła 
to spustoszenie. 

Z podziwem zatrzymał się Janko. 
vVe wsi swojej rodzinnej, nieraz i nie 

dwa, biegał po „ławkach", które to na 
bagnis tszej drodze, to na grząskiej łące 
były z niska kładzione dla ułatwienia ko
munikacyi. Pamiętał doskonale „ Gołubowe 
ławy", koło chałupy Gołuba położone, któ
remi zazwyczaj cała młodzież wioskowa 
dążyła na wiosnę pod las sąsiedni za wo-

dę, czy to topić w niej kul wielki słomiany, 
zwany Marzaną, przy śpiewie : 

Smierć si~ wije po płotu 
Szukaj~c kłopotu ; 

czy też sprowadzać do wsi pięknie wystro„ 
jony „gaik". W drugiej stronie, wzdłuż 
wygona, czyli „skotnicy", którym na pa
stwisko bydło wypędzano, dobrze były zna
ne Jaśkowi „cisowe ławy", ponad głębo
kiem bagniskiem wiodące. We dnie biegał 
on tamtędy cz~sto, niosąc pastusze jadło 
w dwojaczkach, gdy kolej żywienia gro
madzkiego stróża bydła na matkę jego przy
padła. Lubił wówczas patrzeć na aksami„ 
tny połysk i cudną zieloność trawy, która 
puszystą swą krasą wabiła chłopaka do 
swywoli, do poturgania się na gładkiej i 
miękkiej powierzchni. Inną ponętę stano
wiły liczne kwiaty, mokradłom właściwe. 
Jaskry, ostróżki, lilije wabiły oko i rękę 
ciekawego chłopczyny. 

Wszelako ani na jotę nie zboczył z 
„ław ciosowych", oczy nawet odwracał od 
nęcących go, zda się jeszcze namozolniej 
kwiatuszków. Nieraz już bowiem nasłuchał 
się powieści o dziwnym koniu skrzydlatym, 
Wideradzu, w tern bagnie siedlisko mają„ 
cym. Pijacy najczęściej z nim spotkać się 
mogli, gdy im „ nogi po kolę'dzie chodziły", 
a trunek głowy zamroczył. Niejeden, lepiej 
go znający, nigdy do domu nie wrócił. A 
wówczas mówiono, że w swoje topiele Wi· 
deradz go wciągnął. 

·więc trwożnie po cisowych ławach bie
gał Jaśko i za nic w świecie z nich by 
nie zboczył. Bądź jak bądź, strach - te 
ławy, a wspomnienie uciech przedwielka
nocnych w niedzielę białą na Gołubowych 
ławach doznawanych, wbiły dobrze Jaśko· 
wi te kładki wsi jego rodzinnej. Szerokość 
ich, - z całego pnia były cięte i kładzio· 
ne w kilkoro opobog - i długość zdawa· 
ła się mu nawet nieporównaną. W tern 
przekonaniu utwierdzało go miejscowe przy„ 
słowie, służące na oznaczenie czegoś tru
dnego; zwłaszcza, gdy chodziło o wyraże
nie drogi długotrwałej a niebezpiecznej, 
lub też charakterystykę czasu, na coś stra-
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mi, kędy procesya przechodzi. Ci, co jak 
i my nie mogli wejść. do kościoła, zgro
madzili się na placu świętego Marka. 

Powietrze ciepłe i łagodne, urocze tchnie
nie wiosny orzeźwiające serca, ziemia po
trzęsiona kwiatami, czysty błękit nieba, 
spokojność morza, wszystko to przenikało 
duszę i do modlitwy nastrajało. Okręty w 
jasne barwy przystrojone, zapowiadały 
wspaniałą uroczystość i w milczących la
gunach życie rozlewały. 

Przy odgłosie dzwonów wychodzi pro
cesya z Kościoła. Oto Pan Jezus, Bóg mi
łości w ręku patryarchy, który idzie pod 
bogatym, d.rogiemi perłami naszywanym 
baldachimem. Wszyscy upadają na kolana. 
'Vesoły głos dzwonów rozlega się w po
wietrzu, biją w bębny, huczą działa• przed 
Panem Zastępów, niebo i ziemia wspólnie 
się łączą dla oddania hołdu Stwórcy w Sa-
kramencie miłości ukrytemu. . 

Procesya ta, około dwóch godzin trwa
jąca, godnym jest obrazem pobożności we
neckiego ludu. Liczne Bractwa otwierają 
jego szeregi, Bractwa te są jeszcze chwa
łą W enecyi i przypominają średniowieczne 
zwyczaje we Włoszech. Każde Bractwo ma 
swój odmienny ubiór i swoje kolory. Jedni 
w haftowanych sukniach, w czerwonych 
safianowych trzewikach; drudzy przeciwnie, 
boso, w grubych szatach, zgięci pod ogro
mnym krzyżem, oblani potem z trudnością 
postępują za Jezusem. Nowi ci Cyrenej
czycy przedstawiają Zbawiciela w bolesnej 
drodze na Kalwaryę, kiedy tamci wspania
łą okazałością przypominają chwalebny 
wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Wszyscy 
trzymają w ręku płonącą świecię z białe
go, żółtego, lub szarego wosku, grubą jak 
maszt okrętowy, od góry do dołu w sym
boliczne arabeski malowaną. Niektórzy 
z braci niosą na laskach złociste, rz.eźbio
ne latarnie, przechowane, jak mówią, z XV 
wieku. Latarnie te pokryte są złotą łu
szczką, która wiatrem poruszana, uderzając 
się jedna o drugą miłe dźwięki wydaje. 

Po Bractwach następują zgromadzenia 
zakonne, różniące się tak~e kolorem i ksza·1 

tern ubioru. Jedni z długą brodą, drudzy 
bez brody, prowadzą dziecię, baranią skor
ką okryte, przedstawiające św. Jana Chrzci
ciela. Dziecię to idzie na czele orszaku 
sierot Bożych, w niebieskie sukienki przy
branych. Za nimi idzie duchowieństwo świe
ckie, dalej senat, urzędnicy i wojsko. 

Tak przykładnie i pobożnie procesya, 
okrążywszy ogromny plac świętego Marka, 
przy odgłosie dzwonów, bębnów, bicia z 
armat, przy radosnym, dziękczynnym śpie
wie Te Deum, wraca do Bazyliki. 

D~ie dole. 
(Cu.g dalszy). 

Zastanowiło go, że pies tak prędko się 
zmęczył, kiedy zwykle był bardzo wytrwa
ły i łacniej Jasio z sił opadł, aniżeli Bu
rek. Ulitowawszy się zmęczonego, wziął 
psa pod pachę, na tę stronę, gdzie była 
ko białka, by się miał na cz em oprzeć i po
nownie owinąwszy się w kobierczyk, ru
szył przed siebie. Teraz uważał na gości
niec i przekonał się niebawem, jak nie
zmiernie prędko okolica się zmienia. 

- Bóg zapłać staruszko! - wykrzy„ 
knął uradowany. - Twój kilimek-oszczędek 
jest prawdziwym samolotem. Lecimy z Bur
kiem jak wicher! 

W istocie, lecieli tak szybko, że nieza
długo dostali się w nig·dy niewidziane stro
ny. Co prawda, mało kraju wid.ział Jasio. 
Nie chodził dalej z matką, jak do kościo
ła, który był w tej samej wsi. Czasem 
poszli o dwie granice drogi, na odpust, 
połączony z targiem większym; pamiętał 
dobrze, którędy nań szli, bo zawsze do
stawał gościńca: to coś z pieczywa, to ja
kąś zabawkę garncarskiej roboty. Jeszcze 
dziś sobie z lubością przypominał kogutka 
jakiegoś z gliny, który nie od łebka sta
nowił doskonałą gwizdawkę; donośna była 
tak, że z jednego końca wsi było ją sły
chać na drugim. W obecnej samotnej po· 
dróży, bardzo mu się skuczyło bez towa- , 
rzystwa ludzkiego, nawet bez wszelkiego 
głosu. Zagadywał do Burka, ale ten po-
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którą w Sakramentach świętych odbieramy, 
nie skosztujemy godów niebieskich, bo nie 
sam wezwany będzie już przez to wybrany, 
ale wezwany i w sukienkę niewinnosc1 
przybrany. Wielu jest wezwanych, ale 
mało wybranych. Usilnie zatem nad tern 
pracujmy, abyśmy i my do ostatnich wybra
nych należeli. 

Podania i legendy krakowskie. 
Zebrał Dr. Klemens Bąkowski. 

(Dokończenie). 

„ Trafiło się w roku 1716, podczas in
trodukcyi solennej Józefa św. z kościoła 
P. Maryi do kościoła św. Michała (gdzie 
dziś · sąd karny), natenczas, kiedy miasto 
Kraków przyjmowało go za patrona, Jan 
Słowakiewicz, medycyny doktór, radzca 
krakowski, konsyliarz oraz i promotor 
arcybractwa św. Józefa, dezygnowany na 
tę introdukcyę św. Józefa, ciężko zacho
rował, który, gdy będąc prawie na śmier
telnem łóżku, słyszy, że solenna zaczyna 
się introdukcya do kościoła OO. Karmelitów 
bosych, kazał się tenże pan Słowakiewicz 
do okna zaprowadzić, który co tylko od
dawszy się Józefowi św., nazad sam od
szedł od okna i uzdrowiony został; na 
podziękowanie poszedł do kościoła św. 
Michała". 

„Leży też tu także ciało W. O. Mi
chała od św. Bartłomieja tegoż zakonu 
ojca, który powróciwszy z Rzymu, w tym 
tu konwencie mieszkając, przy wielkiej 
świątobliwości w ustawicznem żył umar
twieniu. \Vzrok utraciwszy na 7 lat przed 
śmiercią, w puchlinie umarł w r. 1640 
dnia 19 stycznia. Którego umarłego ciało 
przez lat kilka w wapnie niegaszonem le
żące nalezione jest całe, przeniesione jest 
teraz do biblioteki i w kryształowej poło
żono trumnie." 

„ W r. 17 34 szlachcic pewny podczas 
zimowej rewolucyi jadąc przez most wie
licki na Kazimierz, gdy lodu sztuka w 
most uderzyła, koń pod nim przestra
szywszy się, razem z panem z mostu w 

Wisłę między fale i płynące sztuki loclu 
wskoczy ; gdy przez niemały czas tak się 
i z koniem nurzał, a od nikogo ratowanym 
być nie mógł, jak tylko na pomoc i ra
tunek N. P. Maryi Pocieszenia u św. Ka
tarzyny wezwał, zaraz z największej od 
mostu toni falą z koniem do brzegu wy
niesiony, bez szwanku żadnego wyszedł 
i tejże samej godziny tu na podziękowanie 
Matce Pocieszenia Maryi, tak jeszcze zma
czany, przyszedł." 

"W r. 1737 dnia 1 października Mi
chał Garwaski, kapitan natenczas pod dra
gonią buławy polnej, pod przysięgą w 
konsystorzu krakowskim wypełnioną ze
znał, jako w potyczce od wojska rosyj
skiego zabrany, aż na stolicę (do Moskwy) 
prowadzony był. W tej niedoli pod opiekę 
bł. Michała Giedrojca, w kościele św. 
Marka pochowanego uciekłszy się, codzień 
5 pacierzy mawiał i za wielowładną tego 
patrona protekcyą, dziwnym sposobem z 
niewoli uszedł i tu bł. Michałowi podzię
kowawszy, nam oznajmił." 

O biskupie krak. Szaniawskim opowia
dają, że jako biedny student przyszedł z 
innymi podczas obiadu do 00. Reformatów 
po żebrach, a starosta Łętowski obecny 
tam na o biedzie dał mu dukata w złocie 
za trafną odpowiedź : że i on będzie tak 
wspierał dalszych biedaków, gdy dorośnie 
i zostanie duchownym. Szaniawski oddał 
się pracy i wyszedł na biskupa krakow
skiego. Przez ten czas znowu starosta 
Łętowski zubożał i na stare swoje lata 
przeniósł się do Krakowa. Ale Szaniawski 
nie zapomniał o doznanem dobrodziejstwie 
i zaprosiwszy starostę na obiad, wśród 
biesiady ukazał dawny swój garnek pau
perski (studenci chodzący po prośbie nosili 
przy sobie garnuszki, do których dawano 
im strawę), przypomniał dobrodziejstwo i 
spełnił życzenia starosty, oddając mu na 
owym garnku akt dzierżawy intratnego 
klucza kieleckiego. 

W r. 1768 przystąpił Kraków do kon
federacyi Barskiej, skutkiem czego dnia 
2 2 czerwca podstąpili Rosyanie pod do· 
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w6dztwem Panina do szturmu na bramę 
floryańską. „Szczególna tylko protekcya 
Matki Najświętszej, którą podczas ataku 
na murach miejskich wraz ze św. Kazi
mierzem i św. Janem Kantym chodzącą 
widziano, w tym razie obroną była." 
.Mieszczanin Marcin Oracewicz nabił guzi
kiem strzelbę i zabił pułkownika Panina, 
skutkiem czego Rosyanie odstąpili na razie 
od szturmu. 

Po powstaniu Kościuszki 1794 r. zaj
mowali Kraków Prusacy przez 2 lata. 
Po ich odejściu weszli Austryacy, którzy 
w obec magistratu weszli do skarbca na 
Zamku w celu „ oglądnięcia" (prawdopo
dobnie zabrania) koron królewskich pol
skich. Zastano kłódki oderwane, a pudła 
puste. Przypuszczano, że je zabrali Pru
sacy, tak nawet zapisał jeden z pamiętni
karzy (Kratzer), ale faktem jest, że koran 
tych nie ma ani w Niemczech ani w Rosyi. 
Legenda utrzymuje, że korony te wykradli 
patryoci, ukryli, a tajemnicę skarbu prze
kazują z ojca na syna, póki nie przyjdzie 
czas stósowny do wyjaśnienia tajemnicy. 

Wkroczyliśmy w najbliższe nam czasy, 
urywa się nić legend i podań dawnych. 
Ale i nasze prozaiczne czasy kiedyś po 
wiekach, zamroczone przeszłością, będą 

przedstawiać nieraz zagadki i pytajniki, 
a te dadzą niewyczerpanej ludzkiej fan
tazyi wątek do nowych podań i legend. 

Tymczasem zostawiamy ini w dziedzi
ctwie zbiór wysnuty z · tysiąc przeszło lat, 
poczerniałe budynki, rzeźby, obrazy opro
mienione przyrosłemi do nich legendami, 
zostawiamy im nasz Panteon, Zamek W a
welski, z drugim legendarnym podziemnym: 

„ Tam gdzieś głęboko, pod najgłębszem 
sklepieniem w ziemi jest drugi taki Zamek 
jak tu na wierzchu, tylko że jasny, we
soły, wspaniały i strojny; w nim znajduje 
się świetlica wielka, niby kościół jaki i 
dużo tam zbroic, tarcz, szabel i chorągwi, 
a w środku świetlicy stoi stół, a koło 
stołu siedzą wszyscy dawni królowie, w 
szatach koronacyjnych. Raz w rok słyszą 
ludzie huk i rżenie koni, trąby i wrzawę, 

; - - . , 
i wtedy jeden z nich, ponoc to Bolesław, 
co się zwał Chrobrym. królem, z głębo
kiego grodu wychodzi o północy i rusza 
krokiem żelaznym przez duże dziedzińce 
zamkowe, a na ramieniu świeci mu niby 
anioła miecz. Gdy się z nim kto z ludzi 
śmiertelnych spotka, jeśli (spotykający) 
jest dobry, to obaczy kró1a, a w sercu 
mu ' lekko i wdzięczno, a jeśli jaki zły, 
to go nie obaczy, ale mu się w głowie 
zakręci i upadnie." 

Boże Ciało we W enecyi. 
(Wapomn!enia z podróży.) 

„ ... Na uroczystość Bożego Ciała zdą
żaliśmy a o w enecyi. 

Statek parowy płynął przez niespokoj
ne fale A.dryatyku. Noc była bardzo burz
liwa. Kilku bojaźliwych podróżnych, nie 
obeznanych z morzem, którym o pośpiech 
nie chodziło, zwlekło nawet swój odjazd i 
pozostało w Tryeście. Ale przejażdżka od
była się bardzo dobrze. Okręt wprawdzie 
jęczał i stękał, jak gdyhy się miał w ka
wałki popękać, i tak się chwiał i huśtał, 
że w kajutach wszystko, co nie było przy
bite lub przyśrubowane, leciało jedno przez 
drugie. Fale z szumem załamywały się nad 
pokładem, podczas gdy wyjący wicher co
raz nowe napędzał bałwany, i smagając 
je, spiętrzał w górę, że aż stawały dębem 
i przerzucały się rozpaczliwie. Wszystko 
to tylko igraszki wiatrów - a parowiec 
leci przez Adryatyk ku Lagunom. Wszyscy 
podróżni wszakże przez tą trochę niebez
pieczną zabawą skryli się byli do kajut. 

Nad ranem, gdyby zmęczony olbrzymi 
ptak, wiatr opuścił swe skrzydła, któremi 
tak dziko był między niebem i morzem 
wywijał. Fale jeszcze szły ·wysoko; ale 
im więcej si~ do Lagun zbliżano, tern bar
dziej się uspokaiały; a gdy słońce weszło, 
podróżni mieli za co być wdzięczni wichro
wi, który był rozpędził ciemne ehmm·y i 
miłą pogodę i czarujący widok im zgoto
wał. 

Ranne mgły unosiły si~ po nad mo· 
rzem, jak wiejące zasłony; lecz poza nie-
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mi, na~wschodzie, w tę mglistą :firankę pospolitej, tchnienie wschodnie cyprysów 
strzelały promienie światła z wielkiej po- Pery i Kandyi, gajów palmowych zrodziły 
chodni słońca i jakby złotemi włóczniami ją. To nie olbrzymie rozmiary rzymskich 
przedzierały ją. Poranny wietrzyk wesoło pałaców, i nie obronne i opancerzone zam
igrając świeżemi szeleszczącemi skrzydły ki wojowniczych Florentczyków, nie prze
pędził je przed sobą, by słonecznemu świa- pyszne Genui budowy. Są to domy tej 
tłu zeszły z drogi. I mgły zwolna popa- szlachty, której żadnemu człowiekowi nie 
dały, gdyby pas srebrnej piany na wybrze- wolno było zbyt przekroczyć miary, jaka 
żu się położyły; z nich zaś, tu świetna synom rzeczypospolitej przystała. Najśli
kopuła, tam lśnący pałac, dalej wysmukła czniejsze kolumny, łuki, rozety przystraja· 
wieżyca się wynurzyła. Słońce swe roz- ją frontony, a marmur wysadzony często 
żarzone poranne promienie rzuciio na to porfirem i verde antico. Malowidła Giau
szczególne zjawisko i jak gdyby jakie mia- belliniego, Palmy, Titiana, Giorgiona, Tin
sto czarów, z pereł i różowego alabastru toretta, samych synów rzeczypospolitej, w 
na podstawie z opalu i konchy perłowej, których jakieś tragiczne iarzewie namię
leżała tam W enecya la bella, królowa La- tności poza czarującą pięknością się kryje, 
guny. I żadne ziemskie otoczenie, żadne ozdabiały wnętrzne komnaty; teraz zaś po 
błonia, żadne wzgórza, żadne drzewa, nic większej części do zbiorów publicznych się 
co z ziemi początek swój bierze, nie psuło przeniosły. Wszakże można jeszcze i w pry
tego zaczarowanego obrazu. Tylko w odle- watnem posiadaniu znaleść pojeclyńcze obra
głej północy sterczał na widnokręgu jakby zy z tej pod względem kolorytu i żywej 
olbrzymi mur z białego marmuru, - wie- kompozycyi nieporównanej weneckiej szkoły. 
czny śnieg alpejskich gór. Dolne piętro tych pałaców jest grotą pełną 

Wszyscy podróżni jedni po drugich wody. Gondola z kanałów w nie wpływa 
znaleźli się na pokładzie, żeby się przy- i przybija do wschódów, które szerokimi 
patrzyć temu cudnemu obrazowi, którego stopniami do wyższych prow·adzą przestrze
piękności nikt ani opisać ani zapomnieć ni. Podług przypływu spada lub podnosi 
nie zdoła: i nikt nie miał czasu ani ocho~ się woda na wschodach, tak że we wła
ty troszczyć się o współtowarzyszów swo- snY_m dom~ dopatrzyć można tego taje
jej podróży. Dopiero gdy pierwsza chęć mmczego fen~~enu. n~tury. 
napatrzenia się została zaspokojoną, paro-1 l!roczy~tosc1 rehg1Jne o?chodzą. w Y",e
wiec już wbiegł w Laguny i między ich ne.cy1 z. wielką wystawą I .wspamał~sc1ą. 
wyspy, a wszystkie szczegóły tej godnej ~zeby .się dob:z~ .przyp~trzec ~rocesy~ Bo
zastanowienia miejscowości wyraźnie się ~e~o C~a.ła, załęhsmy mieszk~me -.w bl~sko
rozwijały, każdy pomyślał 0 zabraniu swe- sc1 Kosc1oła sw .. Marka, ktory J~st srod
go towarzysza i swoich rzeczy, by skoro kowym punktem I sercem Wenecy1. 
statek stanie na kotwicy, czemprędzej wstą- Od samego rana tłumy wiernych zale
pić w to, pośród wody leżące, miasto. gały plac św. Marka. Jest to ogromny 
Dziwnie też ono i z zbliska się przedsta- czworobok, naokoło arkadami otociony. Z 
wiało. Zdawało si~, ze te marmurowe pa- jednej strony tego placu wznosi się niepo· 
łace jakby na skinienie jakiejś wróżki równana bazylika świętego Marka Ewan
morskiej, nakształt skrystalizowanych kwia- g'ielisty, z kppułą w stylu wschodnim, cała 
tów morskich z Lagun wystąpHy. Pałace pokryta złotem i mozaiką, i która w tym 
te mają właściwą swą architekturę, która uroczystym dniu jaśniejąca światłem, lu· 
z żadną inną porównaną być nie może. dem wiernym otoczona, przypominała pię
tTest ona właśnie weuecką i wynikła z po~ kne czasy swej chwały, kiedy okręty we· 
łożenia, stosunków i bistory i Wenecyi: ci- neckie a.rr.y-dzieła z Grecyi jej przywoziły. 
che laguny, głęboka powaga starej rzeczy. Nakolo placu jest galerya z kolumnari 



Wye~od.E na wtorek, nnvartek i eobo~ 11 dodatkiem 
iallgijnym P· t.: „Nauka Katolicka", z dwutygodnt
~em ~półeemym p. t. nOłos górników i hutników" 
oru pisemkiem literaeldem p. t.: „Zwierciadło". Przed~ 
płata kwartalna na poczcie . i u listowych wynosi 1 mr. 
IO fen., a"• odncstemem do domu 1 mr. 74 fen. n Wia
rm PoWd n.pin.ny jest w cennik.u uoo.ztowym pod 

nr. 133, na stronie 408.-

MOOL SIĘ I PRACUJ! 
Za inseraty płaci sio ia miejsce rządka drobnego druku 
16 fen., a za ogłoszenia zamieszczone przed inserat.ami 
4.0 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opu.a~ 
c~li rabat. Za tłómae.zenia z obcych języków na pol
;ki nic eię :ule płaci. Listy do Redakcyt, Drukarni 
~ _Ksl~garni nalety opłacić i podaó w nich dokładny 
lMl.res phlz,cego. Rękopisów s!ę nie EWraea. Nazwisk 
korespondentów bez ioh upowdnienJa nie wykazuje się. 

Nr. 120. Bochum., sobota, 5 października 1901. Rok 11. = Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
s6wić, czytać i. pisać po polsku! Nie 
Jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
11iemczyć si~ pozwoli! 

-----------------Jeszcze teraz 
odnowić można przedpłatę na ~zwarty kwartał. 
Ktoby pragnął, aby mu poczta wszystkie nu
n:ery gazety. od początku kwartału dostarczyła, 
niech dopłaci 10 fen. i ż(\da: „ Wiarus Poloki'· 
mit Nachlieferung. •· 

Prenumerata na cały czwarty kwartał 
czyli na październik, lietopad i · grudzień z~ 
wszystkie cztery pisma, czyli za 

,, Wiarusa Polskiego", 
„Naukę Katolicką", 

HGłos górników i hutników" 
i „Zwierciadło" 

wynosi na pocztach i u listowych wiejskich 
razem tylko 

l 1narkę 50 fenygów. 
Za przynoszenie do domu przez listowego 

dopłaca się 24 fen. kwartalnie. 
U.:- Ktoby pragnął, abyśmy „Wiarusa 

Polskiego" posyłali rodzicom, krewnym lub 
znajomym do Polski, lub gdziekolwiekbfłdź, 
niech nadeśle 1, 7 4 mr. i dokładny adres, a ga
zet~ poczcie przekażemy, lecz prosimy uczynić 
to Jak najrychlej, gdyż przez późne przekazanie 
gazety powstają nieporz11dki. 

----------------Po ta cy na obczyźnie. 
Wiec polski w Mengede 

odbył się w przeszłą niedzielę staraniem „Zwią· 
zku Polaków." Jak zwykle, tak i tu omawiano 
położenie Polaków na obczyźnie pod wz~lędem 
religijnym, narodowym i materyalnym. Mówcy, 
którzy głos zabierali, nawoływali do wytrwania 

, w pracy nad zachowaniem wiary św. i języka 
, dla siebie i dzieci, nawoływali do trzeź" ości i 
t oszc1ędności i do wzajemnego popierania si~. 

Poruszono też stosunek Polaków do Niemców 
katolików i żalono sit:, żę „Germania" tsk da· 
leko w swej nienawiści ku Polakom się posu· 
nęła, iż nazwała ich „mniej wartościowymi 
katolikami", przeciw czemu energicznie zapro· 
testowano. Rozdawszy elementarze i za.pisawszy 
do , 1Związku" kilkudziesięciu nowych członków, 
zakończono wiec pieśnią „Serdeczna Matko." 

Głos Włocha o Polakach. 
Za Polakami przemówił serdecznie Włoch, 

A_. Ungeherini, wojak za niepodległość swej 
OJczyzny, który z powodu kongresu republi· 
kanów włoskich, mającego się odbyć w Ankonie, 
nadesłał list otwarty do pisma "Lucifera" i 
omawiając ideę obrony uciśnionej narodowości, 
koliGzy pięknym ustępem o Polsce : 

,,Między tymi narodami uciśnionymi jest 
w Europie jeden - ale nie jest on jedyny -
który ocaliwszy cywilizacyę zachodnią, został 
za całą nagrodę wy kl uczonym z szeregu na• 

rod?w, ujarzmiony.m mimo pomocy, jaką niósł 
oboJęt~ym ludom i skazanym na więcej, niż 
stuletnie męczeństwo. Wiecie, jak się ten 
n~~ód. nazy~a? ~~żeli nie obawiacie si~ zro· 
b1c ;11Ie_PrzyJemnos~1 Rosyi i dwom naszym 
przyJ~c10łom ~ trÓJprzymierza, powtarzając to 
nazwisko, to Ja wam powiem: on się nazywa 
- Polska. 
. „ Wy prawdopodobnie nie pamiętaliście 
JUŻ, że była jeszcze jakaś Polska. na świecie; 
wyście wiedzieli tylko, że Poznań jest miastem 
pr?skiem, że Kraków jest miastem austrya· 
c~1ezr:, że. W Brazawa je3t miastem rosyjskiem. 
Nie, Jest Jeszcze Polaka! Są ludzie, wiem o 
tern, którym jest wygodnie sądzić, że Polska 
umarła; do nich należy królestwo niebieskie, 
bo są ubodzy na duchu. Ja im nie zazdro
szczę. Jest to kwestya gustów. Co do n.nie, 
sądzę tak: Polska nietylko żyje, Polska po
wsta1:1ie jeszcze, ale nie dość tego - będzie 
ona Jeszcze kluczem sklepienia. nowego gmacłiu 
europejskiego czy to się podoba, czy nie tym, 
którzy dziś w Europie robią pogodę i nie
pogodę. 

"Stary Kato, ile razy przemawiał w se
nacie, kończył zawsze swoją mowę nieśmie-r
telnem Delenda Carthago ! - Kartaginę zbu· 
rzyć ~ależy. Dzisiaj już nie ma Katonów z tej 
prosteJ przyczyny, że rasa ich zaginęła i że 
z?asł ród wielkich miłośników prawdy: to też 
me wymagam, abyście byli katonami, abyście 
znaleźli w sobie ducha Katona i abyście bu· 
dzili uśpionych końcowym okrzykiem mów 
waszych: Restituenda Polonia! - Polskę od
budować należy ! " 

Trzy drapieżne ptaki. 
Przed izbą karną w Lesznie toczył się 

w zeszłym tygodniu proces przeciw malarzowi 
Czesławowi Trawińskiemu o tarcz bractwa 
strzeleckiego w Krzywiniu. 

Pan Trawiński otrzymawszy od tegoż bra· 
ctwa zlecenie pomalowania tarczy królewskiej, 
ozdobił centrum tarczy polem czerwonem z ko. 
roną u góry, a nad nią umieścił trzy ptaki w 
rodzaju sępów, jakby walczf;\cych o ową koro· 
nę. Na dole tarczy wymalował grupę starych 
ludzi i młodzieńców, zrozpaczonych i załamu· 
jących ręce. 

Podsądny, któremu oskarżenie zarzuca pod. 
burzanie do gwałtów, twierdzi, że dolny obraz 
jest kopią znanego obrazu „Dwa pokolenia" 
prokurator jednak upatrywał w koronie umie~ 

. d ' szczoneJ na czerwonem polem środkowem, 
polską koronę a w trzech unoszących sję nad 
nią ptakach, symbole - Prus) Rosyi i Austryi. 
Obraz na dole miał wyrażać żal i rozpacz Po· 
laków nad nieszczęściem narodu. 

Tak też wywodził pan prokurator w ter· 
minie i wniósł o karę 1 miesiąca więzienia. 

Trybunał jednakowoż uwolnił oskarżonego 
od winy -stósownie do wniosku adwokata p. 
Plucińskiego. 

s.ąd nie wątpi.ł :vprawdzie, że te trzy pta
ki m~Jt\ przedstawiac trzy mocarstwa rozbioro
we i że obraz przedstawia aluzyę do rozbioru 
Polski, . ale sąd nie mógł na 'Jrać przekonania 
by obraz ten miał pobudzać do gwałtów. ' 

„ rzewodnicz~cym sądu był pan dyrektor 
Schluter, znany Jako bezstronny sędzia z pro. 
cesu przeciw Gostyniakom. 

W .toku obrony pan radzca dr. Pluciński 
powiedział między innemi, jak pisze "Dziennik 
Pozn.": 

"T~ierdzenie prokuratora toczy się po tak 
pochyłeJ drodze, że się na niej wcale nie mo· 
żna zatrzymać. 

„Podburza więc według niego do gwał
tów, kto o podziale Polski, czy to w słowie 
czy w obrazie publicznie ujemnie się wyraża: 
podburza do gwałtów Polak, który wspomni 
wspaniałość minionej przeszłości, tysiącletnią 
his~o~yę ~~Iski . w jej płomiennem powstaniu, 
w JeJ oslruewaJącem rozkwicie, pobudza do 
gwałtów, kto przypomina, że jeszcze w 17 tym 
stuleciu najdostojniejsza Rzeczpospolita, sere· 
nissima republica", była najpotężniejsze~' pań· 
stwem na wschodzie Europy, że jej bohaterski 
król Sobieski, Joannes Victor, jeszcze w roku 
1683 dokonał olsieczy Wiednia i zbawił cesa· 
rza i rzeszę niemiecką. 
. „Takie hist~ryczne wspomnienia umacnia· 
J'\ z pewnością Polaków w ich przeświadczeniu 
o dzisiejszem smutnem politycznem położeniu. 

To jednak nie uchodzi - sądzi p. proku· 
rator - Polacy wobec tego rodzaju przedsta· 
wiania ich narodowo· politycznego położenia, 
muszą przypuszczać, że znajdują się w gorszem 
położeniu, aniżeli ich niemieccy współobywetele 

k . 'l ' - przez co po OJowe wspo ne pożycie obu _ 
narodowości jest zagrożone. 

Dla tego też obraz z trzema drapieżnemi 
ptakami zawiera przestępstwo przeciw § 130 ! 

W o bee tego muszę śmiało i otwarcie o
ś~ia?czy.ć, - ja ~u trzyma~ się tylko starego 
memieck1ego zdama : „ wer die W ahrheit kennt 
und sagt sie nicht, der ist fiirwahr ein errarm· 
licher Wicht". - Nas Polaków doprawdy nie 
potrzeba umacniać w przeświadcze..iiu o naszem 
smutnem politycznem położeniu, jesteśmy o tern 
wszyscy głęboko przekonani i czujemy to ży
wo, że gorzej jesteśmy traktowani jak współ· 
obywatele niemieccy. 

~rz~pominam niedawno tu odbyty proces 
gosty1!sk1, w któr~m również oskarżenie opie· 
rało się na § 130 i w którym również dosta· 
tecznie objaśniono polityczne położenie lu
dności polskiej w myśl użaleń, jakie \\tedy 
wyrażono na wiecu gostyńskim. 

Chciałbym z swej strony tutaj tylko stwier· 
dzić, że język polski aż do połowy siódmego 
dziesięciolecia, aż do wydania ustawy o języku 
urz~dowym, w naszej prowincyi był uznawany, 
w zasadzie jako równouprawnioy - powołuję 
się na zbiór ustaw i na dziennik urzędowy 
które .oba. dotąd w niemieckim i polskim wy: 
chodziły Języku - że odtąd z stanowiska tego 
został wyrugowany, z urzędu i szkoły został 
wygaany. Czy to dla nas Pt laków nie jest 
~m~toą zmianą politycznego położenia, o tern 
smiało sąd pozo~tawiam v; ysokiemu tr~buna„ 
łowi.•' 
. W końcu p. dr. Pluciń~ki zaznaczył raz 
ltJozcze: 
.J „Polacy mają wszelki powód skarżyć się 
że obecnie są traktowani jako obywatele dru~ 
giej klasy. 

.Mi?1o to ż~dnemu Polakowi na myśl nie 
przyJdz1e, aby BH~ dał porwać do gwałtów. 

Narodowość nasza jest nam świętl\ i wznio· 
słą - slu ~zne do tego mamy prawo wiernie 
P_~ł.nimy o?~wiązki wzgl.ędem państw~, mamy 
\'t J<,c nadzH,Ję. ;- e prędzeJ czy później przyjdzie 
czas, w którym wró( ą znowu wobec nas na 
dr~gi, na jakie przyrzekł wstąpić Fryderyk 
W1lbel~ III w swoim manifeście okupacyjnym 
na drogi narodowego równouprawnienia w ra~ 
mach monarchii." 



Nieprawne rozwiązanie zebrań. 
Pod powyżdzym nagłówkiem pisze "Gazeta 

Toruńska": 

"W uroczystość świętych Piotra i Pawla 
miał się w Pelplinie na sali p. Sikorskiego od· 
być wiec, zwołany przez "Towarzystwo Wie~ 
cowe", który przecież komisarz policyi Mau
rach z Gdańska rozwiązał zaraz po zagajeniu, 
nie podając powodu. 

Sekretarz "Towarzystwa Wiecowego" p. 
Brejski zwołał wskutek te50 wiec na dzień 
następny do tegoż loko.lu. Dozorował wiec 
wójt miejscowy p. Litka w asystencyi żan
darma. Kiedy po wyborze biura zabrał głos 
p. Brej ski i między inne mi porównywał dawne 
czasy z dzisiejszymi, zaznaczając, 7.e ci, którzy 
obecnie na Polaków z góry spoglądają, nie 
gdyś kłaniali się nizko nietylko królom pol
skim, lecz nawet ich namiestnikom, rozwiązał 
p. Lif ka zebranie. . 

Tegoż dnia i w tymże lokalu odbyło się 
posiedzenie Towarzystwa Ludowego w Pel· 
plinie. Dozorujący żandarm nie chciał pozwolić, 
aby na zebraniu przemawiał p. Brejski, a kiedy 
mimo to p. Brejski głos zabrał, żandarm ze
branie rozwiązał. 

Rozumie s:ię, że p. Brejski użalił się na 
rozwiązanie wieców jako nieprawne. Pan 
Lifka zaś zaskarżył go do prokuratora, że pod· 
bur.zał Polaków, aby bili Niemców, alev.;pro
kurator, po przeprowadzeniu śledztwa, skargę 
oddalił, uznając, że p. Brejski nie wykroczył 
przeciw prawu. ...-.. 

· Na zażalenie w sprawie rozwiązania y.vieca 
przez p. Mauracha odpowiedział landrat, że 
lokal nie był odpowiedni, więc rozwiązanie 
było uzasadnione. Pan Brej ski od wołał się do 
prezesa rejencyjnego, dowodząc, że lokal jest 
odpowiedni, skoro sam wójt w nim urządzał 
zebrania. . ' 

Na zażalenia z powodu rozwiązania dru
giego zebrania przez p. Lifka i posiedzenia 
Tow. ludowego przez żandarma długo nie było 
odpowiedzi i dopiero wskutek skargi do re· 
jencyi otrzymał p. Brej ski pismo nast~pujące: 

„Na zażalenie Pańskie z dnia 13 lipca 
b. r. odpowiadam Panu, że do rozwiązania 
dwu zebrań na dniu 30 czerwca b. r. przez 
wójta Lifkę w Pelplinie, odnośnie przez żan
darma w Pelplinie nie było prawnego powodu. 
Wymienionemu wójtowi oświadczyłem, co było 
potrzebne." 

Władza przełożona p. Lifki i prokuratorya 
pruska przyznała więc, że na zebraniach w 
niedzielę dnia 30 czerwca nie padło ani jedno 
słowo, któreby było karygodne lub niebezpie· 
czne dla państwa, a więc zupełnie niepotrze
bnie rozwiązano zebrania, wywołując tern sa· 
mem rozgoryczenie wśród ludu. Lokal wido
cznie był także odpowiedni dnia tego. 

Ponieważ wiec dnia poprzedniego miał 
się odbyć w tymże lokalu, przeto władza nie· 
zawodnie przyzna ostatecznie, że i p. Mahrach 
nie miał prawnego po~odu, aby więc roz· 
wiązać. 

Zie:D.1.ie polskie. 
.r.· Z Prus Zael1., Warmii i lłlaz~.u-. 

Toruń. Rok więzienia za kradzież 10 fen. 
Sąd wojenny w rroruniu skazał ubiegłej soboty 
muszkietiera Ernesta Martina z 5 kompanii 21 
pułku piechoty za kradzież dziesięciu fenygów 
na rok więzienia. Martin otworzył swoim klu· 
czem szafę muszkietiera Marohna i znalazł 
portmonetkę jego, w której było 5,10 mr. Z 
tych przywłaszczył sobie 10 fen., za które ku· 
pił chleba, gdyż był głodnym. Za to otrzymał 
powyższą karę a nadto przeniesiono go do dru
giej klasy stanu żołnierskiego. 

Broduiea. Dzięsięciu niższym i wyższym 
sekundanerom w Brodnicy odmówiono prawa 
do jednorocznej służby wojskowej, jak donosi 
"W estpreussisches Volksblatt", lecz wolno im 
uczęszczać nadal do gimnazyum. rryJko dwóch 
otrzymało promocyę do prymy. 

Cltełmża. N ową kolejkę z Chełmży do 
Melna otwarto wczoraj dla użytku publicznego. 
Na zbudowanie kolejki ofiarowało państwo 40 
procent, stany Prus Zachodnich 20 procent, a 
resztę, 40 procent, powiaty grudziądzki, toruń
ski, wąb1·zcski, chełmiński oraz wschodnio-nie
mieckie towa1·zystwo budowy kolejek. 
r Ka1.•tuzy. Cz~ść nowej linii kolejowej 
y. Kościerzyny de Kartuz, na przestrzeni Ko-

. WIARUS POLSKI~ 

ścierzyna-Golubie ze stacyami Nowy Dwór, i Gniezno. Nowo zbudowaną wieżę przy 
Sikorzyn i Golubie oddano do użytku publi· I kościele św. Michała w Gnieźnie poświęcił w 
CEinego. Cały tąr ukończony będzie prawdopo· niedzielę ks. kanonik dr. Dziedziński w asy. 
dobnie do 1 ·go listopada rb. i stencyi licznego duchowieństwa i przy udziale 

Pelplin. Ks. kanonik Józef Landsberg kilku tysięcy wiernych. 
na swą prosbę uwolniony został od urzędu Starołęka. Wykoleił się pociąg towarowy 
dyrektora przy Collegium Marianum w Pel· pod Starołęką, dla tego spóźniły się pociągi 
plinie, który piastował przeszło 5 lat. Dy· o:iobowe, przybywające do Poznania z Klucz. 
rekcyQ zakładu Collegium Marianum obejmuje borka. 
tymczasowo ks. prob. dr. Teichert ze Złotowa, * Ze Slązka czyli Starej Polski. ' 
który

1 
już ~rzedtem prz.eszło 6 lat (1890-9.6) Zmiany w stanie duchownym. Ks. ad. 

urzęacwał ~ako na?czyciel przy tym zakładz~e. ministrator Paweł Loss z Wielkiego Dubieńska 
Ks. Wiktor N~klas, w.1kary we Fordom.e, został przesiedlony do Velten pod Berlinem. 

dla wątłego _zdrowrn u':'olmon~ ?d urzędowama Zabrze. Ks. kapelan Rasaek wyprowadził 
du8zpasterskiego. Na Jego mieJSCe posłany ks. się jako proboszcz do Rudelsdorf (?) pod Ole. 
~&n Doeri:ug (~łodszy) d~ .Fordonu z Hei~- śnicą. 
r:chswałdu, gdz;e .był adffil?1strat?re~. Adm1· Teatr polski. „Katolik" pisze: Gazety 
mstra~~ę .w ~emr1chsw!1łdz1e obeJD?-UJe k~. ~an niemieckie rozpisują się o tern, że w Królew· 

1 Kola~msk1, wikary z Lipusz.a. Na Jego mieJoCe skiej Hucie w tych dniach kilku panów próbo. , 
do Li~usza powołan~ ks. wikary Al~ons Schulz wało skontraktować salę na polski teatr, który 
z. ~ eJherowa, ~s. wikary VY" alter Wienke prze· miał być urządzony w przeciwieństwie do nie· 
mes10ny. z Gdanska do 'VeJherowa, . ~s .. wik~ry mieckiego germanizatorskiego teatru. Na 4 do 
Jó.zef ~1egenhag~n z Tczewa do kosmo~a ~w. 6 dni w miesiącu pragnęli ci panowie wydzier· 
M1~ołaJa w Gdansku a ks. Paweł Stefanski z żawić salę. Posiedzicie! sali na to się nie zgodził. 
Ohwy do ~czewa. Rożurnie się, że jest on bohaterem - wo„ 

Pel~lnt. !'rzez naczelnego prezesa pre· bee hakatystów, gdyż uratował niemiecką . oj· 
zent?wam zo~tah: ks. prob. Otton Radtke z czyznę, która wskutek odegrania polskiego 
Wahcbnów .n~ ~robostwo w ~kurczu a ks. tea~ru hyłaby sią może zaczęła zapadać od 
prob. Ludwik ·v~ ollenberg z Du.zeg~ Ga~ca .na strony Hajduk i Kaliny, choć ją tam Bismark~ 
probostwo w Szczuce w dekanacie gor.znensk1m. huta strze~e jak najmocniej. 

O~~ndyn. Ks. , kapelan ~alter ~orz~· ł ~w rzeczy samej ma się sprawa tak, że 
stowsk1 z Reszla, ktory w ost.atmm czasie. W)· ! daleko nam do stałego teatru, jaki mają nasi 
ręcz~ł ~roboszcza w ~Vstrucrn, ustanowiony , bracia w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie 
drugim kapelanem w Licperdze. i O'dzie]ndzi.i:j. Stosunki jeszcze stę tak dalece 

* Z Wiei. Ks. Poznańskiego. ni~ rozwinęły mianowicie zarobkowe, ale i na· 
Poznań. Kupcowi p. Kurczewskiemu wy· rodowe, żeby się stały teatr polski mógł na 

toczono proces o to, iż rzekomo przemienił na· Górnym Slązku utrzymać. Przydałby nam się 
zwisko swoje „Kurtze" na "Kurczewski", a jednak bardzo. 
nakazu regencyi poznańskiej, aby się znowu Panowie, któ1·zy pragnęli wynająć salę na 
pisał "Kurtze", nie usłuchał. Sąd ławniczy atoli urządzenie teatru, to członkowie zarządu "Ka· 
uwolnił p. Kurczewskiego od winy i kary, po· syna", któremu policya - tak samo, jak w ' 
nieważ stwierdzono, że nie on, ale już ojciec licznych inaych wypadkach - udzieliła po• 
jego w r. 1849 zmienił _ nazwisko. Wyższe in· zwolenia, lecz zabroniła współudziału kobiet w 
stancye wyrok sądu ławniczego zatwierdziły. teatrze, koncercie i tańcach, uważając to za 

Poznań. Z parafii św. Łazarza w Po- zebranie politycznego stowarzyszenia, w któ
znaniu donosi w „Orędowniku" jeden z parafian rem kobietom udziału brać nie wolno. Nacz;el„ 
o przebiegu niemieckiego nabożeństwa, jakie ny prezydent Slązka był jednak innego zdania, 
odbyło się tam w nowej świątyni Pańskiej. niż policya i prezydent rejenc~i, bo nie uważa 
Sw. Łazarz z Górczynem jest przeważnie poi· teatru, koncertu i tańców za zebranie polityczne. 
sko katolickim, Niemców· katolików liczą na Policya będzie miała proces o 300,80 marek 1 

dwustu, Polaków na około sześć tysięcy. odszkodowania. 
Mimo to nabożeństwo w drugą niedzielę po Na mocy orzeczenia naczelnego prezydenta 
poświęceniu odbyło się w języku niemieckim. Slązka musi policya udzielić pozwolenia na 
Lecz eksperyment się nie udał. Za procesyą teatr, więc byleby towarzystwo tylko salę 
nikt nie szedł, nikt też z ludu po niemiecku miało, odegranie teatru musiałoby się udać. 
nie śpiewał, bo był to lud czysto polski. Przed Tymczasem tej sali dost~ć nie może, gdyż po: 
niemieckiem kazaniem ks. Wagner zapowiedział, siedzicicle sal obawiają się niechęci policyi 1 

aby nie rozumiejący wyszli z kościoła, lud hakatystów. 
więc opuścił - niby wygnany - kościół i po„ Opawskiemu np. wprost jeden z najmo
zostało ledwie 150 osób, z tych połowa Po· żniejszych hakatystów oświadczył, iż nie może 
laków, co nie dosłyszała wezwania, oraz dzieci. liczyć na poparcie, skoroby wynajął salę na 
Po nieszporach ..:_ różaniec po niemiecku. zebrania polskich robotników, polskich obywa· 
Nikt nie odpowiada, głucho w kościele. Gdy teli lub na polski teatr. 
ksiądz począł odmawiać „Zdrowaś Marya" po Wszystkich takich posiedzicieli sali, którzy 
niemiecku - poczęto odpowiadać po polsku nie przyjmują polskich zebrań i teatrów, trzeba 
i potem do końca odbył się różaniec po polsku. omijać, gdyż oni nie chcą polskiego grosza. 
Władza duchowna poczyniła tutaj za wiele Bęązie się trzeba zabrać do wybudowania 
ustępstw dla szczupłej garstki Niemców-kato· własnych sal lub do zakupienia takowych. 
lików. Piszący przeto radzi, aby parafianie 
polscy udali się do władzy duchownej. 

W sprawie szkólnej pisze" Wielkop." 
między innemi: „ Teraz właśnie rozpuszczono 
dzieci na wakacye; czasu majt\ dzieci dosyć, 
a musimy też znaleźć czasu tyle, aby z dzie· 
ckiem trochę katechizmu, trochę historyi św. 
przejść i nieco poduczyć w polskiem czytaniu 
i pisaniu. My, jako rodzice, mamy święty 
o bo wiązek dać dzieciom tego, czego szkoła im 
nie daje. Obowiązek to dla nas, ludzi pracy, 
trudny, lecz miłość do dzieci powinna nam 
osłodzić trud obowiązku. Dziecko moje po· 
winno mi być klejnotem - i ja sam przed 
Bogiem za ten klejnot odpowiadam. Nie skła· 
dajmy na szkołę, ale obowiązku swego dopeł· 
niajmy ! Miłością prawdziwą, z Boga płynącą, 
otaczaj my dziatwę naszą, a miłować i ona nas 
będzie. Bez tej miłości z Boga płynącej i do 
Boga się zwracającej, naprawy stósunków się 
nie doczekamy. Więc tej miłości Boga uczmy, 
tej miłości i miłości bliźniego, ale uczmy dzia· 
twę w ojczystym języku, inaczej bowiem nie 
pojmie wzniosłości nauk. Tak postępując, 
może doczekamy się chwili, że na nas wska„ 
zywać będą, mówiąc: "To cnotliwy człowiek, 
bo Polak." - Oby te słowa proste zach~ciły 

j rodziców do pilnego zajmowania- si~ dziatwą. 

Ze 
Be1•1in. N owy Biskup Metzu, dotych· 

czasowy Opat klasztoru w Maria-La.ach, otr.zt 
mał, jak donoszą, od Ojca św. pozwolenie 
zatrzymania habitu zakonnego, do którego do· 
dane zostaną pasy fioletowe na piersiach na 
znak godności biskupiej. Konsekracya nowe~~ 
Biskupa odbędzie się 28 b. m. Dokona JeJ 
Arcybiskup koloński w asystencyi Biskupa tre· 
wirskiego i stras burskiego w kościele . k}a· 
sztornym w Maria-Laacb, na co również OJc~ec 
św. udzielił swego pozwolenia. Uroczysta .1n· 
trodukcya nastąpi albo w dniu W szystk1cl1 

Swiętych, albo 3 listopada. a 
ltlinisterstwo soraw wewnętrznyoh wy· ~ 

dało rozporządzenie, ~edle którego także W 
danym razie nale~y zameldować policyi dłuższy ' 
wyjazd n. p. na dwa lub trzy miesiące. z 
miejsca pobytu. Minister zażądał w tej sprawie 
referatu o szeregu różnych propozycyj w tym 
kierunku. 

Bydgoszcz. Seminarya dla nauki języ~a 
rosyjskiego zakłada od 15 b. m. rząd niern1e• 
cki w Gdańsku i Bydgoszczy celem wyks21t~ł· 5 
cenia urzędników w praktycznem używaniu c 
tego języka. W berlińskiem zaś seminaryu!ll 
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dla języków wschodnich u1rządzo~ą zostani.e 
także od 15 b. m. osobna 1dasa. a.la urzędm
ków, chcących się wykształc;ć w języku ro-
syiskim. 

Języka trzech milionów polskich obywa· 
teli państwa urzędnicy, dla tych obywateli 
ustanowieni, znać nie potrzebują, za to ułatwia 
się im poznanie języka, którym w państwie 
Illało kto mówi. Czyżby stósunek sąsiedzki 
był przyczyną tej względności dla języka ro· 
syjskiego? My oczywiście o to się nie gnie· 
warny. Dobrze, że choć za pośrednictwem 
tego języka urzędnicy Niemcy przyzwyczają 
.się do dźwięków - słowiańskich! 

I 
Dl'ezno. Królestwo saskie, obok Prus 

najbardziej wstecznie rządzone niemieckie 
państwo związkowe, wysługuje się w w8zelki 
możliwy sposób niemieckiemu szowinizmowi. 

. Przecież w sprusaczałym Lipsku istnieje 
główna kwatera hecy wszechniemieckiej, tam 
:grasuje znany profesor wszechniemiecki o cha· 
1akterystycznem nazwisku Hasse i jego „An. 
deutsche Blatter". Więc nie dziw, że nie tylko 
katolicyzm w tern państewku jest prześlado· 
wany' mimo katolicyzmu króla, ale że i heca 

, -antypolska i antysłowiańska znajduje tam 
. ·teren bardzo podatny ila wet w kołach rzą
. dzących. 

Tak donoszą dziś wszystkie pisma nie
mieckie, że władze policyjne zabroniły w sa
skim obwodzie przemysłowym używania języka 
,polskiego i czeskiego na zebraniach publi
oieznych, a niedawno donoszono z Lipska, że 
nawet tamtejszemu Towarzystwu polskiemu 
policya zabroniła obradować po polaku. 

To się dzieje w pańatwie, którego król 
jest katolikiem i potomkiem władzców Polski, 
nadto potomkiem w. księcia warszawskiego za 
czasów napoleońskich, wreszcie według kon
~tytucyi 3 maja spadkobiercą korony polskiej! 

1 Przeciw postępowaniu policyjnych władz 
i rządu saskiego trzeba będzie wystąpić z całą 
Ęiłą w parlamencie niemieckim, żeby sobie po
szczególne pańdtwa zwhłzkowe nie pozwalały 
zagwarantowanej w konstytucyi rzeszy wol· 
ności zebrań i stowarzyszeń czynić złudną. 

Wiedeń. Parlament austryacki będzie 
-otwarty dnia 17 b. m. 

. Petersburg. Groźbę Rosyi przeciw 
1 Niemcom zawiera artykuł petersburskich „No· 
I w?sti". Dziennik rosyjski pisze, że dwU:przy· 
mierze dąży do utrzymania pokoju, ale tylko 
:Wówczas dążenia te istnieć będą, dopóki Rosya 
l Francya widzą, że trójprzymierze ma te 
.sa~e cele na oku. Skoro wyjdzie na jaw, że 
~ÓJprzymierze szczerze do utrzymania pokoju 
llle. dąży, charakter dwuprzymierza zmieni się 
tak~e. ~rasa niemiecka sądzi, że groźba głó-
wnie skierowana jest przeciw Austryi z po
w~du demonstracyi, jakie się odbyły w Wie
dCn:u podczas przejazdu wojsk niemieckich z 

hm wracajł\cych. 
. Ja~o szczegół charakterystyczny notują 

ksma n:emieckie projekt prasy rosyjskiej, aby 
os~a 1 Francya, dla zacieśnienia węzłów 

prz~Jaźni, posełały sobie nawzajem oddziały 

I 
~0Jsk i. obie armie jednolicie zostały zorga· 
n1zowane. 

, . Pa1•yż. Zapewniają tutaj, że Francya 
Tam1erza wznowić stósunki dyplomatyczne z 
urcyą dopiero po załatwieniu kilku jeszcze · t0rniej,szych kwestyj spornych, po za kwestyą 

T~~a:ow, tudzież wierzytelności Loranda i 
m1ego. W każdym razie Constans po· 

Wróli .do Carogrodu, używa bowiem pełnego 
iau an1a rządu francuskiego. 
w . Z N owego Jorku donoszą o klęsce 
k 0Jsk .amerykańskich na Filipinach, że zaata· 
4~~3;~~ ~?mpanii wojsk amerykańskich przez 
sob' ihpmczyków na wyspie Samar tłómaczą 

c ai 18. "": ten sposób, iż Filipińczykowie czujt\ 
'Wę. osm1eleni śmiercią Mac Kinleya. Przeci-

1 tenicy ~mperyalizmu domagają się skutkiem 
a}~. znow energicznie wyrzeczenia się całego 

r· <) c 1P~lagu filipińskiego przez Stany Zjedno
w zon\V ~rzyznania wyspom niezawisłości. 
Y w . OJna angielsko • transwalska. 
.z łvr 0Jska angielskie odparły atak burów pod 
~e p ~gatonek. Burzy mieli 6 w zabitych, 10 
~ ~o w niewolę. 

:. Z różnych stro11.. 
:ł· 56 Bochum. W przyszłt\ niedzielę będzie 
lU cz .robotników i majstrów obchodziło ~5 ro· 
[Jl nicę pracy w fabryce "Bochumer Verein". 

W Bochum przy ulicy Maarbriicker Str. 
najechała kolej elektryczna na wóz browaru. 
Jeden z woźniców został pokaleczony, a drugi 
zabity. 

Linden. W kopalni "Baakermulde" zo
stało dwóch włoskich górników okaleczonych. 

Steele. Kiermasz, jaki siQ tu niebawem 
miał odbyć, zostać ma z powodu tyfusu znie· 
siony. 

W Styrum zdarzyły się już także po· 
jedyncze wypadki tyfu.su. 

Brali pracy. Na odbytem w niedzielę 
w Berlinie walnem zebraniu związku niemie· 
ckich drukarzy wykazano, że w miesiącu sier· 
pniu związek wspierał w Niemczech 4597 to-

i 
warzysz6w drukarskich, nie mających pracy. 

O dżumie w Neapolu donoszą, że 
chorzy w lazarecie w Nisida mają się lepiej. 

I z liczby 135 osób, znajdujtJicych się w izolacyi, 
nikt nie zachorował. Natomiast z miejscowości 

I sąsiedniej w San Giovanni a Teduccio zaszedł 
jeden wypadek podejrzany. Zaniemógł tam 

~ robotnik, pracujący w młynie, który zamknięto 
z powodu śmierci na dżumę innego robotnika. 
Zdaje się, że młyn został zakażony przez 
zbo?.e przywiezione tam z okrętów. 

;Berlin. Niejaki Fritz Passarge z Berlina 
każe sprzedawać obrazy, błogosławieństwo do
mowe itp., z nadmienieniem, że wspiera kaleki 
(dzieci). Kogo wspiera, gdzie ci wspierani mie
szkają, o tern nic nie donosi. Zalecamy ostro
żność wobec takiego handlu. 

Pr oś 1;> ~. 
W J adamach wy budowano w tym roku 

nową plebanię. Parafia zapłaciła już 4640 
marek, lecz potrzeba jej jeszcze 2300 marek; 
nadto . na chałupę dla robotników i na nowy 
płot wydatek wynosić będzie około 1700 mr., 
tak iź razem parafia w krótkim czasie będzie 
musiała zapłacić 4000 marek, których sama 
ani w 20 latach złożyćby nie mogła, choćby 
innych potrzeb nie było. Parafia ·ąowiem bar· 
dzo mała i uboga, tak iż pomimo corocznych 
repartycyj po opłacie różnych nadarzających 
się reparatur, na fundusz budowlany drobno· 
stka tylko rocznie odpada. 

W tej potrzebie udaje się więc biedna pa
rafia do Szanownych Czytelników z prośbą o 
pomoc. Ofiary przyjmie 

Ks. W r ó b 1 e w s k i , proboszcz, 
Jadamy (Niedamowo p. Gr.-Klinsch). 

Nabożeństwo polskie we Frohnhausen . 
W niedziele 6 pl(ździernika o godz. 6 po poł. nabo-

żeństwo dla Polaków. Ks. Sebafer, prob, 

Porządek naboteństwa w Bottropie, 
w niedzielę, 6 października. 

I. msza św. o godz. 6; IL msza św. o godzinie 63/4 ; 

III. msza św. o godz. 71/ 2 ; IV. msza św. (dla Polaków) 
o godz. 81/ 4 ; V. msza św. o godz. 9. Wielkie nabo
żeństwo z kazaniem o godz. 10. 

Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark II 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom zamieszka
łym w Hochlarmark II i okolicy, iż ~w niedziflę dnia 13 
października obchodzi Tow. pierwsz!\ rocznicę swego 
istnienia, a zarazem uroczystość poświęcenia clio- I 
rągwi. Bratnie Towarzystwa, które od nas zaproszenia 
odebrały, także i te, które dla braku adresu zaproszenia 
nie ol'lebrały, prosimy, ażeby przybyły z chor~gwiami i z 
pałaszami. Zapraszamy też wszystkich życzliwych Roda· 
ków jak najuprzejmiej. 

Program uroczystości : Od godt. 2 do 1/24: przyj~ 
mowanie bratnich Tow., o godz. 4 wymarsz do kościoła 
na nabożeństwo, po nabożeństwie pochód na salę, gdzie 
będ~ie mowa przywitalna, deklamacye, śpiewy i w końcu 
teatr. Wstępne dla członków bratnich 'l'ow. 30 fen: 
Członkowie naszego Tow. zobowi~zani są, wszyscy wzittść 
udział w pochodzie do kościoła. pod kar!ł, e. ci członko
wie, którzy nie wezmfł udziału w rocznicy i w pochodzie 
do kościoła, płac, wstępne jak członkowie sitsiednich 
Tow. po 30 fen. Nieczłonkowie płacił przed czasem 50 
fen 1 a przy kasie 75 fen. Karty wstępu można nabyć u 
członków zarzfłdu. Spodziewajlłc się licznego przybycia 
zasyłamy braterskie pozdrowienie. Z ar z ą, d. 

Tow. św. Jana Chrzc. w Meiderich. 
W n!edzielę dnia 6 października o godz. 4 po poł. 

urz,dzamy na sali p. Engelaa, ul Bergstr. zabaw~ w 
celu pożegnania Rodaków opuszczaj:i,cyah nas i to z tań
cem. Wstępne przed czasem 50 fen., a przy kasie 75 fen., 
i to dla Rodaków, co Bił w towarzystwach, dla obcych 1 
markę. Kartki można nabyć u prezesa lub sekretarza. 
O jak najliczniejszy udział upras!la Z a r z I\ d. 

Koło śpiewu „Sobieski" w Herten 
donosi swym członkom i Rodakom w Herten i okolicy, iż 
w niedzielę, dnta 6 października, urz„dzamy jesienną 
za ba W\' poł,czon, z koncertem i tańcem, na którfł za
praszamy wszystkich uprzejmie. Przed zabawił o godz. 4 
odbędzie się zebranie, na które się wszyscy członkowie 
stawić w!nn1. Fr. R~barcz:vk przewodn. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
W niedzielę 6 października odbędzie si~ miesięczne

zebranie, o godz. 11 przed południem na sali towarzyskiej, 
poniewat po południa o godz. 2 wychodzi tow. do Lin• 
den. O liczny udział prosi · Z s. r z łł d. 

Tow. "Jedność" pod opieką św. Stanisława 
w Essen. 

Donosi swym członkom, iż w niedzielę rano o godz. 
7 odbędzie się msza św. na intencyę tow. Uprasza się szan. 
członków, aby się jak najliczniej stawili w oznaka.eh na. 
salę posiedzeń zkf\d się udamy do kościoła św. Gertrudy. 
O liczny udział p:rosi Z ar z ą, d. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne. 
W niedzielę dnia 6 października o godz. 4 po poł • 

odbędzie się zwyczajne zebranie u p. Nussbaum na sali 
zwykłych poaiedzeil. O liczny udział w zebraniu uprasza. 

Goście mile widzi ani. Z a r z łł d. 

Koło śpiewu "Lutnia" w Dortmundzie. 
W niedzielę dnia 6 bm. punktualnie o godz. 5 odb~

dzie się w Central·Hof (Westwa.ll) zwyczajne zebranie 
tow. Uprasza się szan. czł,mków~ ażeby się jaknajlicz.niej 
stawili. Goście mile widziani. Z. Fr~ckowiak, sekr. 

Towarzystwo „J edność" w Dortmund 
oznajmia, iż po polakiem nabożeństwie odbędzie się zgro
madzenie, a potem zabawa, która się miała odbyó 29-go 
września, a p Pelhier dał salę śpiewakom. \Varunki te 
same jak 29 zm. Z a r z ą, d. 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig 
W niedzielę 6 bm. bierze Towarzystwo udsiał w ob

chodzie 11 rocznicy Tow. „Jedność" w Essen. Członk<>wie 
winni się zebrać na ealę posiedzeń o 1/ 23 po poł. O jak 
najliczniejazy udział członków uprasza Z ar z ą, d. 

Brnch? 
TQw~rzystwQ ~W· Michałs, donosi swym 'członkom, ii 

'W niedzielę ~ pałd.zjernika przedpołudniem. o godz. wpół 
do 12 odbędzie swe zwy„zajne zebranie. O. liczny udział 
członkó#"prosi Z ar z fł d. 

Uwag a : Posiedzenie zarządu jak zawsze, tych którzy 
mieli katty wstępne do ro2sprzedania na rocznicę, proszę 
o punktualne stawienie się na posiedzenie zarzfłdu o godz. 
wpół d0- 10 rano. Wojciech Ohwiłkowski, prezes. 

Bractwo różańcowe Polek w Castrop 
donosi swym Siostrom, i~ cały październik co niedzielę 
odmawiany będzie różaniec św. W pierwszą, niedzielę w 
pa:rafialnym koiiciele będzie odmawiany przed kazaniem z 
tej przy0zyny dopiero na drug~ niedzielę będzie zmieniana. 
tajemnica Dnia 9 października rano o godz. 1/ 27 µisza św. 
na intencyę bractwa. Uprasza się zatem Sio3try o przyby
cie na mszl\ św. i regularne uczęszczanie na różaniec, bo 

i która siostra nie będzie wcale chodzić al'oo tylko rzadko, 
zostanie z bractwa wykreślonlł. Każda siostra, która wst,„ 

I piła do bractwa, jest obowilłzaną, chodzić na różanięc. 

I - .~i~~~~~ nr~~~· . 
Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 

W niedzielę dnia 6 października o godz. 4 po poł. 
' odbędzie się mięsięczne zebranie. O jak najliczniejsty 
udział prosi Z a r z I\ d. 

Tow. blog. Bronisławy w Wiemelhausen. 
W przyszłłł niedzielę d. 6' bm. bierze tow. udział z 

chorf\gwią w rocznicy Tow. św. Wacława w L .den. W~
maraz o godz. 1/ 22. O liczny udział pros~ ' 

Z ar z fł d. 

Baczność! 
parafianie z Wiel. Strzelcza pod Piaskami~ 

.J??ia 10 bm .. mamy o~ebrać chorągiew, którfłi posta
now1hs~y sprawić na pam11\tkę do naszego kośJioła. Szan. 
parafian i -parafianki prosimy o datki na chor4giew. 

Jakób Mikołajski, kasyer. Jan Giernaś, przewodn. 
Prosimy ofiary przesyłać pod adresem: Jakób Miko

łajski, Bismark, Hermannatr. nr. 11. 

Baczność parafianie z Kobierna pod 
. , Krotoszynem 

. W n.ied~ielę dnia 29 wrz~śnia mieliśmy naradę w spra
wie pam11\tk1 dla naszego koscioła w Kooiernie. Prosimy 
:vsiystkich o ofiarę na tenże cel piękny. B~dźmy pewni 
ze co tylko uczynimy z miłości ku Bogu i na chwałę Bot~ 
to nam Bóg miłosierny stokrotnie wynagrodzi. Poniewat 
nie zramy adresów waszych, dla tego zasyłamy 
współparaftanom w Dusseldorfie, w Herne, w Buhrort itd. 
s~rdeczne pozdrowienie przez „ Wiarusa P olskiego" i pro
simy bardzo aby w tych miejscowościach zechcieli się 
Roda.cy t~ sprawi\ zajitó. Składki prosimy posyłać pod 
adresem: Walenty Konieczny in Altenessen. Helenstr. nr. 
58/23. M. Namyślak, J. Binkowski, Jan Gamry, LUtgen
do1·tmund Karlstr. nr. 6. 

m~~~~~~m~~~~m~~-1 Szanownemu Cl!lonkow! Tow. iw. Barbary ~ 
~ w Lti••p,SŁ":kasz~wi Pichlowi, I 
~ i Jego na.rzeczonej ~ 

~ pani Pelagii Sznajder ~ 
~ w dzień ślubu (8 pażdz.), składamy jak naj- ~ 
~ aer~ecz:ii~j~ze życzenia, Jak te kwiaty w pię- ~ 
~ kneJ w10sn1e, Nieeh nadzieja we wa.e rośnie. I 
~ O czem serce was~e marzy, Bóg najwięcej was 
~ ~~dai:zy. A my cl winszujemy Zdrowia, szczę-
~ sma 1 błogosławieństwa Bo.tego, A po śmierci 

I
~ królestwa niebieskiego. Tego ci ł.yczy Tow. iw. ~ 

~~rbary w L~nen-Siid. Młoda para : Niech m 
zyJe ł M1eczyał~w Michalski, zaat. prez. ~ 

~m~~~~~~~~m~~~~~~ 



Koło śpiewu „Halka" w Bochum. 
Niniejszem donosi się wszystklm członkom, fż w przy• 

szłą, niedzielę dnia 6- go października punktualnie o 
;odz. 4 po poi. odbędzie s!ę w lokalu posiedzeń 
~ walne zebranie. ~ 

Z powodu, że bardzo waźoe sprawy BI\ do załatwie
nia, uprasza się członków o jak naliczniejszy udzid. 

Z ar z ą, d. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
doncei swym członkom, iż przyszłe zebranie odbędzie się 
w niedzielę dnia 6 października. o godz. 3 po południu. 
- Goście mile widziani. O liczny udział prosi 

Z ar z ą, d. 

Bractwo Różańcowe Polek w Baukau. 
W niedzielę dnia 6 października. o godz 1/ 24 po po

łudnlji...b~dzie Rółaniee w kościele. Po różańcu jest ze
branie w szkole katolickiej. Proszę o liczny udział Sióstr, 
bo b~dzie mowa o chorągwi. 

Maryanna Kubiak, przełożona. 

Towarzystwo św. Józefa w W anne. 
W niedzielę dn\a 6 października zebranie odb:yć się 

nie mote, z powodu tyfusu, taki jest nakaz policyjny. 
z tego powodu mogtli czbnkowie przyt.yć do zimowego 
ogrodu p. Marziny na dole, gdzia mogą swe miesięczne 
składki zapłacić o godz. 1/24 po południu. O liczny u-
dział uprasza Z ar z 2' d. 

Br nek ha n s en. 
Zarząd 'l'o~arzystv;a śś. Piotra i Pawła w Bruckbau

sen v;inien się w niedzielę dnia 6 peżdzierni ka o godz. 11 
przed południem w lokalu zebl'ań licznie stawić, w spra
wie odbytej rnbawy jesiennej Członkovde, któriy karty 
wstępne od priewodn. na zabawę odebrali, zechctli u nie
go sprawę załatwić, lub prz~ 9~ ć no. ze branie zarządu. 

W. Banas;u1r, przewodn. 

Tow. Serca Jezusowego w Hamme. 
W niedzielę dnia 6 paźlziernika o g. 1/ 212 w połu

dnie od będzi e się walne zebranie, na którem będzie 
przeczytany dochód i rozchód z tneciego kwartału. O 
liczny udział prosi Z ar z Il d. 

Ti.k sam :> w niedzielę po eu:nie odbędzie s!ę obrachu· 
nek kasy, przeto upraszam, aby zarz~d i rewizorowi~ ka· 
sy sie stawili. Jan Jaśkowiak, przewodu. 

Towarzystwo św. Harhary w Annen. 
W niedz ' elę dnia 6 października odbędzia się zebra

nie o gorz 1 po południu na sali zwykłych posieJzeń, bo 
o 3 godz po południu odchodzimy z obiema chorflgwiami 
na 30 rocznicę tutej ;izego Tow. „Conkordia". Czfonkowio 
winni się 11;tawić w czapkach i oznakach tow. Zarazem 
proeimy, aby w dzień 13 października wzięli członkowie 

.ubiał w pielgrzymce do Werl. Katdy winien się z pie
ni~dzmi stawić przed czasem, gdyż parę dni przed tem 
będą bilety zakapione . Z ar z 2' d. 

Towarzystwo św . .Alojzego w Kottenburgu. 
W niedzielę 6 pażdzteroika przystępuje tow. nasze 

wspólnie do Komunii św. po drugiej M:izy św. Ojcowie 
Franciszkanie przybęd~ już w sobotę słuchać spowiedzi 
św. - Kwartalne '"'alne zebranie odbędzie się 
po połu Jniu o godz 5. Zebranie zarz~du przed południem 
o godz. 111 Uprasza eię o jak najliczniej:izy udział tak w 
nabożeństwie jak i w .zebraniu Z ar z tli d. 

Baczność ! W an ne ! 
Towar z~ stwom, które zaproszenia odebrały na 13 pa

ździernika oi Tow. św. Stanisława. B. z Wanne na uro 
czystosć poswięcenia. chorfigwi, donosimy, iż powyższa uro
cz~stoić się nie odb~di.ie dla tyfua u, który tu panuje, 
l ecz jest odłożona na później. 

Zarząd 
św. Stanisława B. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel. 
W niedzielę dnia 6 października o godz . 4 po połu· 

dniu odbędzie się walne zebranie na sali zwykłych 
posiedzeń; zatem uprasza się wszystkich członków o wzię
cie udziału, ponieważ będit ważne sprawy omawiane. -
Gośc ie mile widziani. Z ar z~ d, 

Członkowie zarzlldu winni się eta.wić tego samego dnia 
o g)dz. 3 po poł., w celu obrachunków. U prMza się te! 
tych panów, którzy mieli karty watę pu, aby się także sta· 
wili na powyższą, godzinę. Zwracam uwagę, ii ksżiy z 
powsźPj wymienioJych powinien się stawłć bez żadll(j 
wymowy. P. Wysocki, przewodn. 

Koło śpiewu „.J edność" w Hamborn. 
W niedzielę dnia. 13 pnź łziernika urzf\dzamy j esien• 

ną. z.a ba w~ z tańc( m na en.li p. Marego. Pocz1ttek o 
godz. 4 po r · oł Watępne dJa. członków s"~'ednich tow. 
!JO fen. Goście płac" przed czasem 75 fen., a priiy kasie 
1 n:.arkę. - Zebranie odbędzie się o godz. 2 na sali paua 
Bm chmanna. O jak najliczniajazy udział członków i go· · 
&ci uprasza Z ar z ą, d. 

To~arzystwo św. Józefa w Huckarde. 
Dni:i. 6 paź fafernika o godzinie 2 po południu będzie 

1ebranie na sali posiedzeń. U pratza s'ę członków, aby 
lic~nie i p unktualnie sift zgromadzili, ponieważ są, ważne 
sprawy do załatwienia., a odwiedzi nas tf ż pewnie kaitlidz 
proboszcz. R. Bram bor, priewo ln. 

Towarzystwo św. Harbary w Hamborn. 
Walne zebranie odb~dzie się w niedzielę dnia 

6 paid~ ie ·nika o godz 4 po południ\l. - Rewizorowie ka
EY i cały za.rz\d winien się etawló o godz. 3, abyśmy mo
gli ksi2'źki do porzfłidk11 przyprowadzić. - Uprasza się o 
J&\ najliczniejszy udział członków, gdyt będzie przeczyta
ny dochód i rozchód z trzeciego kwartału, tak samo będzie 
dochód i rozchód z rocznicy przeczytany. Z ar z tli d. 

Towarzystwo św. Barbary w Bitterfeld. 
W niedzielę dnia 13 pe źd1iernika obchodzić bedziemy 

l.O roczni<!~ swego istnienia na sali „Resta'lrant Hohen
zollern". - Rano o godzinie 7 _będzie Msza św. z polskim 
śpiewem na inteneyę towarzystwa. - Pocz2'tek obchodu 
po południu o godz. 5. O liozny udział prost 

Zarz11i d. 

Towarzystwo „Jedność" w Bruckhausen 
urządza. w nied:iielę dnia 6 pażdziernika o godz. 3 po po
łudniu na sali po'1iedzeń zwyczajne zebra.nie, na którem 
będzie wygłoszony odczyt bardzo interesuj~cy, na który 
tak członków jak i wszystkich Rodaków w Bruckhau:ien 
zamieszkałych mile zaprasza Z ar z Ili d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
donosi swym członkom, i! przyszłe zebranie t. j. walne 
wypada, ponieważ w niedzielę 6 bm. odbędzie eię Nieu
stanna Adoracya. W sobotę ó bm. jest sposobność do 
spowiedzi św. od godz. 3 po poł. Towarzystwo przystę· 
puje wspólnie do Kom1nii św. w niedzielę o godz. 7 r · no. 
Nabo!eńetwo polskie odbędz;ie się o godz. 4 po południu. 

Z ar z Ili d. 

Tow. św. Stanisława K. w Katernberg. 
~:i Wiadomo zapewne kddemu Polaą:owi. iż miesi"c pa
ździernik jest ku chwale Maryi miesiącem różańcowym. 
W tym roku będzie przez cały miesiąc październik o1ma.· 
wiany Różaniec św. i to w dzień roboczy rano o godz. 7 
a w niedzielę będzie odprawiał z nami nasz wikaryusz 
po1ski Wielebny ks. Nacht!heim pl południu o gJdz. 1fri 
i to z wystawieniem NBjśw. SakrameLtu Dla tego pu· 
ka.my do serc wszystkich Polaków, ażeby licznie się za
wsze zbierali, a za pe ś:ednictwem Maryi mogli sobie wy
jednać ztnwienie, modlqc się za Ojca św., za gr~eszników 
zatwardziałych, i .za dusze w czyścu cierpi2'ce, dalej aże
byśmy mogli przebłagać Pona B:.>ga. z.a grzechy nasze, a 
~yjedmć sobie zbawienie wieczae. Dla tf-go prosimy, a· 
teby Rodacy jak najl.czniej na n9.bożeń3tw0 xółańMwe 
uczę3zczali Z ar z 2' d. 

Bractwo Różańcowe Polek w Bochum. 
W niedziele dnia 6 października o godz 4 po połu

dniu jest Różaniec w kościele św. Józ.efa. 
W poniedzihłek 7 październi ia o godz 3 po południu 

spowiedź w klaszt ·rze Wsj- ólna Komunia św. we wto· 
rek w kościele św. Józefa.. O liczny udział upra3za slę. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donosi swym członkom i Rodakom z Linden i Dahlbausen 
oraz Towarzystwom, które zaproszenia otrzymały, jako i 
tym, które dla braku adresu zaprrszeniii nie odebrały, 
iż dnia 6 października. urzllidzamy obehód 9 rocznicy 
istnien1a naszego tow., na który szanownych Rodaków i 
szan. Towarzystwa uprzejmie zaprMzamy. 

Program uroczystości: Od godz. 21/ 2 do 31/ 2 przyj
mowanie obcsch towarzystw. O godz 4 wymarsz do ko
ś~ioła ze sali p. Schillera, mi~dzy kościołem katolickim 
a ewangielickim, na nabo!eństwo. · Po nabożeństwie po
wrót na sal~ p. Schlllera, gfaie n&atfłopi przywitanie to
warzystw i gości. Potem konce1 t, śpiewy i deklamacye, 
a o godz. 7 wieczorem teatr p:>d tyt.: „Bł~ g>sławień;;two 
Matki" i „Mosiek spekulant1.1. Szan. Towarzystwa upra
aza:ny, aby przybyły z chorągwiami i pałaszami, a człon
kowie aby się stawili z oznakami. W.stęp dla członków 
tow. 30 fen, dla czlonków naszego tow. 30 fen, dla. nie
członków 75 fen., a przy kasie 1 mr. Członkowie nie
wypłatnl płac" jak nieczłonkowie. O jak najliczniejszy 
udział w zabawie upra1'za Z ar z Ili d. 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława Bisk. 
w Essen 

donosi swym członkom i wszystkim braciom Rodakom za
mieszkałym w Essen i okolicy, iż w niedzielę, dnia 6 -~o 
października br. obchodzi towarzystwo 11 rocznicę swego 
istnienia. Bratnie tow., które od nas zaproszenia odebrały 
ł te, które dla braku adresu takowych nie odebrały, oraz 
wszystkich nam tyczliwych RlJdaków prosimy, ażeby nas 
n Ił obecności2' w naszej uroczystoś }f swem przybyciem 
zaszczycić rMzyły. Szczególnie td Tow. św. Józefa i 
Kółko śpiewackie „Dzwon" z E3sen mile zarraszamy. 
Przyjmowanie bratnich towarzystw w lokalu p. Wimersa 
w Getrudenhof przy reń:ikim dworcu, ul. Mathiasatr 10 
odbędzie się od godz. 2 do 1/2(; po poł. a o Sfti.4: uda.my 
się na polskie nabożeństwo do kościoła św. Gertrudy. 
Po nabożeńBtwie udamy się na salę, gdzie się dalsza uro
czystość odbędzie. Będzie teatr amatorski, mowy, dekla
macye, śpiewy i koncert wykonany przez polsk\ kapelę 
p. Pawlaczyka z Schonnebeck. Wstępne dla członków 
wszystkich towarzystw 30 fen., dla nieczłonków czyli 
gości 50 fen. Niewiaaty i dzieci maj~ wstęp wolny. 

U w ag a: Uprasza się szan. członków, aby się na 
ro~zuicę stawili w oznakach towarzyskich. Ws e .kie listy 
tycilłce się towarzystwa, proszę adresować na. ręce pana 
przewodniczącego lub sekretarza. Roch Królak przewod. 
Essen- Ruhr Schwanenkampstr. nr. 7 a I piętro. Stanisław 
HersztJwski sekretarz' E3~en·R1hr Fankels tr. nr. l. O jak 
liczniejszy udział w uroczystości uprasza Z ar z\ d. 

Tow. gimnastyczne „Sokół · w Brnckhausen 
urzf\d.i;a. w niedzielę, dnia 6 października br. jesienną 
zabawę z tańcem na sali p. Brinck w Bruckbausen, 
ul. Albrecbtstr, na którą, zaprasza wszystkie gnfazda so· 
kole z Nadrenii i \Vestfalii oraz i towarzystwa, które dla 
braku aires6w zaproszeń nie odebrały. Karty wstępne dla 
członków 50 fen , dla nieczłonków przed czasem 1,25 m., 
które .eą do na.bycia u druha Banaszaka w Bruckhflusen, 
ul. L')uisenstr. 12, przy kas e wstępne 2 mr. Zwracamy 
uwagę wszystkim tow. które do nas przybęd~, aby ich 
członkowie wylegitymowe.ć się mogli, w innym razie 
płllclli jako nieczłonkowie. Prosimy o liczne przybycie. 
Dla zadowolenia. wszystkich będzie program zabawy 
wielce obszerny. - Czołem! Wydział I 

Koło śpiewu „ Biały Orzeł" w Duisburg 
urz"dza polską. zabaw\' z tańcem, dnia 6 październi
ka w lokalu p. HJltschneidrD. O liczny udział pro3i 

Z ar z' d. 

eoeaeeeee eee 1 

Wiec polski w Hambornl 
odbędzie się w niedzielę dnia 6 października o g) 
1/ 212 w południe, r:araz '{>O nabożeństwie, w sali paj 
Marego. Rodaków z Hamborn i całej okolicy uprasza e: 
o liczny udział, bo priyjdłł ważne sprawy pod obrady. 

„z wiązek Polaków". 

oe flet ee11e91aee 1 

Wiec polski w Brncbu I 
odbęizie się w niedzielę d 'lia 6 października o gonJ 
4 po południu na. sali p. Kuchem (Kolniecher Hof J.1 
liczny udział uprasza się, gdyż będ2' omawiane wszystk\ 
sprawy Polaków na · obczyźnie dotyczą,ce. 

li 
„Związek P olakó•"· j 

Wielebn. ks. dziekanowi 

Bronisł T aczanowskiemu 
w Grodzisku pod P leszewem 

za3yłamy 

w dnia godn)·ch Imienin 
naj~zczersze życzenia. 

Zyj kapłanie długi e lb t a 
W szcz~aci u i weselu, 
Z laurów wieniec Tobie splata, 
'f wych parafian wielu . 
Aż z nad Renu dziś wołamy : 
Niechaj żyje ksif\dz kochany I 

Wierni parafianie z Grodziska. pod 
Pleszewem, dziś w Neumiibl nad Renem: 

W. Funtowicz, M. Kostrzewa, J. Grygiel, 
Ign. Grygiel, M. R'ltajczak, J, Jasicki, 

A Tasarek. 

Baczność! Rodacy z parafii 
Kożmińskiej. J 

Kochani Bracia! Jak wam wis.domo. zecz~li' 
składki zbier&ć na. cborągiew do n.'iszego kÓści0łil P 
fi.alnego i już trzy zebrania ur.Zfłidziliśmy na których 
wykazsło, że jak inni parafianie tak i Koźmińscy pa. 
ts Jl\ o swym kościele. Ale kochani parafianie, p 0111 

że nasza parafia jest tak wielka a ofiara tak ważn~ 
dla kościoła katolickiego, który nam jest najwięk 
skarbem na ziemi, bo tylko przez kościół i jego D 

mrżemy sobie vaskarbić żywot wieczny, to jednak 
wielka liczba parafom o tem nie wie lub też wiedzieć 
chce, i nie przyczyniła się dotfłd choć tylko drobnor. 
Z tej samej przyczyny Bracia kochani, podajm~ ,5 

ręce i starajmy się, aby nam drudzy nie mogli mow;I 
parafianie kcźmińscy Stli obojętni na takie sprawy. J. 
nie chcemy pozwolić, a by nam ta.ki zarzut był czyni 
wtedy niech każdy ile motności swój gros.2: wdowi na 
cel ołaruje. Mam mocnit nad.zieję, że parafianie prze 
ta wszy dzisiaj t >, nie będ~ dalej pow2'tpiewać o pra~ 
wości tego celu, jeno posrie~z~ jak najprędzej i 
ofiar". Cza~ uchodzi. bo w dzień imienin naszego 
dziekana chcemy mu ' ten sztandar wręczyć, to jeEt n'. 
Józef. Dalej ze mną W3półparafianie do dzieła. I u 
da.miam także, ż? ~rzyszłe zebranie odbędzie si~ w: 
tmund 27 pBz:Iziernika o 1/ 24 po poł. na sali P· , , 
ulica. Nordstr. i narożnik Heroldstr. O liczny ud~1~ 
prasza si~, Do zbierania. składek E2' upo~nz 
Fr. Janicki z Bochum ulica Parallelstr. nr. 44. Jan 
ciejewski, Barop Babnhofatr. nr. 9. Wawrzyn Pudle 
Somborn nr. 111114. !VCljciech Szymura, Sodingo1 nr 
Jan Wolniak, Habingbo·st nr. 47 e Józef Jaskółk~hl 
bioghorst :Fi iedlichotr. nr. 7 Michał Pluciński, Ro 
hausen Violinstr. nr. 9. Jan Kaczmarek, Sodiogen, 
belmstr. nr. 109 h. Jgracy Nic1ka, Dor1mund Wa'f!J 
stcasse nr. 26. Jan Flork:>wski, Sewinghausen nr· 
Hafenfeld O jak najliczo.ej3ze poparcie tego ~t:~ 
wzięcia prosi w imieniu komitetu Fr. Janic 1· 

Dwie służaee 
jedo4 do roboty domowej a druglł do

11 

kuchni i do r 
gania w składzie od 1-go października potrzebne· 'łi 
za.sługa. 

Zuzanna ltlrózkowłak, 9 
skład kolonialny w Bruchu Lensbergstrasse nr. 

Kalendarze na rok 19 
Kalendarz Darya:ńskł. 

z przesyłklł 70 fen. . t 
S więta Rodzina. Kalendarz dla 60 

chrześciańskicb. Cena 50 fen., z przes .• i 
Przyjaciel Rodziny. KalenaaT · 

do wy. Cena 30 fen., z przes. 40 fen. 
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Nr. 120. Bochuzn, sobota, 5 pażd.ziernika 1901. 

== Redakcya., Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. == 
Numer dodatkowy. 

Spowiedź mordercy. 
Ksiądz Medard, wikaryusz jednej z naj. 

biednieiszych parafij przedmieścia Paryża, trzy 
razy tygodniowo regularnie przychodził do ko . 
ścioła w porze przeznaczonej wyłącznie dla 
słuchania spowiedzi, i zwykle napróżno. Pa· 
rafia.nie nie odznaczali się b'najmniej poboż. 

. nością. Jakież było zdziwienie wikaryusza, 
gdy pewnego wieczora za.stał przy konfesyonale 
ci.łowi eka. 

Był to, s-ądzBiC z ubrania, robotnik. 
, Ktdądz Medard zasiadł w konfesyonale i 

nachylił si~ do okienka. 
- Ksi.ę-że proboszczu! odezwał się 

gruby, tłumiony głos. · 
- Nie jestem pirobosiczem, mój bracie! 

Mów do mnie ojcz-e ! 
- Księże„. przepraszam, mój ojcze, nie 

wiem jak mówić„. ale nie spowiadałem się już 
o i dwudziestu pięciu lat ... od tego czasu, gdy 
porzuciłem wieś, w której się rodziłem. A w 
Paryżu to :rzecz zwyczajna, robiłem jak inni, 
1!lfając w miłosierdzie Boskie. Ale teraz tak 
mi ciężko na duszy, że nie mogę dłużej ukry· 
wac mego grzechu. Wysłuchaj mnie ojcze i 
pomoż... Zabiłem C.?iłowieka ! 

Wikaryusz drgnął. Więc ten człowiek to 
zabój:.!a. Machinalnie jednak wymówił: 

- Wyspowiadaj się, synu mój... Miło· 
sierdzie Boga jest bez granic. 

- Wysłuchaj więc ojcze, całt;j historyi 
mego życia - mówił człowiek głosem, w któ· 
rym brzmiał ból głęboki - jestem mularzem. 
Przeszło dwadzieścia lat temu przybyłem do 
Paryża z przyjacielem od la.t dziecinnych. Ra· 
zem kied)7ś wybieraliśmy gniazda ptasie, ra· 
zem chodziliśmy do szkoły. Byliśmy jak bra.· 
cia. On nazywał się Filip, ja zaś Jakób. On 
był ładny i zgrabny chłopak, ja byłem zawsze 
niezgrabnym i nieśmiałym. Filip uważany był 
przez wszystkich za dzielnego robotnika i do
brego towarzysza. Ja również kochałem go 
bardzo. Pracowaliśmy u jednego majstra, lecz 
wieczorami Filip zawsze wychodził na zabawę 
z towarzyszami, ja zostawałem w domu. To 
było naturalne. On był wolny, nie miał ża
dnych obowiązków, ja utrzymywałem matkę. 
Znalazłem mieszkanie u wdowy, sprzedającej 
owoce i stołowałem się u niej. Chociaż je
dzenie było liche., widziałem, że tym spt'Jso hem 
przychodzę z pomocą biednej kobiecie, przy· 
tem pokochałem jej córkę Katarzynę. Mie· 
szkałem u nich trzy lata, lecz nie odważyłem 
się wyznać Katarzynie mojej miłości. Uważa· 
łem się za marnego robotnika, wątpiłem, czy 
zdołam utr~ymać rodzinę i pomagać matce. 

Wreszcie zmieniły się okoliczności. Matka 
moja umal'ła, zebrałem trochą oszczędności i 
wtedy Wjjawiłem Katarzynie moje uczucia„. 
:Nie odpowiedziała mi ani tak, ani nie... Nic 
dziwnego, wiedziałem dobrze, że nie ma się z 
czego cieszyć . Po naradzie .z matką, kt?ra 
lubiła mnie za moję pracowitość i spokoJ~Y 
~harakter, Katarzyna zgodziła si~ .zostać moJ~ 
toną. Byłem szczęśliwy przez kilka tygodni. 
Widziałem że ' Katarzyna jest dla mnie oho· 
jętna, cies~yłem się jedna~ nadzieją, ~e .~ cz~· 
sem pokocha mnie. Chc1ał€m podziehc się 
m?ją radością z przyjacielem, zap~znałe~ ~o 
więc z Katarzyną. Na własne meszczęscie. 
Łatwo domyśleć się co się stało potem. Ka· 
tar.zyna zakochała się w młodym i we~oły~ 
chłopcu. Ale bsła to dziewczyna . uczc1~a i 

dobra. Więc nie okłamywała mme. Nigdy 
nie zapomnę chwili, gdy wyznała mi wszystko. 
B.y~o to w dzień jej imienin. Kupiłem . dla· 
~1.e.J złoty łańcuszek w ładnem pu dełeczk1, by 
11smy sami w pokoiku. Katarzyna podawała 
?1~ obiad. Otworzyłem pu~ełko i ~okazałem 

ri JeJ łańcuszek. Rozpłakała się rzewme. 

- Przebacz mi Jakóbie - mówiła łkając 
ale ja tego nie wezmę. Schowaj ten po· 

darunek dla swej żony, ja nią być nie mogę ... 
kocham innego, kocham Filipa. 

Wiadomość ta była . dla mnie uderzeniem 
gromu. Ale co miałem robić mój ojcze, ko· 
chałem ich oboje. Trzeba było im dopomódz. 
Filip nie umiał oszczędzać, nie miał grosza 
złożonegs, oddałem mu więc wszystkie oszczę· 
dności na niezbędne przy ślubie wydatki. 

Pobrali się. Z początku wszystko szło 
dobrze. Wkrótce przyszedł na świat syn, 
którego trzymałem do chrztu. Otrzymał imię 
Kamil na parni~ tkę mej matki. 

Niedługo jednak trwało, a Filip zmienił 
się zupełnie. Nie był stworzony do życia ro
dzinnego, lubił za bardzo zabawy i hulanki. 
Znssz, ojcze, takie historye. Robotnik za· 
czyna pić i opuszczać robotę, wpada w niedo· 
statek, nie przynosi do domu zarobionego 
grosza, a do domu przychodzi tylko na kłótnie 
i bójki. I Filip zrobił się taki. Z początku 
chciałem wpłynąć na niego. Dopóki miał 
trochę wstydu, moje prośby i uwagi skutko• 
wały, ale to nie trwało długo. Później gnie· 
wało go, gdy widział, że z serdecznem wsp6ł· 
czuciem patrzę na więdnącą Katarzynę i na 
opm:3zczone, bez potrzebnych sprzętów, mie· 
szkanie ich. Raz zrobił mi straszną scenę za· 
zdrości. Smiał posądzić o niewiarę Katarzynę, 
która była czysta i niewinna jak anioł. 

·wyrzekłem się , widzenia Katarzyny i mego 
chrześniaka, a z Filipem widywałem się tylko 
przy robocie. Ale mój ojcze, kochałem za 
bardzo Katarzynę i małego Kamila, aby o 
nich zapomnieć zupełnie. Co sobotę, wiec.za· 
rem, gdy Filip hulał z kolegami, błądziłem w 
pobliżu ich mieszkania i od chłopca dowiady· 
wałem się o nędzy, w jaką coraz bardziej 
wpadali. Chłopiec nigdy nie wracał z pró· 
żnemi rękami. Zdaje się, iż Filip wiedział o 
tern, że wspieram jego rodzinę, al'e uważał to 
za wygodne dla siebie. Tak przechodziły lata. 
Filip pił coraz więcej, lecz Katarzyna przy 
mojej pomocy wychowała syna jak należy. 
Teraz jest ładny, dwudziesto·letni chłopak, 
dobry i poczciwy jak matka. Skończył szkołę 
techniczną i obecnie pracuje u budowniczego. 
Pobiera. dobre wynagrodzenie, kocha i szanuje 
matkę. Gdy w roku zeszłym zobaczyłem Ka· 
tarzynę, chociaż mizerną i zmienioną, ale u• 
braną porządnie, idącą pod rękę z synem, 
serce mi zabiło z radości. 

Ale wczoraj spotkałem na ulicy Kamila i 
ściskając go za rękę zauważyłem, że jest stra· 
piony. 

- Co się stało ? - zapytałem. 
- Zostałem - odpowiedział - zapisany 

do wojska. Zostanę wysłany do kolonii, gdzie 
mog.ę zginąć od żółtej febry i zestawić matkę 
hez żadnych środków do życia, gdyż ojciec 
pije coraz więcej, matka tego nie przeżyje. 

Ojcze mój, spędziłem okropną noc, po· 
myśl tylko... Dwudziestoletnie staranie i troski 
biednej kobiety idą na marne dln. tego tylko, 
że syn jej wyci~gnął z koła los fatalny. 

Rano zaledwie zdołałem utrzymać s~ę na 
nogach, poszedłem jednak do roboty. Trudno, 
biedak Qracować musi. W szedłem na ruszto
wanie i.i: wyjąłem narzędzia. vVtem poczułem 
trącenie w ramię. Obejrzałem się, to był Fi
lip. Przychodził do roboty rzadko i tylko dla 
tego, aby zarobić na wódkę. Dawno go już 
nie widziałem, dzisiaj zaledwie poznać go mo
głem. vVJ chudł, osiwiał, ręce mu drżały, jak 
z .zimna, była to ruina człowieka ... 

- No i cM1 - zap)itałem go - twój 
syn pójdzie do wojska? 

- A tak - odparł, patrząc na mnie zło
śliwie. -~ Czyż ja jestem temu winien? Zre· 
sztą, cóż on jest lepszego od innych? Gdybym 
ja umarł, zostałby przy matce, ale na złośC im, 
jestem zdrów' i .Kamil nie pr~dko będzie sy• 

I nem wdowy. 

- Synem wdowy! Straszna myśl wy• 
lęgła się w mym mózgu i nie opuszczała mnie 
na chwilę... więc Kamil odjedzie... na długo„. 
daleko... a Katarzyna zostanie na łasce tego 
pijaka, tego bydlęcia, który przestał być po· 
dobnym do człowieka. 

Nadeszło południe. Wszyscy towarzysze 
.v;eszli na dół na obiad. Zostałem sam na sam 
z Filipem. Schodził z wolna po drabinie i 
zwróciwszy się do mnie urągał: 

- Widzisz, jak dobrze jeszcze trzymam 
się na nogach. Kamil nie będzie synem wdowy. 

Krew uderzyła mi do głowy. Schwyciłem 
oburącz drabinę i zrzuciłem ją w dół. 

Zabił się na miejscu. ·wszyscy uważali 
to za nieszczęśliwy wypadek. Ale Kamil teraz 
jako syn wdowy, nie opuści matki nigdy. 

Oto, ojcze mój, grzech, z którego wyspo· 
v.iadać się chciałem. Załuję za grzech ten 
z całego serca, przed Bogiem i przed tobą 
ojcze ! Ale nie chcę już nigdy widzieć Ka
tarzyny w żałobie, z synem pod rękę, mógłbym 
zbrodni nie żałować. Jadę do Ameryki i nigdy 
już n~e powrócę. Mój ojcze WEŹ ten łańcuszek, 
którego kiedyś nie przyjęła Katarzyna, sprze• 
daj, pieniądze rozdaj ubogim. 

Stary wikaryusz spełnił prośbę zabójcy. 
Tylko, że pieniądze, przedstawiające wartość 
łańcuszka, z włas a<>j kieszeni, oddał biednym, 
łańcuszek zawiesił w kap.Hey Matki Boskiej. 
W kaplicy tej często później modlił się za 
biednego mularza. 

Z różnych stron. 
Ueekendorf. Masońsko· hakatystyczny 

„ Geselliger" pisze, że Polacy są bezgranicznie 
zuchwałymi, a przecież nie należą do żadnego 
narodu. Oto przed przeszło stu laty razem ze 
swymi przodkami należeli do obywateli państwa 
pruskiego, a język tego państwa chcą teraz 
wyprzeć z kościołów w stronach, w których 
przebywają czasowo. 

A więc, według Geselligera, nie ma JUZ 

narodu polskiego! - Gdzie natomiast naród 
pruski istnieje - nie możemy się dopatrzec 
ani doczytać? Znamy tylko naród niemiecki 

Powód do tego obł~du dała Geselligerowi 
wiadomość, że Polki w Ueckendorfie nie rozu„ 
miejąc po niemiecku, zaniosły skromną, ale 
uzasadnioną prośbę do władzy kościelnej, aby 
w niedziele duchowni mieli kazania w języku 
polskiml 

Wszędzie interes! „Polak w Ameryce" 
pisze, ,~że gdy z powodu zamachu na życie 
Mac Kinleya, dokonanego przez Czołgosza, 
policya w różnych większyc~ miastach urzą· 
dziła pościg za anarchistami, pokazało się, że 
na czele anarchistycznych towarzystw w Chi~ 
cago, St. Louis i w innych miastach, stoją 
żydki i żydóweczki. Synowie Izraela są jednak 
za tchórzliwi, aby urządzać zamachy, a więc 
wykierowują na morderców „goimów", sami 
z~ś na anarchiźmie robią dobry pieniężny inte• 
res. Kasa czerwonych towarzyszów jest ich 
kasą. 

Kinematografu używają jako środka 
naukowego w chirurgii. Zywe obrazy za po• 
mocą tego aparatu przedstawione, mają wielką 
wartość przy pokazywaniu operacyi chirurgi· 
cznej. Na zebraniu brytyj6kiego związku lekar· 
skiego, które niedawno się odbywało, pokazy• 
wano za pomocą kinematografu różne ciekawe 
operacye. 11 e obrazy tak się podobały ebecnym 
lekarzom, że kinematograf zapewnie będzie 
wkrótce zaprowadzony w uniwersyteckich sa· 
lach operacyjnych jako środek naukowy. Ko„ 
rzyść z pokazyw:mia w ten sposób operacyi 
jest jasną, ponieważ student medycyny, albo i 
lekarz może nieznanej operacyi lepiej się nauczyć 
przez odpowiadające rzecywistoś~i żywe obrazy 
aniżeli przez wykłady. ' 



Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papierosy 
'I'urk-fort, Noblesse, Da.beck-Creme, Polakiewicz nr. 3, 4, 11, Dyrektorskie, Smyn:i.a, 
Charkowskie, Sokcły, Kościuszko, Carola i inne z fabryki 

F. Polakiewicza Nast. W. Wąsowicz, 
P O Z N .AŃ', ~ do nabycia w wszystkich łep§zych składach. 1ł11F'9 "W .AR S Z A. "W' .A. 

a&.a.uAtfSGrl 
li Bracia Rodacy 

k np uje ie tylko u sw oicb ! 
Szanownym Rodakom w Wattenscheid ł okolicy 

mam zaszczyt niniejszem donieść. ~e w sobotę 5 bm. 
po poł. otwieram FZY ul. Hochs tr. 29 I, w domu 
na:.iczyciela p. Hagen anna 

wielki skład towarów kolonialnych, 
n1ateryalnych, Wi.& połslticłl i zagra.niczn. 
delikatesów, cygar, papierosów i tytani. 

Aby szanownych Rodaków jak najlepiej obsłuyć, 
wysiliłem wszystkie moje siły; nby z tutejszymi naj
więkezemi składami jako Polak konkurować. Prc.szę 
zatem bardzo, i jestem pełen nadziei, że Ro~fa.cy tak 
jak w starem miej:icu, teraz w nowem moje przed~ię
biorstwo tak samo popierać racz~. 

Z wysokim szacunkiem 

Fr. Krajewski, Wattenscheid, 
przy ul. Jlccbstr. 29 I. 

Bank ludowy - V olksbank 
ul. Dworcowa w Gliwicach, Bahnhofstr. 12 
przyjmuje pod procent pienią.dze od 1 mr. poczllwszy i płaci 4 procent 
za półrocznem, 31;2 procent za ćwierćrocznem i 3 procent za tygondio
wem . wypowiedzeniem. 

Rodakom z Górnego i:.:lll\ika, a zwła;izcza. z oklicy Gliwic, Zabrza, 
Rudy, Mikołowa, Orzesza, Pilchowic, Ry;>nika.,. Miasteczka, Toszk~ .i 
Pyskowic, polecamy bank nasz do składama. w mm swyc~ oszczędn?scx, 
aby mieli uzbiera.ny kapitał, gdy wróci\ do domu. Cięzko za.robiony 
pieniftdZ już dla tego lepiej u nas składać niż w innych bankach: . po
niew~.ż bank nasz nie pusicza się na spekulacye i dla tego pewmeJszy. 
- „Swój dQ swego". 

Adres dla przeayłek: Bank ludowy - Volksbank, in 
Gleiwitz, Babnhofstr. 12. 

--·-------------
Baczność rekruci! Baczność rekruci ! 

·111. G rbse· 
w Herne, naprz. gościnnego l\Ieinharda. 

Podług miary: 
Ubrania od 36 marek 1•ocz. 

Paletoty od 30 warek pocz. 

I Spodnie od 10 Jnarek pocz. 
pod gwarancy~ za beznaganne leżenie w m jkrót. czasie. 

11 
t== Wielki skład materyj. ::I ~ 

-1--------1 

1 pięknymi polskimi napisami 
Cena za jedno teczkę z 5 arkuszami t> kopertrun 

10 fen., z przesyłk!ł 13 fen. Kto zamówi od razu 
30 teczek, otrzyma przesyłko franko. - Nalełytoió pro
simy przesłaó n ap r z 6 d w marka.eh pocztowych (w liście). 

Zakład dentystyczny 
do wprawiania 

Bank ludowy 
E•ng Gen. mit unb. Haftptl. 

sztucznych zębów 
i operacyj. 

H. Kleindiek, 
Herten, Ewaldstr. 7. 

>.Jw Raciborzu - (Batibor O/Schl.) ~ 
[lrzyjmujc wszelkie kapitały i oszczędności pocz~wszy od I marki a 
?łaci od nich 3t/2 0;0 ta miesięcznem, a ~ 0;0 za ćwierćrocznem wypo
vledieniem od dnia złożenia pieniędzy. - A.dres: 

Bank ludowy E. G. m. u. H. 
w Raciborzu (Ratibor O/Schl.), ul. Panieńska 13, (Jungfernstr·) 

Do Ameryki i Kanady 1 Dzieje Polski 
Bliższych szczegółów uJzieli " najnowszych czasów, treściwie opowiedziane p:r.i!e-
~ Li ~aryana z nad Dniepru. Wydanie ozdobione 80 obras.gea ver ne tarni ważniejszych wypadków dziejowych, królów i sła. 

w Rotterdam, .:nych mężów pohlkich. Cena za egz. oprawny 2,50 m. 
Wijnstr. 128. Aurea: „Wiarus Poiski". Bochum. 

\ , 
\ 

Na bardzo łatwą odplatfi. 
Meb.le 'Obrania ooooooooooooooooooog 

dla Diężczyz11 . g Każdy, kto w nowym g 
Zakiety g domu kredytowym 0

8 
wszelkiego rodzaju, 

dla mężczyzn. 8 „Zum Bergmann" pojed. sprz~ty jako też 

Paletoty o (pod górnikiem) § ~caleunądzenia 
dla męiczyzn. I kupi, zostanie najzu- § Po każde i ce ni e. 

Zakiety 8 pełniej zadowolony o Własna parowa 
dla niewiast. g przez dobry towar, 8 t b k bf 

Kapesy 8 przez tanie ceny g a ry a me 1, 
dla niewiast. 8 i przez najłatwiejsze g dla tego wszystko tak tanio. 

'O'brania g warunki odpłaty. 8 Ogniska 
dla chłopców. &,000000000000000008 (maszynJ do gotow.) 

Na odpłatę otrzyma każdy bez względu na stan. 
Bochum, I Essen, 

przy ulicy Bahnhofstrasse nr. 30. , Thurmstr.16 zupeła.le przy reńskim dworcu. 

Gelsenkłrlhen, L a ar, 
Bahnhofstr. 94, obok „ Bahnhofhotel". Kaiserstr. 6a, przy dworcu Rubrort. 



J?o~os~ę s~ano~nej Publicznoś::.i w Harxłoh·Bruck· 
usen l okolicy, iż obJą,łem 

a ~ • • ;;-ose1n1ee 
"ar:doh, ~óg u!ic Dahlstr. i Ge1trudenstr. 

Majątek: VICTORIA w BERLINIE. 
271,212,209 mr. Potwierdzona rozkazem ga.b. z dnia 26 wrześ. 1853. 

Wpłynęło jako 
premie i procent 

w r. 1900: 
71,370,693 mr. PrzyJmUJę na stancyę rozmaitych panów różnego 

tanu. Jeżeli ~to przyj~d.zia z Polski, .dostanie stancyę u mnie kałdego 
ze,su pon!ewą,z mam miejsce na 60 osob. 

' Robotnicy dostanf\ o kddf'j godzinie 

~ obiad i wieczerz9 -.i 
moim lokalu. 

c . . "Victoria" daje zabezpieczonym bezwzględną pewnosć przez swój ogólny 
majątek 271 milionów marek. 

P10siłbym s~s.n . . Rodaków o łaskawe poparcie mego przed-
'ębiorstwa. Kreslę się z wysokim szacunkiem 

Marcin Szyinaniak, 
własr.ic1el go~pody: Herben;e zur „J?s·f}b~n Einkehi·H. 

blen~arz ,,Katoli~a" na t 19~2 

Zysk w ubiegłym roku w wysokości 1'1 lllilio11ów marek, jest naj

większy, jaki kiedykolwiek przez towarzystwo zabezpieczenia w Europie zy. 

skany został. Dotychczasowy bieg interedów daje widc ki, że i w tym roku 

będzie korzystny wynik zysków. 

iawiera następujące dluższ~ i kr.6tsze powieś cii opowiadania~ 
!Bit":~ 1>od Gru':lw~ldem, opis W:YJę~y ~ sławnej powieści „Krzy~ 
tźacy przez na.iw1ększego powieściopisarza polskiego Henryka1 
ISi.enkiewicza;. W chacie ~urs~ieJ, opowiadani~ z wojny Angli• 
lkow .z Bura~1, bardzo. zaJmUJące a przedstawiające grozę woj.J 
v,y, Jeszcze się toczące.i; Męczennik za wiare, powieść pod.lu~ 
~rawd~iwego zdarzeni~, o~isujący .losy młodego chłopca ży~ 
ldowskiego, który z mi.l:ości dla wiary Chrystusowej z ręki: 
•okrutnika ojca swego śmierć poni6s.I:; Trzy Siostry Pr~edłnże-' 
!Die ~y~~n z 1>owod~ róźa:llca ś~1ętego, .Co to jest bieda, zabawn& 
powrnsc o królewiczu, szuka,Jącym biedy po świecie i co mu 
isię przy tern zdarzyło, N agro<la za szlachetny uczynek Ratn• 
nek '!"' rlltunek, Nnwrócf'n~e w os.tatniej godzinie, Dowcipy 
ipol~lnego <>l1lo1>a, hardzo uc1eszna historya, Cuclowne uleczeni& 
~lwrohy, ,fakfe Żl"t>ie, taka śmierć, Na łożu śmierci Pomoo 
"W eznsic dodu, Pies. iakicl1 malo, śmieszna histoMrika obraz-

Z zysku przekazano zabezpieczonym w przeszłym roku przesło 13 mi· 
lionów marek jako dywidendę. Do rezerwy zysku przekazano 44 mi· 

lionów marek, prócz bardzo obfitych przekazów do reszty rezerw. 

Tyfns 
jnk dowiedziono naukowo, przeno
szony często bywa przez mleko i 
wytwory z tegoż (masło). 

Ochronę 
przeciw takiemu przenoszeniu daje 
10.tem tylko takie maJło i marga
ryna, które S\ z zupełnie steryli
zowanego mleka zrobione. 

Vłneta 
p d } • ż -J J miugaryna hywa podbg wielo. 

kowa, ~ rz;q.rf' a Jchel1~lka z byezkiem, andarm i łazęga. krotnie patentowallego po• 
. h .alendarz zawiera oprócz tego następujące wiersze: stępowlłnia wyrabiana tylko 

~1ersz na . Nowy Rok, . Do bociai:a,. Powitanie, Brzoza Gry- 11 zupełnie sterylizowanem, tj . 
iyńska, Dziewczę polskie, Zr6d.ło sw1ętego Gangolfa. od z~razków wszelkich chorób u-

L:1bownicy śpiewu znajdą w kalendarzu cztery piosnki wolnionem mlekiem i śmietanq, i 
1 nutanu. tylko z najszlv.chetniejszych tłu-

. ~ .dals7.ej treści kalendarza przytaczamy: Dzjwne zwy• I sz~zów przez 
łza:e . Mzn:cl1. narodó;v. co do koszlawienia ciala ludzkiego,' I westfalską fabrykę mar
'Przeslaclo~rnme. chrzesc1~n w Chinac?, Jak kr61 polski Wla-j 
dyslaw I\ . opiek owa.I: się ludem, Ciekawość u zwierzą.t, Hi-i I gary ny w .Bielefeldzie 
-stor~·a dzwonu. ~ Każtlemu jak na,jwięcej pożytku przynłe·i firma: Westfi1Hsches Margarlne-
!le. artyk!lł w. k~Iendarz~t J!Od tytułem: Co każdy o pra- Werk in Bieleleld), przy dzisie,j -
wrn w1e<lz1ec pow1n1en. szych wy11okichcenach masła, noj• 

Prze~zlo 70 pięknycJ1 obrazków większych i mniej„ lepiej i najzupelni~j za• 
~z.rch zdobi kalendarz, a między nimi w wielkości kalendarza~ stępuje 
'.' R i ~.wy p od G;unwaldem 1) Śmierć wielkiego mistrza Krzy_; masło naturalne~ 
~acki~go, 2) ~~iążę Witold uderza na Krzyżak6w, Przed grot~ 
.• IatkI . Boskiej w Lourdes, Król i kr6lowa angielscy przY1 Nabywaó można Wf' wszystkich I 
-0twarcm parlame;i~, Gwiazdo morza zmiluj się nad nami, składach artykułów spożywczych. 

By osięgnąc obrót wielki 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki są, starannie obci\gnięte i na minutQ 
Jregulowane. Za każdy zegarek daję 5 lat piśmiennfii gwarancyę. Oba
,ry niema ładnej. bo to coby aię podobać nie miało przyjmuję z po
.qrotem i zwracam pienifiicdze. 'frzeba aię koniecznie przekonać a kto 
tle kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. Zamówienia i podzioko-
111anła codziennie nadchodzfii. 

Ceysto złote 

rnlczyki 8 ka
~et. (333) stę

~lów, tylko 9 
marek. 

Nr. 900. 131f-, 
karat. złota, s 
złoc. apodem 

ba.rdzo trwała 
1,25 mr • 

U lekarza dla dziecL Nadto 6 bezplatnych dodatk6w: 1) śli- Należy zawsze wyraźnie Ż\
fzny Ti l b d · „ · · dać mn.rgary:cy z opatentowanym · w 01•owy o raz cu owneJ .Ltiatki Boskiej, 2) ob1·a~ znakiem 'e"arek niklowy, kluczykowy cyl. na 6 kami 6,50 mr• 
ks. ka'rd. Ledóchowskiego i S) ks. lcard. Puzyny, 4) ~ k I b 6 IO k~lendai·z ścienny, 5 ) kalendarz kieszonko'WY albo pu- V in.eta" e;are posrebrzany cy . na 6 ka.dl. z 2 ztocnoe rzeg. , mr. 
,ila1·esowy, 6) abecadl-0 Acienne z literami drukowa-i " • le;arek ten sam z najlepszym werkiem 1,16 mr. 

· i · 11' „ Czysto srebrny zegarek cyl. kluczykowy na. 8 kam. 
nenii pisanemi dla dzieci. f Bacznosc J z 2 złoconymi brzegami. !l dobrym werkiem 9,oo mr 

.... Cena kalendarza 50 fen., z przesyłką 60 fen., I ren sam zegarek z prima werkiem 10,00 mr 
Odprzedającym wielki rabat. -- re,_ r UC i f Czysto srebrny zegarek cylyndrowy remont. na 6 

Kt? wprost do ekspedycyi „Katolika" nadeśle 5 marek,! El A • m ka.mieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem 10,25 mr. 
0~z;:ma Jerlenasty darmo, a pr6cz tego jeszcze ja,ko nagro<lę -ren sam z najlepszym prima werkiem U!,00 mr. 
łsią zk.ę pod ty tulem: Święty Jan Kantv przez ks. kan. Ko- I,; Matko. Bosksa. naJ'piAknieJ'sze, czysto srebrne 1egarki z 2 złoco-
llz • l " .„ Poleo!lm kuferki, szczotki .... .... "" 
~~s ;::1ego , zawierającą 230 stron druku i kosztuJ·e w handlu 1ymi brzegami i z nflile„na1ymi la prima werkami na 10 kamieni po 10 ks k' 1 do czyszczenia rzeczy i obuwia oraz "V 
1ęgars -im markę. · L2, 14, 18, 18, 19, 22, 25 marek. Nałwspanialsz" z Matk• x l wszelkie inne przedmioty potrze- ~ ~ ... 

(P 
... a ~~rtość najlepiej przesyłać przekazem pocztowym bne dla żołniety po jak najtańszych Boskę ze~arek złocone litery, 1 najozdobniejszymi złosonymi brze-

ostanwcrn ung). I~oszta przekazu wynoszą 10 fen., jeśli się cenach. ~ami, ciężki w srebrze i z najlepszym na 10 kamieni prima prima wer-
posr la sumę me w1ększą, jak 5 marek; od 5 do 100 marek wy- 'dem tylko 28 m. Zegarka. tego z pewnością, nikt jeszcze nie widział• 
nosz~ k nsztn. przes~TJki pieniędzy 20 fenygów. - Adresować Fr. Józefoski, Herne, Bogate eenniki blisko 500 ilustracyj na zegarki, ła.ńcusi:ki, bi!uterye, 
na]ez.z tak: n :A".9,0T,lli:, lh·tom (~.-S. (Beut!aen 0.-S.). przy ul. Neustr. 35. ;a.kte skrzypce, flety, klarnety i harmiki wysyłam darmo i franko. 

lialendarz ten nabyć można także w księ· JI. Danecki, Miejska Górka, 
ra1•ni „Wiarusa Polskiego" w Bochum. Paweł Nawrocki, (GUrchen Bez. Po&en.) 

Adres: ·· „Wiarus Polski", Bochum. technik dentysta, Zbiór pieśni nabożnych 
· Herne, Nowa ul. nr. 32 io użytku kościelnego i domowego, wielkłł księgę, mocn> 

Piosenn.ik Jutr z en ki wprllwia ,prawną, zawieraj4cą przeszło 1100 pieśni, kilkadzisi,t 
l!llWierajłłCY pieśni, piosnki i wiersze potępiaj&ce pijaństwo SztU C~rl.Q zęby' uszy i nieszporów na Ważne uroczystości polecamy p ) 
karciarstwo, i socyali.zm. Cena 30 fen., z pi·zes. 35 fo:a. plontbuje, zatruwa i rwie cenach z przes. franko 3 mr. 50 fen.· 

I 

Adres „Wiarus Polski", BochuJn. zęby bez najmniejazege bólu. jldres: „Wiarus Polski", Boehum. 

Otwarcie interesu! Lan nd eer. Otwarcie interesu! 

Szanownej publiczności z Langendreer, We:rne, Ealterhard. i okolicy donosimy ni
niejszem jak najuprzejmiej, te 

· w La1•;;-e1•dreer ··BahnhoC 
otworzyliśmy 

skład towarów krótkich, wełnianych i białych. 
Naszem staraniem będzie tylko dobry towar przy rzetelnej usłudze mieć na składzie, 

Z szacunkiem 

Bracia (Gebriider) HOmberg. 



Skl•d•mp?i!~.!ę?::.:::!1!~ ~:;meńskiemu 11•·-·····~·.••3•••M•••••• • @91 
-.,.,ow. assekuracyjnemu od o;nia za wypłacenie odazkodo- • ' WoJ c1ech Powałow·sk1 
wabia, pomimo tak .krótkiego czasu jak byłem zabezpieczJny (4 ty• : .lł_e ' 
sednie), odebrałem stosunkowo wysokie odszkodowanie. - . 

Ni?mniej d~ięk~ję pa.nu ~u!1wikowi Tacce z Marten a Bochum Alleestr. 13. J1erne Bahnhofstr 107 I 
ja zabiegi w powyzeze1 sprawie pomes1one. W ' ' • , 

Szanownym Rodakom pol~C~JI?. powyżej wymienione 9 Donoszę wszystkim Rodakom, te do moich dwóch składów wszystkie nowości na 
Towarzystwo dla jego akuratnosc1. 9 ubrania, paletoty i spodnie nadeszły. Nadmieniam, ze udało mi się w wielkiej masie bardzo 

Z szacunkiem •. tanio zakupić, dla tf'go jestem w stanie : ~bran~a, paletoty i spodnie po taniej cenie 
Antoni 'I'erell:. w odstawiać, pod gwarancyfł tylko rzetelneJ 1 dobreJ pracy. 

Marten, w peździerniku 1901. A Mam także w obu moich składach totowe rzeezy, jako to: pa!etoty, ubrania, spo-
---------------------~~~~ ~ dclewew~hlmwy~u~ubran~diachfupców,w~y~bwy~ó~w~~ ~bue le

Bij, bij tego psa, mówi Wojtek do w Żftice. Także wszysikie ubrania do p~acy, koszule, kra~aty i rozmaite pasiki, 
Jana, bo ci spodnie rozedrze. - Jan: A szelki wszystko może u mnie każdy Rodak Zll stał~ i rzeteln~ cenę k11pić. 
Ho, ho, tak prędko mi ich nie rozedrze, W z szacunkiem 
bo uszył je krawiec nasz Rodak Wawrz. e ł w . . h p I k. 
Ftanka. - 'Wojtek: To i ja sobie ubra- - a. OJC10C owa ows 1, 
nie u tego krawca umówię, kiedy tak W 
dobrze robi. - Jan: w materyach na g :::Bochump Alleestr. 13, Herne, Bahnhofstr. 107. 
ubranfa, spodnie, paletoty ma wy bór wiel- a blisko głównej poczty. w pobliżu poczty. 
ki, także bieliznę, krawaty, szelki, a dla V 
niewiast materye na suknie i fartuchy, --------eeeeeeea0111111eeee------· możesz u niego tak.te kupić, nie potrzeba • WW •• O WWW WW 
iść do obcego, bo u swego.Rodaka można OOOO=OdOOOOOO~OOOOO 08oog-0-0_0_0 __ 0_0_0_0 __ 0_0_0_0_0_0._0_0_0_0_0_0_0_0_0_08 
bardzo dobrze i tatio kupić. ,.;-O ręczru S'[ o , o 

uo!!!~zl~rt!~~!ik!. 2, do domow_e~ nauk! :1 ·Spiewnik polski : 
w poliłu klt1;ąz~nu. Religb SW• 

0 
zaWieraj~cy O 

rzymsko-katolickiej. 0 najulubieńsze pieśni narodowe, krakowia· :1 

' ~.;-, , 
,. , . -

· -·:~~~~,-

{ 
ł ._ 
~} 

NinieJszem ma.m zasz;c,yt szanownej Publiczności, Towa-
rzyFtwom i Rodakom na obezyźnie polecić mojt\ jedynie 

polską i fachową kostynmernię 
na Cfkłe Ksi~stwo Poznańskie, założcne w roku 1886 i zarazem 

wypożyczalnię kostynmów 
na przedstawienia teatralne, na bale do wszelkich zabaw zimowych, 
.tywych obrazów i t. d , i t. d. 

Speeyalność : kostyumy polskie narodowe do 
:wszelkich sztuk od najmniejszych do najwięksiych za cenę bardzo u
miarkowani\ dla Rodaków 

Polecam się hskawym względom szan. Tow. i Rodaków 

Bolesław Nłksdorf, 
1rnstyumer teatrów poznańskich i warszawskich. 

POZNAN-POSEN 
Stary rynek 64. &lte·r Markt 64. 

-~~~~~~~~·~~~*~~···~
: Kalendarz Maryański : 
~ :a.a rok 1902 ~ 
~ z licznemi rycinami oraz z 6 dodatbmi tj : 1) ,,Elementarz 4; 
.A.. Polski"', broszura. objętości 64 stron, w okładce kolorowej •• 
T 2) Kolorowy obraz ,,Królowa Wszystkich Swiętych''· 3) Dwa 
• obrazy j~dnokolorowe 4) Obraz cieniowy I 4 portrttami. 6) ~ 

. ~ Dwukolorowy kalendarz ścienny. 6) Kalen~arz kieszonkowy. ~ 

~ Cena 60 fen ., z przesyłką 70 fen. ~ 

• Adres: „Wiarus Polski", Bochum, ~ 

-~~~~~~~·~~~*~~~~~·~
Baczność nowożeńcy! 

P olecam kochanym RoG.akom i Rodaczkom z Herne i okolicy 

wianki ślubne i welony, 
kwiaty dla młod2lięDców i panien, wstfłŻki w wielkim wyborze po 
bard~o nizkich cenach. 

Korony żałobne na grób. poczfłwszy od 50 fen. i droższe. 
Kokardy czyli wstlłżki do koron nagróbkowych z polskiemi napisami. 

Proszę o poparcie mego interesu, a. staraniem mojem będzie 
kddego jak najrzetelniej obsłużyć 

Franciszek ~ózefoski. 
. HERNE, Neustr. 35. 

Szanownym RoJakom w Brn• 
.ehu donoszę, iż ten sam towar 
co w Herne i innych miastach 
ma.m na sprzeda.Z 

tanio i za dotów kę : 
Okrasa nie wędzona 0,65 m. 
Okra~a wędzona 0,70 m. 
O.kra.sa n a cble b 0,80 m. 
Masło naturalne słodkie 1,15 m. 

Cygara 
100 sztuk . . . . . • • . . 2,50 mr. 
100 . " •......•. 3.00 " 
100 „ ...... ł •• 3:50 „ 
100 " . . . . • . ••• 4)00 ,, 

Przy 1000 sztuk przesyłka 
franko. 

M. Miiller. Masło margaryna po 50, 60, 70 f; 
Sn: !l<ię.c polski po 0,65 m w Diisseldorfie, Communicationstr. 

Smsh:c tuteiszy po 0,55 m. --Bruch- w West'a11·1·. 
(Juki~r kryształowy po 0,32 m. 1~ 
Ka wa w różnych gatunkach pe 85, 

90, 1 m. i 1,10 m. 
M~ka. funt po 0,13 m. 
G,roch okrfłgły po 0,13 m. 
Groch długi po 0,13 m. 
Ryż. funt. po 0,16 m. 
Jagły funt po 0,18 m. 
Czysty miód szklanka 0,60 m. 
Twaróg i ser polski po 0,20 m. 
Powidła i olej siemienny później. 

Proszę szan. Rodaków z Bru-

Masywny 11/ 2· piętrowy 

dom mieszkalny 
z podwórzem, stajni\ i ogrodem 
przy ul. Kooig-Ludwig (bardzo 
dobrze poł r żony dla interesu) jest 
przy 800G marek wpłaty zaraz 
do sprzedania. 

Wilh W ortmann. 
Baczność! 

diu i okolicy o poparcie. Kt:>by znał Jana Busza, 
Franciszek Mazurek, zechce mi podaó jego adres. 

Bruch, ul. Maryańska 222, M. Miedziński, 
przy kościele. Herne, Neustr. 35. 

00000002 0 ki, mazury, dumki i rórne inne wesołe 0 g 0 0 piosnki Światowe. 0 
Krótko. g Nauk~ 0

8 
Łatwo. O Cena 60 fenygów, z przesyłk:} 70 fenygów. O 

8 czytama. 
8 

~ Adres: ,~Wiarus Polski", Bochum. ~ 
8°00000 ~ ooo · 
g :Eistorya św. g g

0
goooooooooooooooooooooooog 

g Katechizm. 8 

Książka misyjna 8oooooo gooooo8 
8 o 

C&łko- O Pieśni. O Tanio. 

~cie.Lol 
Cena 50 fenygów. 

(już w oprawie), za 60 f. z prze
syłką, pod opaskit. 

wydana staraniem OjcówJRedemptorystów, a zawierająca wszystki 
modlitwy i pieśni, w ciągu całego roku potrzebne, katechiz 
najważniejsze nauki misyjne, nadaje się szczególnie dl 
Polaków na obczyźnie i dla tego powinien jfł każdy Roda 
l każda Rodaczka nabyć. Cęna za egzemplarz mocno oprawiony tylk 
20 m., a z przesyłkfł 2.40 m, Adres: „Wiarus Polski~' w Bochum. 

Księgarnia „Wiarusa Polskiego(' 
w Bochum. Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności ni 

odpowiada 00000000000000000000 

I 

Or:łoszenie ! 
Wielka wyprzedaż berlińkieh i bochumskich towarów. 

U dało mi się zakupić w Berlinie wielki bazar ubrań, spodni na 
niedzielę, paletotów, butów, trzewików, ubrań do roboty za połowę war
tości, tak samo kupiłem wielką partye towarów z firmy ,,Bochnmer Con· 
sum'' w Bochum, który swój interes zwinął na pół darmo. Mogą 
więc moi odbiorcy w tych lichych czasach kupić u mnie za blnie pieniądze 
dobry towar, i dla tego urzt}dzam od dziś wielką wyprzedaż po każdej 
możliwej cenie i radzę każdemu, aby zaraz pojechał do Derne do S. Kle· 
czewskicgo, przy ul. Bahnhofstr. 68 a przekona się o prawdzie cen 
niżej wyliczonych. Towar ten jest, można powiedzieć, na pół podarowany, 
a mimo to każdemu odbiorcy z obwodu 25 mil, który u mnie ku
pi, jeszcze zwracam koszta podróży. - Na sprzedaż zostało wyłożonych 

. okolo 5600 sztuk. 
Ub • dl • we wszystkich kolorach, · rzetelna wartość ft rama a męzczyzn 18 marek, taraz 7 mr. 
Ubrania angielskiego kamgarnu ~;:::1~afi~~~~~~ i2!r~~a::~„ 1325 mr. 
Spodnie na niedzielę, bardzo pię~~t:;;j10dom;,~~:~~:nia, rzetelna 4 .so mr. 
Paletoty na zimę, czarne, oliwkowe i brunatne, poCZfłWSZY od 750 mr. 
Ubranl·a dla dzieci we wszystkich kolorach do wyszukania 2 mr 

poczfłwszy od - • 

Piękne paletoty eskimosowe czarne rz~;1::r.~:~!~ść 14 M mr. 
Na obuwiu 12 procent rabatu nadzwyczajnego. 

Kamasze dla mężczyzn podwój n: :.~~~:~:za, dtn.vniej 4 M mr. 
Pantofle pluszowe dla mężczyzn ··obota4 r1;:::0~;s~awniej 210 mr. 
Półbóty dla mężczyzn, bóty do kopalń od 3!0 mr. pocz. 
Bo/ ty dla niewiast Z gumami i Z guzikami, Z Cielęcej Rkóry, dawniej 4so mr, 

7 ,50 mr., a teraz 

Pantofle ie skóry dla niewiast od 1,30 mr. począwszy. 
Trzewiki dla dzieci od SO fen. począwszy. 

Nie mogę tu wszystkich towarów wyliczyć, ale radzę, żeby każ·dy 
choc chwilowo nie potrzebuje, nabył jednak za tak niski\ cenę. Zwrac:un 
uwagę, iż każdy powinien się pospieszyć z zakupnem, bo s, tam tylko naj · 
lepsze i najpiękniejsze wzory. „ 
~ REZERWIS(JI 

otrzymają osobne tanie ceny i zwrot kosztów podróży z obwodu 25 mil. 

S. Kleczewski 
ulica Bahnhofstr. 68, w Herne, ulica Bahnhofstr. 68. 

ZA druk, nakład i redakcy~ odpowiedzialny : A u t o n 1 Br ej a k l w Boohum. - Nakładem S c1ctonkam1 Wydawnictwa MWiarusa Polskiego" w BochUJ1l' 
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Wychodli na wtorek, e.r;wartsk i sobo~ z dodatkiem 
~ollgijnym p. t.: "Nan.ka Katolicka", z dwutygodn!
iłem sp6łecmym p. t. „Głos górników I hutników", 
'~li pisemkiem literaclrlem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płata kwartalna na poczcie I u listowych wynosi 1 mr. 
to fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia
:a1 Polski" 1apisany jest w eenniltu pocstowym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 
/ 

Za inseraty płaci sio ia miejsce 1'.z!ldka drobnego druku 
16 fen., a za ogłoszenia r;e.mieszczone przed inserat.ami '° fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
6zyll rabat. Za tłómaezenia r: obcyoh języków na pol
Ud nic się nie płaci. Listy do Redakcyl, Drukarni 
! Ksiegarnl naleiy opłació i podac.' w nich dokładny 
ad.rea pisz„cego. R~kopisów się nie 11wraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upowatnienla nie wykazuje slv. 

Nr. 121. :Booh um., 'W'torek, a października 1901. Rok 11. 
__ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia .znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
a6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli! 

-----------------J eszeze . teraz 
odnowić można przedpłatę na r..zwarty kwartał. 
Ktoby pragnął, aby mu poczta wszystkie nu
mery gazety od początku kwartału dostarczyła, 
niech dopłaci 10 fen. i żąda: „ Wiarus Polski'· 
mit N achlieferung. •· 

Prenumerata na cały czwarty kwartał1 
czyli na październik, listopad i grudzień za 
wszystkie cztery pismo, czyli za 

,, Wiarusa Polskiego", 
„Naukę Katolicką", 

„Głos górników i hutników" 
i „Zwierciadło" 

wynosi na pocztach i u listowych wiejskich 
razem tylko 

1 markę 50 fenygów. 
Za przynoszenie do domu przez listowego 

dopłaca się 24 fen. kwartalnie. 
S$""' Ktoby pragnął, abyśmy „Wiarusa 

Polskiego" posyłali rodzicom, krewnym lub 
r.najomym do Polski, lub gdziekolwiekb~dź1 
niech nadeśle 1, 7 4 mr. i dokładny adres, a ga
zetę poczcie przekażemy, lecz prosimy uczynić 
to jak najrychlej, gdyż przez późne przekazanie 
gazety powstają nieporz4dki. 

----------------Po Ia cy przy wyborach do parlamentu. 
Kolońska „ Volksztg." zastanawia się w 

~rtykule pod tym tytułem nie po raz pierwszy, 
Jak ukształtuje się stósunek Polaków do cen· 
t~um przy wyborach do parlamentu. I godzi 
s.1ę na zdanie "Kur. Pozn.", że interes kato· 
hcyzrnu może i musi być jedynym łącznikiem 
pomiędzy niemieckimi i polskimi katolikami. 
Jezli obie strony będą się trzymały tej zasady, 
zabopólny stósunek wogóle uformuje się za
dowalająco zarówno dla Polaków jak dla 
centrum. 

Pominąwszy wybory duisburskie, nie jedno 
W stóaunku tych dwojga frakcyj wymag_a na
prawy - sądzi koloń~ki organ katolików. Po 
lacy u: karżają się, że centrum w ostatnich 
~za.sa~h nie ujmuje się za ich sprawą tak gor
liwie Jak dawn;ej. Okazało się to przy kilku 
okazy ach. 

. Tradycye zgody między , centrum a Pola
kami podtrzymywali głównie katolicy nadreńscy, 
we. większej mierze niż Polacy sami. .J eźli 
zas gdzieindziej działo się inaczej, pochodzi 
t? ztąd, że dwie narodowości zwykle rozumieją 
~ię najmniej w tych atronach, gdzie różnice 
ich uwydatniają się najdobitniej w codziennej 
~ty~zności. A obie strony zbyt mało zadajł\ 
t1ob1e pracy, aby się zrozumieć, i zbyt są po· 
hopne do krytJ kowania się zobopólnie, podczas 
~d~ dałoby się niejedno wybaczyć, gdyby 
ktn1~ła · ohęć zrozumienia się. W Nadreni~ 
tolicy okazywali się zawsze objektywnym1 
dz małymi wyjątkami) i postępowali nie we· 
ług uprzedzeń lub widzi·mi·się lecz według 

zasad sprawiedliwości. Gdyby wszędzie tak 
postępowano, a nie mniej po stronie polskiej 
- wówczas W)1bory na Szlązku nie przedsta„ 
wiałyby szczególnych trudności. 

Już dosyć jest obecnie żywiołów - pisze 
w koń~u organ koloński - pracujących nad 
uniemoż1i wieniem porozumienia pomiędzy cen· 
trum a Polakami lub co najmniej nad utru
dnieniem tego zadania. W pismach hakaty· 
stycznych udzielają centrowcom uprzejmą radę, 
aby nie dążj ć wcale do zgody, lecz „stanąć 
do walki i odczekać wyniku", zanim „zdadzą 
się Polakom z góry na łaskę i niełaskę". 
Wó~czas radowaliby się panowie hakatyści. 
Wzgląd na to powinien dla Polaków stanowić 
powód, aby nie utrudniać porozumienia. Zy· 
czenia Polaków w okręgach wyborczych, gdzie 
rozstrzygają losy, nie można uznać nieuzusa
dnionemi, wogólności jednakowoż powinni 
wiedzieć, że centrum reprezentowało dobrze 
ich interesy. Jeźłi zaszły nieporozumienia, 
dowodzi to jedynie tego, że nie trzeba być tak 
drażliwym, aby bez wszystkiego Niemca mieć 
za nieprzyjaciela Polaków a Polaka zbywać 
pogardliwem „Polake". 

Tyle kolońska "Volkoztg.". 
Nie od dzisiaj wiemy, że w organie kato

lików nadrt·ńskich mamy pismo, istotnie oży
wione pragnieniem zgody. Gdyby też cała 
prasa katolików niemieckich i oni sami stali 
na stanowisku tego dziennika, nie tylko przy· 
szło by do zgody pomiędzy centrum a Pola
kami, ale zapewnie nie wynikłoby głębokie 
nieporozumienie, które ujawniło się we wybo· 
rach duisburskich, a które pogłębiają "Ger· 
mania" i miarodawcze osobistości w łonie 
centrum, stojące po za tym,-organcm. 

Jak Polacy zachowają się na Slązku przy 
wyborach do parlamentu, nie będzie zależało 
od koloń:ikiej „Volksztg." ani katolików nad· 
reńskich, lecz od niemieckich katolików na 
Slązku, od hr. Ballestrema, ślązkiej „ Volksztg.", 
„Germanii" itd., jednem słowem - jak słusznie 
stwierdził „Kur. Pozn." - od tego, jak wogóle 
uk!5ztałtu~e się stósunek Polaków do centrum. 

Nie bierzemy też słów tych do siebie; 
kolońska „ Volksztg." zwraca się z nimi za· 
pewne szczególnie do niemieckich katolików. 
Zyczyrny, aby głos jej nie był głosem woła„ 
jącego na puszczy. Lecz czy zwróci on zbłą· 
kanych centrowców na drogę głoszonej szumnie 
przez „Germanię" sprawiedliwości? Czy ka· 
tolicy niemieccy zmażą swe winy, będą mieli 
li tyl o interes katolicyzmu na oku i zjednają 
utracone zaufanie Polaków? 

Ludzie niechętnie naprawiają błędy, a cen
trum nie przyznało się jeszcze do grzechu 
względem Polaków, a więc nie uczyniło ani 
pierwszego kroku do porozumienia się z Pola 
kami. Wobec tego trzeba w~tpić, czy centrum 
zawczasu zdobędzie się na tyle „dobrych 
chęci". 

Także „Schles. Volksztg." zamieszcza już 
drugi artykuł, omawiający możliwe ukształto· 
wanie się stósunków w przyszłej kampanii wy
borczej. 

W arty ku le "Schles. V olksztg. ", z którego 
ważniejsze zdaaia przytaczamy poniżej, mowa 
·o kandydaturze hr. Ballestrema. Autor arty· 
kułu wylicza, że hr. Ballestrem w r. 1898 
otrzymał w obwodzie lubliniecko ·gliwickim 
14 600 głosów, socyalista 2366 głosów, wolno· 
mJślny 889, a Polak 40. (Nadmieniamy tu 
zaraz, że w r. 1898 nie było mowy o kandy
daturze polskiej w tym okręgu i mała liczba 

głosów, oddanych na Polaka, nie daje bynaj
mniej miary dzisiejszego usposobienia wybor· 
ców. Przyp. Red.) 

"Jeżeli dziś ze strony polskiej upewniają, 
że hr. Ballestrem nie ma żadnych widoków 
być wy branym w tym okręgu, w takim razie 
widocznie przypuszczają, że w ostatniem trzech
leciu nastąpiła taka zmiana w zapatrywaniach, 
że co najmniej 6000 wyborców oświadczy się 
przeciw hr. Ballestremowi i nie odda mu głosu 
ani przy wyborach głó'>vnych, ani przy ściślej• 
szych. Jakaż to olbrzymia zmiana w usposo
bieniu musiałaby nastąpić? W jaki sposóh 
wyjaśnić sobie ową zmianę - przecież hr. 
Ba1lestrem nic, a nic się nie zmienił od roku 
1898". 

Tyle „Schles. Volksz'-g.", a „ Wielkopol." 
odpowiada tak: Nie wiemy, jaki będzie dla 
p. Ballestrema rezultat przyszłych wy borów, 
nam jednak się wydaje, że lud polski umie 
tyle uszanować swą cześć, że nie odda po raz 
wtóry głosu kandydatowi, który go uważa za 
coś niższorzędnego i który wyraźnie i otwarcie 
powiedział, że P o 1 a k 6 w n a I e ż y b i ć 
po „p· y s ku", a wtedy się uspokoją. 

Są to słcw a, które dostatecznie dowodzą, 
jakie uczucia źywi hr. Balleotrern dla ludu 
polskiego. 

Sł ów takich się nie zapomina! 
Dziwićby się tedy nie można, gdyby w 

okręgu hr. Ballestrema znaczna za~zła zmiana 
w usposobieniu wyborców. 

O. tern wszystkiem zdaje się zupełnie nie 
wiedzieć, lub nie chcieć wiedzieć „Schles. 
Volksztg." 

Jeżeli jednak „ Schles. V olksztr\" o tern 
nie wie, lub wiedzieć nie chce, górnoślązcy 
wyborcy o tern wiedzieć. powinni. 

Ciekawiśmy, jakie względy mogłyby znie· 
wolić wyborców do . oddania swych głoaów 
kandydatowi, który chciał ich bić po p„ •• 

Tyle co do sprawy hr. Ballestrema, która 
naszem zdaniem jest stracona, jeżeli polski lud 
na Górnym Slązku ma poczucie swej godności. 

Dalej pisze "Schle s. V olksztg. ", że cen· 
trum czuie się dość silne do podjęcia walki 
z możliwemi kandydaturami polskiemi. 

Na to odpowiadamy: 
W cale nie wątpimy o tern, że centrum, 

mające za sobą - przeważną CZPŚĆ duchowień· 
stw a górnoślązkiego niemiecko • katolickiego, 
które bardzo ma znaczne "pływy wśród wy• 
borców i z tych wpływów korzysta, może pod· 
jąć walkę z budzącem się poczuciem naro
dowem na Slązku. Być może - bo, któż to 
dziś napewno osądzić potrafi, - że centrum. 
tym razem jeszcze zw~ cięży, ale tu nie chodzi 
o jednorazowe zapasy, le::z o ukształti)wani6i 
się stósunków na prz) szłość. 

W tym zaś wypadku może sobie centrum 
powiedzieć, że sprawę na Górnym Sluzku w 
najbliższej przyszłości przegra z kretese~ i na 
za~~ze, jeżeli nie zmieni swego stanowiska 
~ąJp~erw :vobec . swych wyborców, szanując 
~c~ Język i, ~r~n.1ąc ~o . e.nergicznie, powtóre, 
J~zeh wyrazmeJ i dob1trneJ nie zaakcentuje w 
c1ałac~. ustawodawczych, te należy rządowi 
Rorzuc1~ antypolską politykę, ponieważ ta po · 
htyka Jest równocześnie antykatolicką a za· 
daniem najprzedniejszem centrum jest' bronić 
sprawy katolicyzmu bez względu na naro· 
dowość. · 

Słowem, centrum powinno powrócić na 
stanowisko zajmowane przez Windhorsta iść 
dalej torem przez niego wyznaczonym a wtedy 
walki nie będzie. ' 



WIAR US POL S K I. 
----~-------------------------------------------------------------~------~~~~~-~~~--·~~~~~~~~~-~----, 

Q,)zywiście centrum utraciłoby wtenczas głowę, zimny i spokojny strategik wygrywa 
miano partyi l'Zl\dowej. ł bitwę. Jak we wszyatkich sprawach ludzkich, 

Lecz o to miano katolickiej partyi tak I tak i w pol(tyce błędy są nieuniknione, ale do· 
bardzo nie powinno chodzić w ustroju rzeszy, bry polityk potrafi tak pokierować, że nie on, 
na której cze~e stoi państwo na wskroś prote· lecz jego pr7.eciwnicy popełnią te błędy, po· 
stanckie. chodzące zwykle z niedopatrzenia si~ lub zby· 

tniej gorliwości. -

Sprawa socyalistów polskich. ' . "Ze tak ~~chliwy mały n~ród ,jak ~olac~ 

1

1 C2..U.Je skłonnosc do odgrywania czynneJ roh 
Zdawna już musieli socyaliści polscy od- politycznej - pojmujemy snadnie, wszelako 

czuwać potrzebę wyjaśnienia niejasnego sto· obecne stoaunki nakazując Polakom trzymać się 
sunku pomiędzy sobą a niemieckimi socyalishmi. ! polityki biernego odporu, jak swego czasll na· 
Bo tu i owdzie wyzierały germanizatorakie za- I kazywały katolikom w walce kulturnej. Niechaj 
kusy niemieckich apostołów n 1Jw~j wiary po 1 "tYZrnocnią swą organizacyę i swe środki ochron· 
litycznej, mianowicie wystąpienia p. Wintera ne, niechaj pracują nad podniesieniem poziomu 
na Sllłzku, raziły Polaków, tak, że mieli nie· moralnego i politycznego swego ludu, a to wy· 
zbite _ dowod.y, .iż wbrew głoE1zon0j idei między- 1 starczy do zwycięztwa, bo hakatyzm - który 
narodowości, nie~tór_zy wodzi~eje socyali~tów I rzuc~jąc się. jak prażony na ognh1? z~radza jak 
są wrogo usposobiem wobec ,Języka polskiego . mu Jest ckliwe nd. sercu - udu31 się we wła· 
i nie chcą nić wiedzieć o "polsko socyalisty· ł snym tłuszczu''· . 
cznej'~ partyi. Jak widzimy, są socyaliści zagori:ałymi 

Ze swego stanowish wychodząc, mieli oni hakatystami, co jest jednym dowodem więcej, 
~łuszność, . _ będąc przeciwni utworzeniu się aby każdy prawy Polak i katoljk stronił od 
polskiej partyi socyalistycznej, bo sprzeeiwia tych apostołów przewrotu. · 
się to wytycznym zasadom socyalizmt1, z;i.iezno· 
szącego różnic narodowościowych. Jeżeli też Z"e~ie pola,-ii a.. 
wog6le ;ioeyaliści polscy noszą się z tą myślą, • 6sWR 1iiii!hlii6~ 
to dla ti!go; iż tworząc samodzielny poniekąd * z J>rus Zą.cl1., Warmii i Mazur. 
odłam, pragną odgrywać wybitniejszą"·' 1rolę. . Peli•lht. Ks. dziekan Połomski, który 
Przypuszczenie to je'5t naj ?rawdopodobniejszem, swego czasu dość ciężko zachorował, przycho 
bo socyaliści jak zwykle ludzie hołdująey za· i d · 

.. i! • czi o zdrowia. 
sauom przew1·otu i re.tormatorzy z powotania. Toruń. Wysełane liaty i karty korespon· 
cierpi~ n~ wybujałą ambii;yę i manię wielkości, dencyjne do tych gimnazyastów, którz.y w To -
Albo może dla tego, że nie są jeszcze dość so· runiu zasiadali na ławie oskarżonych, bywają 
cyalistami, nie zerwaii zupełnie węzłów r~ączą. . d jeszcze teraz zatrzymywane na poczcie i wy a· 
cych ich z polskością, w co pragnę1i0yśmy wane sędziemu śledczemu. 
wierz.vć. 

\Vs~elako z drugiej strony'," J. eśli N~'emcv Z dyecezyi piszą do "Gaz. Codz." co 
J następuje: 

sprzeciwiają się utworzenju polskiego o łamu „Gazeta. Codzienna" w numerze 223 do~ 
socyalistycznego obozu, ujawniają nie mńiej nosi pod rubryką „Poznań", że rejencya kwi· 
jak Polacy, iż piętno narodowościowe cięży na dzyńaka i gdańaka wysłały do nauczycieli w . 
nich i nie pozwala im wyzwolić się od uprze · Zachodnich Prusach poufny okólnik, polecający 
<lzenia do Polaków a głosy prasy hakatysty· śledzić polskich księży i donosić, jeśliby który 

, cznej, wzywające socyalistów niemieckich do brał udział w agitacyi pols~iej, tj. uczył dzieci 
::;przeciwiania się językowi polskiemu na try· po polsku, rozdawał polskie elementarze i ga· 
bunach, znalazły w nich oddźwięk. zety itp." 

Dotąd ,jednak nie było mcżna wiedzieć, Czytajt\c to osłupiałem! Więc to na.uczy-
czy partya. socyalistyczna przyznaje czy nie ciele · mają być niejako przełożonymi swoich 
przyznaje polskim socyalistom prawa utworze· proboszczów i wogóle księży? Ach, mój Boże! 
nia osobnej grupy. Wystąpienia pojedyńczych więc nauczyciele katoliccy mają przyłożyć rękę 
agitatorów niemieckich nie obowięzywały par· do niemczenia a tern samem i do lutrzenia? ! 
tyi. A Do W as zaś, dygnitarze kcścielni, wołam: 

by rzec?< wyświetlić i posłyszeć niejako Jeśli ·coraz więcej ustępować będziecie prądowi 
urzędowe .zdanie, wysłali Polacy swego dele· niemczenia, to większą część ludu zlutrzycie. 
gata do Lubeki i sprawę wytoczono przed so· Do Ciebie zaś, Naiprzew. księże Arcypa· 
cyalistycznym kongresem. 'cJ 

Delegat berliAski Ledebour postąpił sobie sterzu, mamy to zaufanie, że powstaniesz z 
dyplomatycznie pragnąc, aby jego partya p}'zy- berłem w ręku i zawołasz na rejencyę kwidzyń 
chyliła się do życzeń Polaków, "lecz delegat ską i gdańską: W ara wam mięszać się w sprawy 
koloński Hengsbach, nieunikniona Róża Lu. kościelne! Doświadczony pleban. 

b · -Biskupiec (nad Osą). Do „Gaz. Gr." 
xem urg i inni przemawiali przeciw temu tak, piszą: W ubiegłą niedzielę, dnia 22 bm. odbył 
iż wniosek Ledebour'a przepadł. § 

Polscy socyaliści wiedzą teraz, czego się się u nas w naszym kościele odpust poświęce· 
trzymać~ czego od swych „ towarzyszy" języka nia kościoła. Od czasu konsekracyi tutejszego 
niemieckiego oczekiwać. Pod czerwoną chorą· kościoła odby~a się co rok wspaniały odpust 
gwłą nowatorow kryły się stare skłonności ger· - i dotychczas zawsze podczas tego odp'Jstu 
manizatorskie Teutonów. Jeżeli bowiem mają na głównem nabożeństwie kazanie po polsku 
oni na oku poprawianie doli robotników, wy· wygłaszane było, bo po niemiecku dla kogo? 
zwolenie czwartego stanu bez względu na na· kiedy tutejszych Niemców-katolików nie ma tyle 
rodowość, winni byli dla tych celów zrobić co w trojaku fenygów ! Niestety tym razem 
ustępstwo na rzecz Polaków. podczas wspomnianego odpustu kazanie odbyło 

N · t p 1 k się po niemiecku. To też, gdy lud z ambony 
a!ll isto nym 0 a ~om, co stoimy na grun- niemczyznę usłyszał, zacznł szemrać miPdzy 1 

cie tradycyi, wyświadczyli niemieccy wieco· "l " 

wnicy w Lubece przysługę, bo odpychającą re- sobą i wychodzić z kościoła. Bardzo wielu po· 
zolueyą sparaliżują agitacyę swych socyalistów wychodziło, ale nie wszyscy. Gdyby byli wszy· 
w dzielnicach polskich i zrażą wielu „towarzy· scy Polacy powychodzili, byłoby si~ poka· 
szy" polskiego języka. zało, ilu tu jest dajczkatolików. Co naszego 

Miejmy nadzieję, że wielu Polaków zbłąka- ks. proboszcza do tego kroku skłoniło - to 
nych na manowce socyalizmu powróci do oj- chwilowo jest zagadką. 
czystej zagrody, gdzie jedynie mogą znaleść Z Sta1•ogardzkiego. W Osiecznie spa· 
pokój ducha i zadowolenie wewnętrzne, gdzie lil się tartak p. Nagórskiego. Pan N. ponosi. 
:m~gą ro.zwijać ~ię jedynie prawidłowo i zgo· dotkliwe straty, gdyż tortak był tylko nisko 
dme z naturą, gdzie mogt\ jedynie stać się uży· zabezpieczony. 
tec.znymi sobie i ludzkości. * Z Wiei. Ks. PoznaD.skiego. 
L_ii „Pominąwszy względy religijne - pisze Poznań. Prokuratorya poznańaka od 
w wybitnym i głębokim artykule kolońska rzuciła skarg~, wniesioną przez panów Krzy. 
„ Volks-Ztg.'' - które Polakom zagradzać mu· żagórskiego i Szulca przeciwko naczelnemu 
szą drogę do socyalizmu, nie mogą oni ze wzglę· redaktorowi „Posenerki" p. dr. Linkemu 0 
?ów polit!c~nych popełnić większego głupstwa, obrazę Matki Boskiej. Donoszą 0 tern Orę· 
Jak łączyc su~ z tą party~. Gorączkowość może downikowi''· Jak wiadomo, w artykui~, 0 
wprawdzie w obliczu dzisiejszego ucisku po· którym w swoim czasie donosiliśmy, nazwał 
pe~nąć niejednego Polaka ku tej partyi, która p. dr. Linke obraz Matki Boskiej Cz~stochow. 
zaJmuje najwięcej opozycyjne stanowisko wo· skiej - bohomazem. Ponieważ prokuratorya 
hec rządu i korony, wazelako gorączkowość i sama procesu nie wytoczyła, uczynili to pa· 
desperacya równa si~ prawie zawsze - niedo} 1 nowie Krzyżagórski i Szulc, ale bez skutku 
r.załości. Podcz:A.s gdy zapalczywy rycen składa ) pon1ewa~ - „prokurator w artJ7kule „Pose-' 

nerki" nie mógł się dopatrzyć obrazy". __ 
Jakiei t11 się z powodu tego nasuwają myśli!! 

Niemcy· katolicy. W protestanckich 
i antykatolickich pismach tutejszych, jak 
„Pos. Tagebl." i „Pos. Ztg." znajdujemy ogło. 
szenie zar,ządu związku Towarzystw niem.te. 
ckieh katolików Ksi~stwa, zapraszające 
delegatów tych Towarzystw na zebranie, które 
się odbędzie w Poznaniu dnia U bm. o godz. 
11 przed południem w restauracyi Herrmanna 
przy ulicy Wilhelmowskiej. Na porządku 
obrad jest pomiędzy innemi zmiana statutów 
wniosek o przeprowadzeuie ściślej ~zej łącznoścl 
i organizacyi Towarzy~tw niemiecko·katolickich 

1 

wreszcie wniosek Tow. śmigielskiego, wzywa:· 
jĄcy zarząd z\\iązku, by od konsystorza Arcy. 
biskupiego zażąda.I odpowiedniego uwzględnie. 
nia niemieckiego języka w kościele parafh.lnym 
w Smiglu, stóso wnie do życzeń tamtejszych 
niemieckich katolików". - Wie każrly, kogo 
za temi „życzeniami" niemieckich katolików 
trze ba szukać. 

Poniec. S. p. ks. dr. J tln Respądek, 
Onegdaj wieczorem zmarł senior duchowien. 
stwa wielkopolskiego śp. ks. Respądek, pro. 
boszcz poniecki, jubilat~ dawniejszy profesor 
seminaryum poznańskiego, długoletni poseł do 
sejmu pruskiego z okręgu leszczyńskiego. 
Zmarły był wielkim patryotą, świetnym mówcą, 
wymownym kaznodzieją, głębokim myślicielem 
i zuakomitym znawcą dziejó ~ ojczystych. S. p. 
ks. Respądek zmarł w przeddzień półwieko. 
wego jubileus'Zu duszpa~terstwa, przeżywszy 
lat 84. Cześć pamięci zacnego · kapłana-pa· 
tryoty ! Eksportacya zwłok do kościoła para· 
fialnego w P ,miecu odbyła się w niedziel~ o 
godzifiie 5 po pvludniu, pogrzeb w poniedziałek 
o godzinie 9 rnno. N. o. w p. 

* Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Lnblinłec Ks. proboszcz Edward Broll 

otrzymał order czerwonego orła IV klasy. -
A to znowu za co? 

Cb1~opaczów. W hucie Guidotte wybuchł 
w nocy na czwartek pożar. Spalił się maga:zyn 
towarów i wszelkie otaczające go przybudo· 
wania z drzewa. W wielkiem niebezpieczeństwie 
był magazyn z kwa5em siarczanym. Straży 
ogniowej udało się jednak uratować go. Za· 
częły si~ również palić 4 wagony na szynich. 
Straty wynoszą około 40 t)'Sięcy marek. 

Królew~ka N owa wiei pod Opolem. 
Będziemy tu mieli nareszcie nasz własny ko· 
ściół. Niedawno nade3zło z Berlina pozwolenie 
na budowę nowej świątyni Pańskiej. Odłączono 
też wkrótce potem wieś naszą od parafii opol·. 
skiej i urządzono w niej osobną parafię. Jes.zcze 
w tym miesącu otrzymamy księdza administra• 
tora. Dopóki kościół nie będzie wybudowany, 
będzie si~ nabożeństwo odprawiało w wili Lei• 
sten, będącej własnością gminy. Dwie pobożne 
siostry, które poswięciły już na budowę kościo· 
ła znaczne fundusze, odstąpiły również dom na 
mieszkanie dla przyszłego duszpasterza. 

W Jlakoszowie zgorzała we wtorek sto: 
doła Franciszka Łuki. 

W Wirku odbył ks. prob. Kapica z Tych 
misye z;achęcające do wstrzemięźliwości. Współ· 
udział był bardzo wielki. 

Stare .Zabrze, Dwóch strożów nocnych 
stało przed r1~dem w Gliwica.ch, obwiniony~h 
o pobicie więźniów i bezprawne aresztowan~e. 
Sąd jednego z nich skazał na trzy lata więz1e· 
nia i natychmiastowe aresztowane, drugiego na 
rok wiezienia. 

Ni~ch ta ostra kara będzie nauczką dla 
wszystkich urzędników I . 

W Goduli w poniedziałek wprowadził 
ks. dziekan Korus z Eintra.chthuty ks. Ad~Ill· 
czyka w urząd kościelny. Wieczorem górnicy 
i hutnicy urządzili pochód z pochodniami na 
cześć nowego duszpasterza. 

Ze ś-w-iata. 
Be1•lin. Ogłoszenie „Nordd. Allg. Zt!(·"; 

o nieprzyjęciu przez rząd chiński „wyprowadz~· 
nych" z Pekinu narzędzi astronomicznych, ~1 • 
kogo nie zadowoliło. Okazuje się bowiem, ze 
głoszono kłamstwo, jakoby narzędzia został~ 
zakupi?.ne, lu~ jako?y je Chińczycy podaro~~h· 
"Vorwarts" pisze, ze rząd chiński, odmaw1aJ~c 
przyjęcia z powrotem narzędzi, chciał pozosta: 
~ić ?a ~ieczne czasy pemnik hańby irnie?io~1 

mem1cck1emu. Nawet „Kreuz· Ztg." sądzi, ze 



rzy wypłacie odszkodowania wojennego rząd 
'iiemiecki powinien policzyć Chińczykom war
tość narzędzi. 

Berlin. Cesarz Wihelm i berlińska rada 
miejska. Onegdaj zajmowali się radni stolicy 
Niemiec dwiema sprawami, które są powodem 

I zatargu między koroną a miastem. 
Jak wiadomo, gmina Berlina nabyła nie· 

dawno dwie linie tramwajowe. Chcąc miec z 
nich większe zyski, pragnie poł~czyć je nową 
linią, która ma być przeprowadzona przez r.aj· 
piękniejszy bulwar Berlina, ulicę tak zwaną 
Unter den Linden." Dla wybudowania tej linii 

potrzeba jednak pozwolenia cesarskiego; zarząd 
gminny wniósł zatem stosowną . prośbę do ce· 
sarza, którą poparli gorąco minister spraw we
·wnętrznyeh i prezydent policyi berlińgkiej. Wy· 
brała się wjęc osobna deputacya gminna do 
~esarza i przedstawiła mu tę prośbę. Cesarz 
odmówił jednak stanowczo zezwolenia i rzekł 
.do .deputacyi: „ U n ten durch, nicht o ben weg", 
-co oznaczało, że cesarz chce ażeby wybudowano 
tum~l podziemny pod ulicą "Unter den Linden." 
Magistrat y.astanawiał się nad możliwością ta· 
kiego rozwiązania sprawy i doszedł do prze· 
konania, że pociągnęłoby ono za sobą ogromne 
koszta i nie przyniosłoby gminie żadnych ko -
rzyści. Postano wiono tedy udać się jeszcze raz 
w deputacyi do cesarza i przedstawić mu, jak 
wielce techniczne i finansowe trudności stoją 
w drodze urzeczywistnieniu tego projektu. Ce· 
~arz jednak wcale nie przyjął deputacyi i kazał 
jej oświadczyć przez sekretarza swej kancela · 
ryi gabinetowej, że ,,Jego cesarska :Mość nie 
.życzy sobie, aby mu w tej sprawie robiono 
jakiekolwiek przedstawienia." Szorstka ta od· 
powiedź wywołała w berlińskiej radzie miej
'Skiej bardzo przykre wrażenie i jeszcze bardziej 
zaostrzyła stosunek między cesarzem a, stolicą 
cesarską. 

Po dłuższej i burzliwej dyskusyj, uchwaliła 
onegdaj rada rezolucyę, w której wzywa ma· 
.gistrat, aby z pomocą wszystkich przysługują· 
cych mu środków postarał się o pozwolenie 
·cesarskie do wykonania pierwotnego projektu. 
Za rezolucyą tą głosowali radni wszystkich 
stronnictw, z wyjątkiem socyalist6w, którzy 
-stanowczo odmawiają cesarzowi prawa do mię· 
szania się w sprawy miejskie. Rezolucya przy· 
jętą została 95 głosami przeciwko 20. 

Wydalania Duńczyków przybrały 
większe rozmiary, niż za minis.tra K<Hlera. 
Według "Berl. Neueste Nachr." wydala się w 
·przeciągu 24 godzin oso by, biorące udział w 
zebraniach, wymierzonych przeciwko rządowi. 

Wiedeń. Antysemici w Wiedniu odbyli 
~ebranie, na którem przemawiał burmistrz 
wiedeński dr. Lueger, potępiając surowo agi
tacye w2zechniemieckie i rząd austryacki za to, 
że a,gitacye te znosi. Luegcr I?-Ówił, że w 
iadnem państwie nie dzieje się coś podobnego, 
·aby rząd sam popierał czynaość wrogą państwu 
i monarbze. Zarzucał rządowi dr. Korber, że 
ze strachu przed W olflem i Schoenererem 
czyni ·w 3zechniemcom ustępstwa, że głównych 
-agitator{! w u siebie przyjmuje i pastorom pro· 
testancld:.n pozwala kraj objeżdżać i agitować 
przeciw ks.tolic~ zmowi. Antysemici wiedeńscy 
;vedług m6wcy stoją na grun~ie austryackim 
l potęp~ 11ją stanowczo zdradziecką politykę 
W szechniemców. 

Wojna angielsko • transwalska. 
Z pola walki z Transwalu donoszą, że Schee4 

per ~ udał si~ w pochód na Riversdale. W 6dz 
bu~· ów jest chory i wiozą go na wozie. Jak 
idz1enniki angielskie donoszą, byłby Scheepers 
o mało nie wpadł w ręce Anglikom, al~ bur~~ 
energicznie go bronili. Po stronie ang1elsk1eJ 
padł jeden oficer i dwóch szeregowców. Od· 
dział Sm utsa, do którego przyłączył się Botha, 

-łllaszerui e w kierunku na Cradock, prawdopo · 
'<lobnie ~v celu połączenia się z ScheeperBem. 
~o "D8ily Chronicie" donoszą, że r~ąd a?· 
g1elski spodziewa się rychłego zakonczem~ 

.~ojny, bo burzy rzekomo na duchu upadli: 
·~ ~ego powodu nic będą wysłane do Afryki 
sw1eże pułki. Według urzęd~wego •wyka~~ 
strat, str~ cił pułkownik Keke~ich ~ ostatmeJ 
potyczcr> z Delareyem 45 zabitych i 1~4 ran
nych. Dzienniki belgijskie donos~ą, ze pre: 
zydent Kruger nie zamyśla wysłac dep?tacy1 
do RooseYelta aby go prosić o pośrednictwo. 
Przeciwnie w;stósował do Roosevelta prote~t 
pr~eciw wywozowi koni i ~ułów łlmerykan· 
sk1ch do Afryki na pole walki. 

WIARUS POLSKI. 

I mi przecież przyznasz. - Ty będziesz się za: 
, wsze mógł ożenić. Damy więc na zapowiedzi~ 

Bochum. Mamy tu teraz chłodne po- a gdy cię ksiądz zapyta: "Czy chceaz pojąć 
wietrze i deszcz, a w niedzielę okropny był Annę Schulten za żonę? - ty odpowiesz : 
wicher, który znaczne wyrządził szkody. "Tak". A gdy potem mnie zapyta: "Chcesz 

Uec~endorf. Policya z powodu tyfusu pojąć Jana Biera za męża? - ja odpowiem: 
nadesłała gościnnym nakaz, aby tymczasem "Nie". 

Z różnych stroń. 

nie pozwolili na urządzanie w ich salach ża · Jan zgodził się na to, ponieważ nie mógł 
dnych zabaw lub zebrań. znieść wymówki. - W oznaczony dzień ślubu 
.. w. Katern1!ergn i Borbecku zaszły oboje stanęli przed ołtarzem. - Ksiądz wy~ 
JUZ takze przypadki tyfusu. stósował to ważne zapytanie do narzeczonego, 

Essen. Burmistrz Zweigert zagroził urzę · a on odpowiedział: „ tak"; potem zapytał panny 
dniko~ miejskim, że wydali natychmia"3t ze ! rułodej i ta odpowiedziała również „tak". 
służb)· każdego, kto podczas godzin służbo· - Co? - krzyknął z rozpaczy pan młody. 
wych pójdzie do szynku. Miałaś przecież powiedzieć: „nie" ! · · 

Ranxel. W kopalni „Victor" został - Wiem - odpowiedziała młoda małżonka 
okaleczony górnik K.aról Maas. ale namyśliłam sję inaczfj ! 

Kast1•op. W czwartek 10 października 
o godz. 4 po poł. odbywać się będą w sali 
Lueg oględziny lekarskie górników w celu 
przyjmowania ich do knapszaftu. 

W Thale zastrzelił nocny stróż Witz· 
mann sołtysa Sieberta. Mordercę aresztowano 
w Blankenburgu. 

W Uiilheim nad Ruhrą przejechała 
kolej niewiastę, gdy przechodziła przez tor 
kolejowy. 

Ueckendorf. Dużo robotników chodzi 
bez pracy, a firma Grassel i sp. zatrudnia 1 
więźniów z więzienia w Wattenscheid. Czy I 
to się godzi? f 

Nowe znaczki stępla wekslowego zapro- I 
wadzone ze-stały, jak wiadomo, 1 kwietnia br. j 
Od dnia dzisie,iszego nie można już używać I 
dawniejszych znaczków, ale można je do l·go 
kwietnia r. 1904 wymienić na nowe w urzędach 
pocztowych, które takie znaczki sprzeda.wają. j 

Nabożeństwo polskie. 
W Kupferdreh•Dilldorf spow. sw. w piiiitek 

11 października. po poł. i w sobot~ przed poł. - Kazanie 
w pij\tek wieczorem o godz. 8-mej. ' · 

W Lan1endreer spow. św. w sobotę 12 paździer
nib po poł d do poniedziałku w poł. - Kazanie w nie• 
dzielę po poł. o godz. 4· tej. Ks. M. 

'I1ow. św. Stanisława w Herne 
donoai członkom, iż w poniedziałek umarł czło· 
nek tasz 

. ~ śp - Józef Szymczak. 
~ Pogrzeb odbędzie się w czwartek 10 b m. 

o go dz. 8 rt>.no z domu chorych w - Herne • 
Ouonkowie zechcfłi si~ zebrać o god1. 1/ 28 u p. 
Nussbauma O liczny udz'ał i pob0.żne wem 
stchnieuie !::a dusz~ zmarłego prosi 

Z ar z ą, d. Magdeburgg Znany ks. Krzesioski, któ ; 
ry od niedawna jest kapelanem wojskowym, I 
przeniesiony został z Głogowy do Magdeburga. I -------------------

Londyn. Z przerażeniem dowiedział się ~ 
Londyn1 że sławny tum św. Pawła (obecnie w pe- i 
siadaniu Anglików) zaczyna staczać się ze wzgó· 
rza, na którem stoi, w dół, ku Tamizie. Trzeba 
było ścisłego badania budowniczych, aby spo· 
strzedz to zjawisko, które nie jest wiodczne na ze„ 
wnątrz, ale fakt sam jest już stwierdzony. 
Krzyżujące się pod fundamentami tunele, przez 
które ustawicznie przebiegają pociągi elektry· 
czne, nadwerężają spójnię olbrzymich głazów, 
na których spoczywa. Jest koniecznem przed· 
sięwziąć natychmiastowe środki bezpieczeństwa. 
Wyobrazić sobie można rozmiar katastrofy, 
gdyby fundamenta się µsunęły. Jedna ściana 
nadwerężona pociągnQłaby upadek całej budo
wli. Całą środko~ ą część Londynu zasypałyby 
gruzy, a ich ciężar sprowadziłby rodzaj trzęsie· 

.nia ziemi. 

Krewnym, Rodakom i znajomym donosimy, 
iż wskutek nieszczęścia w kopalni „Sha.mrMk" 
umarł w poniedziałek nasz drogi IDl\Ż, ojciec, 
brat i szwagier, 

śp. Józef Szymczak, 
op!ltrzony poprzednio Sakramentami sw. Zmar
ły liczył lat 26 a pochodzi ze Strzyżewka II. 
w parafii Rusko. Pogrzeb odb~dzie się w 
czwartek 10 bm. o godz. 8 rano z domu cho
rych w Herne. O liczny udział ·w pogrzebie 
uprasza w imieniu rodziny w smutku pogrfłi„ 
żony_ brat, Tomasz Szymczak. 

Bractwo Różańcowe Polek w U eckendorfie 
Pożyteczne wiadomości. o.zns,im.ia. wazyatkim Siostrom i Braciom, .ił pl.'z.ystępujemy do 

• • r • • . j wspólnej spowiedzi św. we wtorek tJ. dzls ó godz. 4-tej 
Wolno um1eac1c dz1ec1 w s.zko1ach I po poł., do Komunii św. w śrndę o godz. 7. Uprasza siQ 

zagranicznych według wyroku kamergerychtu. '- wszystkich, którzy do Bractwa należ!ł, aby ani jedne.i nie 
W Dollendorf pod Bonn pewien właściciel ce- ~ brakowało K. Goldya.n. 

gielni otrzymał mandat karny za to, że jedno J !n-!~1!•!•!!!'2~'~!!!~'4!'•!·!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ze swoich dzieci umieścił w szkole zagranicznej. 

;:a~ci:wn~:~:~:0~~6~ar~~~;~1:~1a10Jięka~~ ·1· Kalendarze na rok 1902. 
ze. względu na j e~o stosu?-ki :~.~zinne, :.miewa· ~ J{alendarz M.aryań8ki. Ueria 60 f., 
laJące go do umieszczen;a. ciz1~cka w owym f z przesyłką 70 fen. 
zakł~dz1e. I~ba karna zas J!lko ms~ancya ape· ~ Swięta Rodzina. Kalendarz dla rodzin 
lacyJna .P?t.wierdz~ ~andat karny. Tymczasem · chrześciańskich. Cena 50 fen., .- przes. 60 fen. 
ów własc1ciel ceg1.elni otrzymał nowe m~ndaty PrzYaJaciel Rodziny. Kalendarz lu
karne i odwołał się znowu do sądu ławniczego, dowy. Cena 30 fen., z przes. 40 fen. 
przed którym obrońca jego wskazał na § 1631 
kodeksu cywilnego. W tym paragrafie przepi
sano co do władzy ojcowskiej nad dzieckiem: 

Troska o dziecko obejmuje prawo i obowiązek 
" d . . . wychowania go, ozorowama i wyznaczenia 
jego miejsca zamieszkania." Na podstawie tego 
paragrafu kamergerycht w podobnym przy~ad· 
ku uwolnił oskarżonego od kary. Sąd ławmczy 
uwolnił też od kary owego ·właściciela cegielni. 

Rozmaltosei. 
Szczególny ślub. Pe\11,na młoda para 

na G6rn) m Slązku była już od dość dawna 
zaręczoną. - Pewnego razu rzekł narzeczony 
do swej wy branej: 

- Nie mogę się z tobą ożenić. 
Dla czego? 
Namyśliłem się inaczej. 
Dobrze. Nie należy nikogo do miłości 

zmuszać. Powiem ci jednak, co zrobimy. Gdy 
się ludzie dowiedzą, że ty mnie porzuciłeś, nie 
b~dę mogła wyjść za mł\Ż za kogo innego. To 

Kwit do zapisania „\Viarusa Polskiego" 

Postbestellun;gs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung „ \Viarna 
Polski" aus B1chum (Zeitungspreisliste , 133, 
IL Abth. S. 408) flir das IV. Quartal 1901 und 
zahle an Abonnement u. Bestellgeld 1, 7 4 Mark. 

Obige 1,74 Mk. erhalten zu haben, be-
echeinigt. 

··············································· d •............................. 1901. 



Wszystkim krewnym i znajomym oraz Tow. 
„Jedność", a ezczególnie też czcigodnemu du
chowieństwu, za oddanie ostatniej przysługi 
łonie mej 

śp. Antoninie Rzeźnik 
ur. Ratajczak, 

składam ainlPjszem staropolskie „Bóg zapłać". 
W smutku pogrfłŻony ml\Ż 

.Jór.ef Rzeźnik z dziećmi. 

Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark II 
donosi swym cdonkom i wszystkim Rodakom zamieszka
łym w Hochlarmark II i okolicy, iż ~w niedziflę dnia 13 
pddziernika obchodzi Tow. pierws.t„ rocznicę swego 
istnienia, a zarazem uroczystosć poś Wit'cenia cho· 
rą;wi. Bratnie Towarzystwa, które od nas zaproszenia 
odebrały, także i te, które dla braku adresu zaproszenia 
nie o~ebrały, rrosimy, ażeby przybyły z chorfłgwiaml i z 
pałaszami Zapraszamy też wszystkich życzliwych Roda
ków jak najuprzejmiej. 

Program uroczystości : Od godi. 2 do 1/ 2 i przyj· 
mowanie bratnich Tow., o godz. 4 wymaraz do koŚ\11oła 
na nabożeństwo, po nabożeństwie pocbód na salę, gdzie 
będzie mowa przywita.Ina, deklamacye, śpiewy i w końcu 
teatr. Wstępne dla członków bratnich Tow. 30 fen. 
Członkowie naszego Tow. zobowif\zani St\ wszyscy wziąsć 
udział w pocbodzie do kościoła pod karą, a ci członko
wie, którzy nie wezmą, udziału w rocznicy i w pochodzie 
do kcscioła, płacą, wstępne jak członkowie S1'Siednich 
Tow. po 30 fen. Nieczłonlrowie płacą, przed czasem 50 
fen 1 a przy kasie 75 fen. Karty wstępu można nabyć u 
ozłonków zarzą,~u. Spodziewając się liczurgo przybycia 
usyła.my braterskie pozdrowienie. Z ar z 4 d. 

Tow. św. Stanisława K. w Katernberg. 
Wiadomo zapewne każdemu Polakowi1 iż miesil\C pa

ździernik jest ku chwale Maryi mieaią,cem rółailcowym. 
W tym roku będzie przez cały miesi,c październik o 1ma
wiany Różaniec św. i to w dzień roboczy rano o godz. 7 
a w niedzielę będzie odprawiał 1 nami nasz wikaryusz 
polski Wielebny ka. Nachtsheim pe> południu o goclz. 1/24 
i to z wystawieniem Nsjśw. Sakramentu. Dla tego pu· 
kamy do serc wszystkich Polaków, ałeby licznie się za
wsze zbierali, a za pośrednictwem Maryl mogli snbie wy· 
jednać zbawienie: modlą,c się za Ojca św., za grzeszników 
zatwardziałych, i za dusze w czyścu cierpią,ce, dalej ałe
byśmy mogli przebłagać Pana Boga za grzechy nasze, a 
wyjedneć sobie zbawienie wieczne. Dla tego prosimy, a· 
!eby Rodacy jak najliczniej na nabożeństw0 rółańcowe 
uczę3zczali Z ar z ą, d. 

i>orfmundf 
Pielgrzym.ka do -Werl! 

Pienlf\dze 2a 400 biletów złożyłam "na dworcu tlltej· 
szym. Bilety (po 1,60 mr.) można i u mnie dostać. 
Stacye inne, Ka.strop, Hoerde, Aplerbeek i Unna. są, uwia
domione urzędowo. 

Józefoska, w Dortmund Nordstr. 39. 

Baczność! Wann·e ! 
Towarzystwom, które zaproszenia odebrały na 13 pa

ździernika of Tow. św. Stanisława. B. ! Wanne na uro· 
czyst( śó poswięcenia. chor~gwi, donosimy, iż powyższa uro
czystość eię nie odbędzie dla tyfuau, który tu panuje, 
lecz jest odłożona na później. 

Zarząd 
Tow. św. Stanisława B. w Wanne. 

li 

Tow. św. Jerzego w .Alstaden 
W niedzielę 13 października o godz. 1/ 24 odbędzie 81 

1ebranie u pana de Pol w Alstaden. O liczny udzi ę 
prosimy członków i Rodaków z Alstaden f okolicyi. ał 

Z ar z ą, d. 

:Sacz:uość ! --
parafianie z Wiel. Strzelcza pod Piaskami 

Dnia 10 bm. mamy odebraó chor~giew, którą, posta~ 
nowiliśmy sprawić na pamfl\tkę do naszego kościoła.. Szan 
parafian i parafianki prosimy o datki na chor4giew. ' 

Jakób Mikołajski, ka.syer Jan Giernaś, przewodn. 
Prosimy ofiary przesyłać pod adresem: Jak6b Miko • 

la.jaki, Bismark, Herma.nnstr. nr. 11. 

Ds!~~~, 
Franciszkom · I 

Prusowi, 8tendarze, Jlaisnerowi i 
Wierzbickiemu w dniu godnyoh imienin l1i · 

~ Jyczymy zdrowia, szczęścia., błogosławieństwa. ~ 
~ lfołtgo l wykrzykujemy po trz,kroć: „Niech ~ 
~ łyj11i !" Koło śpiew. pola. '1Sokołu Ueckendorfie. * 
*~~t0tmom~~~~~ 

Dw-e służące I 
jednfł do roboty domowej a drugą, do kuchni l do poma. 
gania w składzie od 1- go października potrzebne. Wysoka 
zasługa. 

Zuzanna ltlrózkowiak, 
skład kolonialny w Brochu Lensbergatrasse. nr. 223/6. 

Nadsyłajęe kortispondencye, o;łoszenJa, 
zamówienia ksią.iek i t. d~ trzebakałdy rar 
'POdae swói dokładny adrf\s-

aggngnggggggg 
Wszelkie polskie napoje 

Księgarnia „Wiarusa Polskiego'' w 
poleca różne książki 

Bochum 

jakich sobie kt.o życzy s4 bardzo tanio do nabycia u 

Ig. K11„aśniewskiego 
w Bochum Kaiser-Friedrpl. 2. 

Wielki wybór cy;ar od 2-10 mr. za. sto sztuk. 
Znakomite cy;aro warszawskie wartości 10 fen. 
sprzeds.j~ 100 sztuk za 4,50 mr. Znakomite cygaro 
krakowskie wartości 8 fen. sprzedaje 100 sztuk za 
4 mr. Wszelkie zamówienia piśmiennie nadesłane załat\1\iam 

Teraz Teraz 
wszystko wszystko 

na odpłatę. na odpłatę. 
jak najrr~dzej i wysyłam wszystko franko. 

lg. Kwaśniewski, 
generalny zastępca fabryki likierów 
B. Kasprowicza w Gnieźnie i fabryki 
papierosów Ganowicza i Wleklli1· 

skiego w Poznaniu. 
Hej!e, da.lej I sv;6j do swego, 
Zaśpiewajmy sobie, 
~kosztujemY' e;,~ pvl;;!:!~~o 
Powiadam ja Tobie 1 
Bo nie msez już nic lepszego 
Nad polskie napoje. 
Kupuj zawsze u swojego 
Niech· jest hasło Twoje I 

uuuuauuuuauua 
Bacznosć nowożeńcy! I 

~o1ecalń kochanym n.oC.akom i Rodaczkom z Herne i okcUcy t1 ls~vstko 
wianki ślubne i welony, I w • 

kwiaty dla młodzieńców i panien, wstf\Żki w wielkim wyborte po ••••miilll••••ll 
bardzo nizkich cena.eh. ,,., . . 

Korony żałobne na grób poczfłwszy od 50 .fen: i ur?zsz~ . 
Kokardy czyli wst~żki do kcron nngróbkowych z ~olsk1em~ nap1sam.1. 

Proszę o poparcie mego interesu, a stara.mem moJem będzie 
kddego jak najrzetelniej obcłuż~ć 

Franciszek Józefoski. 
HEBNE, Neustr. 35. 

Baczność rekruci ! Baczność rekruci! 

Wilh. Gerbseh 
w Herne, naprz. gościnnego Meinbarda. 

Podług miary: 
Ubrania od 36 marek pocz. 

Paletoty od 30 marek pocz. 

I 
Spodnie od 10 marek pocz. 

pod gwarancy11i za beznsganne leżenie w nt jkrót. czasie. 

I 
: Wielki skład materyj. ::I 

r ___ ___:..._---1-. 

Dzieje Polski 
• najnowszych czasów, treściwie opowiedziane przo 
łtfaryana z nad Dniepru. Wyda~.i~ ozdobione 80 o.bras 

· kami ważniejszych wypadków dzieJowych, królów 1 sła 
w 1ycb mężów polskich. Cena za e~z. oprawny 2,50 m. 

Adres: „Wiarus Polski''• Bochum. 

na odpłat~ 

i 

zagotówke. 

Składy 

Rosnera 
na odpłatę. 

Bochum, 
Kaiser·Friedrichplatż nr. 11 

niedaleko klasztoru, 

Herne, 
przy ulicy Bahnhofstr. 97. 

Gelsenkirchen, 
przy ulicy Friedrichstr. 4. 

Essen, 
przy ulicy Rottstr. 65. 

Oberhausen, 
przy ulicy Marktstr. nr. 116. 

Duisburg, 
przy W einhausmarkt 5, 

Dortmund, 
przy ulicy Miinsterstr. nr 1. 

Hagen, 
przy ul! Elberfelder Str. 32. 

OOOOOOOOCOOOOOOGOOOOOO 

Wrazie potrzeby proszę 
przybyc do mego składu, a 
każdy się przekona, iż do
brze obsłużony został. 

Największy 

dom kredy
towy 

towarów i mebli 
w całym obwodzie 

przemysłowym. 

-- --

---~-
Heble. 

Tow ary wyściełane, 
----

Towary łokciowe. ---------- -
Konfekc. dlamężczyzn. 

Kontekcya dlaniewnst. 
_____ ___:, ___ ______ 

Towary białe . . _ 

Dywany i portyery. 

Zegary, kapelusz~, _ 

Parasole, buty~ __ 

Posciel 
od najtańszej do 

najdroższej. __ 
. __ ::;___ -- -

Całe 
urządz. mieszkań 

od najzwyklejszych. do 
najwięcej eleganck1ch. 

za druk nakład i reda.key~ odpowiedzialny: Antoni Brejski w Bochum~ ...... Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum. I 
' ~ a dotlatki: Dodatek naa\'fYClłJ 



Nr. 121. :Bochuiu, 'Wtorek, a października 1901. Rok 11. 
== Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

N nmer dodatkowy. 

Dziatwa głogowska. 
Jestże słynniejBze orężem imię w Polsce, 

od imienia Bolei!ława? Kiedy kraj nasz, wy· 
łoniwszy się z ciemnoty pogańskiej, odświeżony 
wodt\ niedawnego chrztu, zajaśniał na"widewni 
dziejowej wachodnirj Europy, wówczas to 
trzej królo~ie tegoż_ jmienia, w krótkich po 
sobie panuJą0y odstępach, dzielnym mieczem 
rozn0sili jej sławę na okół i rozszerzali jej 
granice. 

_ Trzeci imienia tego kr61, godny następca 
wiel~ icl1 swoich dz1ndów, ju?; w bardzo młodo
cianym wieku przeciw nieprzj;ja.ciołum kraju 
s:ę wyprawjał; a kiedy mu przyozło po śmierci 
ojca samemu objąć rządy, nie zawiódł nadziei, 
jakie młodość jego rokowała. . 

Miał on brata starszego Zbigniewa, któ 
remu ojciec przed śmiercią kawał ziemi wy· 
znaczył. Zb1gniew jednak niespokojnego uspo· 
sobienia, nie był z tego podziału zadowolonym; 
ciągle przeciw bratu wichrzył, a nawet obcych 
n1eprzyjaciół przeciw jemu podjudzał. Brakło 
wreszcie Bolesławowi cierpliwości i złożywszy 
radę, skazał Zbigniewa na wygnani"' z kraju. 
Zbigniew rozzłosz.czony srodze, udał się do ce· 
sarza niemieckiego Henryka V., największego 
wówczas wroga Polski, i od niego zażądał po• 
mocy przeciw bratu. 

Skorzystał z tego chciwy podboju cesarz, 
i z ogromnem wojshiem wkroczył do prowincyi 
polskiej, zwanej Sląskiem. Już kilka miast i 
część kraju uległa przemocy ; wre8zcie pod· 
st~pił cesarz pod miasto Głogów i zaż:\dał pod 
dania 8ię onegoż. Miasto znajdowało się w 
bardzo trudnem położeniu: z jednej strony do· 

~ :"'•' ~ ,~ ~, .... .1 • • ) '• • r •: ~ .., • ' , ' 

chować:.chciało wierności swemu królowi z 
drugiej st~ony obrona była prawie niepodob~ą, 
bo ~ury i baszty Głogowa, od dawna nie na
prawiane, le.żały prawie w gruzach. Mieszczanie 
z żalem wysłali poselstwo do ceaa.rza z pro. 
?b.ą, .aby im uźycz~ł pięć dni do namysłu: 
Jezeh ~ tym cza~te od króla Bolesława po
mocy me otrzymaJą, w takim razie miasto 
poddadzą. Cesarz pewny siebie, chętnie na 
to przystał; zażądał jednak jako zakład że 
mieszczanie przyrzeczenia dotrzymajĄ, aby mu 
po~łano do obozu dzieci najznakomitszych ro
dzin głogowskich. Choć z ciężkiem sercem 
wydali ojcowie haracz krwi własnej, chciwem~ 
zdobyczy wrogowi. 

R?wnoc~eśnie z tamtem poselstwem wy· 
FJano i drug1e do Bolesława, o corychlej9zą 
pomoc. Król pomoc w krótkim czasie przy· 
rze~ał do o brony grodu. Głogowianie po , 
wziąwszy o tern od posłów wiadomość skow 
rzystali z pozostających im jeszcze kilku dni 
do terminu przez Henryka wyznaczonego i 
dzień i noc pracując, ponaprawiali walące się 
mury i baszty. Kiedy wreszcie piąty dzień 
upłynął i miasto poddać się nie chciało, naka
zał cesarz ogólny szturm do niego przypuścić 
chcąc za pierwszem natarciem miasto u swych 
stóp widzieć. Nadzieje go jednak zawiodły. 
Głogowianie odparli pierwszy atak zwycięsko 
i to z wielki\ stratą Niemców. Dumny a o· 
krutny cesarz, poshnowił zuchwałe miasto 
srogo ukarać i nakazał drugi szturm. 

Niemcy zaczęli posuwać ku miastu ogro· 
mne machiny i wieże, za pomocą których mury 
miasta rozbijano Dzielni obrońcy Głogowa, 
stali już na murach .3 przygotowanymi ogro 
mnymi kamieniami do gruchotania machin .i z 
nanie~onemi do palenia tychże - żagwiami. 

Lecz jakież było ich przerażenie, kiedy zoba· 
czyli na tych machinach poprzywiązywane 
własne swe dzieci; byli to owi chłopcy od 
lat 8 do 14, których chytry Henryk jako za· 
kładników z miasta wydać sobie kazał. Tego 
to. fortelu użył okrutny cesarz, aby nieszczę
śhw~ eh Głogowian zmusić do poddania się· 
spodziewał się bowiem, że nie ośmielą się oni 
rzucać pocisków na własne swe dziatki. Ale 
jedn.ak i tym razem miał się zawieść. 'Vpra„ 
wdz1e na tak okropny widok zawahali si~ 
Głogowianie : lecz nie było czasu do namysłu 
machiny stały blisko murów. Wtedy to ka~ 
sztelan głogowski, przywódzca obrońców mia
sta, pierwszy dn:ł przykład poświęcenia się dla 
kr~ju. .N~ ,jednej z najbliższych nieprz~·jaciel· 
s~1ch wiez zobaczył syna swego do niej przy· 
wiązanego ; porwał ciężki kamień i rzucił ku 
niPj, syn jego otrzymał cios śmiertelnv ale 
machina mocno uszkodzona, nie mogł~ się· 
dalej posuwać. W ślad za tym przvkładem 
zac~~to. n~ ~ieprzyjaciehkie machiny" rzucać 
kam1em!1m1 i ~stro zakończonymi palam;, a 
w~rap~Jł\C~ch BH~ na mury Niemców strącano 
dz1dam1, i oblewano gorącą smołą i wodą. 
W krótkim czasie fosy na okół miasta cią· 
gnące się, zasiane były trupami, a nieprzyjaciel 
musiał ze wstydem ustąpić. 

Wszystkie dzieci zginęły ale miasto 
zostało ocalone ... Wkrótce za to okrucieństwo 
spadła na Henryka zasłu~ona kar.!l. Nieopodal 
od Wrocławia, ceaarz poniósł od wojsk .króla. 
Bolesława taką kl~skę, że sam zaledwie z ży
ciem usiedł, - a krew Niemców na polach 
psy łapczywie chłeptały. Ztąd pobojowisko 
owo do dziś dnia zwie si~ "Psiem polem". 

l\To-w-o ot-w-arte! · l\ToW'o otvvarte ! I 
Chcąc uwzględnie liczne źyczenia mych polskich odbio1•ców, po~tanowiłem . 

w Dortmundzie, przy ulicy lJIUnsterstr. 4 
l\To~o Ot'W'arte ! 

wielki skład ubrań dla ffiif ćiyzn i chłopc.i obuwia. I 
Będzie :mem staraniem, tyllrn 1·zeezywiścłe dobry towar ntieć ua 1!$kła.dzie . i pros7.ę m1cl1 szanownych 

odbiore~h,· o łaskawe poparcie. Polecamy: 
'Obrania dla m.9żczyz:a. Paletoty dla :mężczyzn Paletoty dla m.9żczyzn 

z bukskinu, najpiękniejsze wzory 16, 10, 11 m. eskimosowe, nie można od1·óżn.ić od robio~ trykotowe z pod~.z. z ,,Zan. li•• 22, 19, 16 mr. 
-Obra:a.ia dla dzieci . nych pódług miary 23, 19 50, 17 mr. Spodnie kamgarnowe 

różny krój i kolor od 1 75 m. począwszy. 'C'brania. dla lXUfŻCzyzn wzory i krój pi~kne ~.50~ 7.50, 6.50, 3 mr. 

Ubrania dla m9żezyzn z kamgarnu, nie można odróżni.ć od robiu- 1 Trykotowe spcdnie 
trykotowe, czysta wełna, po 22, 19, 16 mr. nych podług miary po 21, 17, 15.50 m. tylko de brej jakośd po 8, 6. 5, 4 mr. 

G Jybym tu chciuł jesz~z~ ws~e~k.ie rodzaje obunia wylicza.ć, to z~jęłoby z~ w\tl~ miejsca, dfo tego nit eh każdy sam przy
będzie i przekona się 0 dobroci i tai;.1.osc1 mego ~o~aru. - Wszrtk~m. o<lb10rcom m~~s~&aJą~ym . w około Dortmundu w obwodzie 10 
mil zwracał będę koszta podrozy, aby kazd) mógł za tame p~emąd.ze rzeczyw1t:1cte cos farnego nabyć u 

przy ui. nunstersti·. Hoffmanna i sp·ółki w Dortmundzie p•·zy ui. lU.unsterstr. 
~~ ' ~~ W- O'prasza sit zważać na f irm.ę i numer domu. -=-e 



Bank ludowy - V olksbank 
ul. Dworcowa w Gliwicach, Bahnhofstr. 12 
przyjmuje pod procent pieni2'dze od 1 mr. poCZfłWBzy i płaci 4 procent 
ma półrocznem, 31/2 procent za. ćwierćrocznem i 3 procent za tygondlo
wem wypowiedzeniem. 

Rodakom z Górnego ~12''Zka, a zwłaszcza z oklicy Gliwic, Zabrza, 
Rudy Mikołowa Orzeaza Pilchowic, Rybnika, Miasteczka, Toszka i 
Pysk~wic, polec~my bank' nasz do składania w nim swych oszozędn?ści, 
aby mieli uzbierany kapitał, gdy wróc~ do .. domu. Ciężko zarobiony 
płeni~dz już dla tego lepiej u nas skła.dać niz w innych bankach: . po
niewlŻ bank nasz nie pustcza się na spekulacye l dla tego pewmeJszy. 
- „Swój dQ swego". 

Adres dla przeo;yłek: Bank ludowy - Volksbank, in 
Gleiwitz, Babnbofstr. 12. 

Donoezę szanownej Publicznoś;i w Harxloh·Bruck 
hausen i okolicy, iż obją.łem 

~ . . ;:ose1n1ee 
w Marxlol1, róg ulic Dahlstr. i Ge1trudemtr. 

PrzyjD1ujęi na stancyę rozmaitych panóV.: różnego 
stanu. Jeżeli kto przyjedzie z Polski, dosta-aie stancyę u mn1e każdego 
czasu uonleWl\Z n:am miejsce na 60 osób. 

'... Robotnicy dostan~ o kddej godzinie 

~ obiad i wieczerzt .._ 
w moim lokalu. 

O;:loszenie ! 
Wielka wyprzedaż berlińkieh i boehumskieh towarów. 

U dało mi się zakupić w Berlinie wielki bazar ubrań, spodni na 
niedzielę, paletotów, butów, trzewików, ubrań do roboty za połowę war
tości, tak samo kupiłem wielką partyę towarów z firmy ,,Boehumer Co•· 
sum" w Bochum, który swój interes zwinął na pół darmo. Mogą 
więc moi odbiorcy w tych lichych czasach kupić u mnie za v.tnie pieniłłdze 
dobry towar, i dla tego urządzam od dziś wielką wyprzedaż po każdej 
możliwej cenie i radzę każdemu, aby zaraz pojechał do Herne do S. Kle· 
ezewsldcgo, przy ul. Bahnhofstr. GS a przekona się o prawdzie cen 
niżej wyliczonych. Towar ten jest, można powiedzieć,· na pół podarowany, 
a mimo to każdemu odbiorcy z obwodu 25 mil, który u mnie ku 
pi, jeszcze zwracam koszta podróży. - Na sprzedaż zostało wyłożonych 

okolo 5600 sztuk. 
Ub nl. dl męz· CZ zn we wszystkich kolorach, rzetelna wartość 9 ra a a y 18 marek, taraz mr. 
Ubrania angielskiego kamgarnu :::::i~aft~~~~~ ~!r~~a!::~1 132

" mr. 
Spodnl·e na n1'edz1'elę bardzo pi~lrny k,rójl do wyszukania, rzetelna 4 50 mr 

' wartosć 10 mr .• tere.z • 

Paletoty na zimę, czarne, oliwkowe i brunatne, pOCZfłWBzy od 750 mr. 
Ubrania dla dzied we wszystkich kotorach do. wyszukania 2 mr Prosiłbym szan. Rodaków o faakawe poparcie mego przed ... 

~ębioratMa;~1; z s;;;;;~iak, I 
własciciel go;;pody: Herber;e zur „Froben Einkehr". 

- aaw M t ee M Mk ' ~ ł I ł ~ ~ ~·~1 

pOCZfłWBZy od • 

Piękne paletoty eskimosowe czarne rz~;1:'r.";:~!~ść 14 ~" mr. 
Na obuwiu 12 procent rabatu nadzwyczajnego. 

Kamasze dla . mężczyzn podwójnf!°r~~~~;:za, dawniej 4~5 mr .. 
~~~l~1~~~~~~~~~t~~t~~1~~r~~~~~~~~ł~~~iłi~i~~fł~~~f9 

I ~Zaproszenia weselne ~ ~ I wykonywa. p r ~ d k o , g u s t o w n i e i t a n I o I 
I Drukarnia „Wiarusa Polskiego" I 

w Bochumc 
Przy zamówieniu należy napisać, którego dnia, o której go

dzinie, gdzie i w którym kościele odbędzie aię Ślub, oraz u kogo 
i przy jakiej ulicy (numer domu tak!e poda~) :n~o~zyst~ść 
weselna się odbędzie. Podać należy ~akze im1~ 1. nazwisko 
młodej panny i młodego pana. Po odebram11 za.mówiema zostan, 
karcy w jak najkrótszym czasie wysłane. 

Polecam szan. Rodakom 

w Wanne li i okolicy, 
polski skład 

gotowego obuwia. 
Przedsięwzifłłem. swoich Roda

ków trwałem i ta.niem o bu wiem 
-0bsłuźyć. Możecie Bracia Rodacy 
dużo pieniędzy zaoszczędzić, jeżeli 
będziecie u swego Rodaka. kupo
wać. - Pr()SZ~ tylko dobrze u
ważać na moj~ firmę: 

Polski skład cotowego 
obuwia, 

naprzeciw rynku targowego 

w ·wanne 
przJ ulicy Bahnhofstr. nr. 107. 

Z szacunkiem 

Marcin Fabiailczyk, 
Zwracam uwagę szan. Rodakom, 

iż wykonuj~ takie trwałe i dobre 
obuwie podług miary. Reparacye 

0 
~· ie w jak najkrótszym 

Cygara 
100 sztuk . . • . . • • • . 2,50 mr. 
100 „ ......... 3.00 „ 
100 „ ......... 3,50 " 
10() " • • • . • • • • • 4,00 ,, 

Przy 1 OOO sztuk przesyłka 
franko. 

M. Miiller. 
w Diisseldorfie, Communicationstr. 

Bruch w Westfalii. 
Masywny 11/ 2• pi~trowy 

dom mieszkalny 
z podwórzem, st11:jni\ i ogrodem 
przy ul. Konig-Ludwig (bardzo 
dobrze połcżony dla interesu) jest 
przy 8000 marek w płaty zaraz 
do sprzedania. 

Wilh W ortmann. 
Baeznosć! 
Ktoby znał Jana Busza, 

zechce mi poda<! jego adres. 

M. Miedziński, 
Herne, N eustr. 35. 

Pantofle pluszowe dla mężczyzn robota4 r:1c:.0t:;s~awniej 210 mr. 
Półbóty dla mężczyzn, bóty do kopalń od 3!0 mr. pocz. 
Bóty dla niewiast z gumami i z guzikami, z ciel9cej skóry, dawniej 4so mr 

. 7,50 mr., n teraz • 

Pantofle ze skóry dla niewiast od 1,30 mr. począwszy. 
Trzewiki dla dzieci od SO fen. począwszy. 

Nie mogę tu wszystkich towarów w~liczyć, ale radzę, żeby każdy 
choć chwilowo nie potrzebuje, nabył jednak za tak niski! cenę. Zwracam 
uwagę, iź każdy powinien się pospieszyć z zakupnem, bo s4 tam tylko naj-
lepsze i najpiękniejsze wzory. „ 
~ REZERWIStJI ~ 

otrzymają osobne tanie ceny i zwrot kosztów podróży z obwodu 25 mil. 

S. Kleczewski 
ulica Bahnhofstr. 68, w tlerne, ulica Bahnhofstr. 68. 

f Baczność I ••••••••••••••••••••• 
• rekruci! • ł Kalendarz Maryański : 

Polecam kuferki, szczotki ~ . . Da rok 190~ • 
do czyszczenia. rzeczy i obuwia oraz ~ z hcz?,~mi rycinami o:az ~ .s doda.thmi tJ.: 1) „Elementar_z ~ 
wszelkie ·inne przedmioty potrze- ~ Polski , broszura obJętosc1 64 stron, "!1 okł~dce ,~oloroweJ. ..& 
bne dla. !ołnie!y po jak najtańszych A. 2) Kolo!owy obraz „Królowa. Wszyst~1ch Sw1ętych . 3) Dwa '9' 
cenach. Y' obrazy Jednokolorowe. 4) Obraz clemowy 1 4 portrEtami. 5) ~ 

F J
.c. f k"' H ~ Dwukolorowy kalendarz ścienny. 6) Kalendarz kieszonkowy • ..a. 

r. uze OS I, erne, A. Cena 60 fen, z przesyłką 70 fen. -. 
przy ul. Neustr. 35. """ Ad . w· p I kl" B h ~ ~ res. „ 1arus os , oc um. ~ 

Paweł Nawrocki, -~~~~~'ł~~'ł+~~~~~~~'ł~fl 
technik dentysta, 

Herne, Nowa ul. nr. 82 
wpra.wia 

sztucz:a.e z9by, 
plombuje, zatruwa i rwit 

lbez najmniejszege 96lu 

Piosennik Jutrzenki 
~awieraj„cy pieśni, piosnki i wiersze potępiaj~ce pijaństwo 
z:a.rciarstwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes. 35 fon. 

Aares ,,Wiarus Polski", Bochum. 
Pro 

deg ak I 111111111111111111111111111111111111111111!! 
fal Skład I. rzędu ubrań dla mężczyzn i chłopców · • = Jakob. i spółka, I 5-d Telefon nr. 167 • .._. WIT'I'El\T, BIF'nl. Bahnhofstr. ~6. f I 

[

0000000000000000000000000 000000000000000000000000000 gooooooooooooooooooooooooog ...... 
11111 Paletoty dla mężczyzn § I Ubrania dla mętczyzn i 5! Ubrania dla chłopców I = 11111 nowości sezonowe J eleganckie odrobienie O paletoty i płaszcze pelerynowe = 11111 po 1,50, 1.2, 1.8, 25 do 4li marek. po I, 12, I.li, 20 do 48 marek. 2 w nadzwyczajnym wyborze. ~ 
- 00000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000 • 
11111 Dodatki w za.auy sposób bez najmniejszego podwyższenia cen. jiij -= .Jacob i spółka w Witten, ulica BahnhoCstr. 26. li = Skora usługa! BI Polaka usługa! „. 8 Stałe ceny! i j 
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Z• dnlk, uakład t tedaxcn odpowiedzialny: Anton! Brej1kt w Boohlllll. - NAkładem 1 oaolonkamt Wydawnictwa „Wiaruu Polskiego" "li Bochwn~ 



Ptaszki w odlocie. 

Lecą, lecą ju~ bociany, 
Kruczy sznur żórawi, 

Dzikich gęsi sznur związany 
W powietrzu się pławi. 

I jaskółki, czarnfł rzeszą 
Radził nad odlotem 

Hen, za morza, gdzieś sie spiesz' 
Przed zimy powrotem. 

Kto te ptaszki w obce kraje 
Wiedzie przez bezdroże ? 

Kto skrzydełkom siłę daje 
Nieść sie ponad morze? 

Kto upatrzył im kamuszki, 
Gdzie~ spoczną wśród drogi ? 

Kto na popas zeszle muszki, 
Gdy głód zemdli srogi? 

A gdy u nas, wiosną nową 
Gaj się rozzieleni, 

Kto znów drogę lazurową 
Wskaże im w przestrzeni? 

Kto w gniazdeczko własne wróci 
Każde drobne ptasze? 

- Ten Bóg wielki, co policzył 
Myśli, czucia nasze l 

A gdy takiem Ojca okiem 
Czuwa nad ptaszyną, 

Jakże za Twym każdym krokiem 
Sledzi On, dziecino 1 • . . 

Piosnka pastuszki. 

Pasę krówki, bom dziewoja, 
Czarną, łysą - bo to moja. 
Lecz nie moja już czerwona, 
Ino z dworu - pożyczona. 
Pasę krówki, wianki plotę 
I do śpiewek mam ochotę. 

Z. M. 

A piosneczek umiem sporo 
Wiec śpiewanie idzie skoro ..• 
Posłuchajcie ino przecie, 
Takich yiosnek nie umiecie .•• 
Ot zaśpiewam: - był kr61 jasny 
Co posiadał kraj swój własny. 
Miał dostatki konie sługi, 
Pola, lasy, wielkie pługi ... 
Dużo wojska i hetmanów, 

· Dużo chłopków, dużo panów. 

- 40 __;.· 

Dobrze tam w tym kraju było. 
I jak w jakim raju żyło .. „ 
Chłopkom do brze, panom miło 
I o smutkach się nie śniło. 
Lecz źli ludzie podjudzili 
I kraj piękny rozdrobili ..• 
Teraz smutno, serce boli. 
Lecz my wyrwiem się z niewoli. 
I znów będzie jakby w raju 
W tym kochanym polskim kraju -
Hej 1 ty czarna, słuchasz rada, 
Co ma piosnka ci powiada ..• 
Pasę krówki, bom dziewoja, 
Prawda, piękna piosnka moja? 

Cztery pory roku„ 

Wiosna 1 wiósna 1 śli~zne czasy, 
Zielenią sie gęste lasy, 
Kwiatek już się ze snu budzi, 
Słychać śpiewy ptaszł\t, ludzi; 
Trzody pa.sił się na trawie, 
Skacze ja.gnie po murawie. 

E . E. 

Ludzie 1 ludzie! chwalcie Pana, 
Ta nam pora z nieba dana. 

Lato 1 lato 1 w niem upały: 
Kwiatki główki pospuszczały, 
i róża się pochyliła: 
Ale Pan Bóg deszczyk zsyła. 
On się o swe dziatki stara, 
Będzie chleba co niemiara. 

Ludzie 1 ludzie 1 chwalcie Pana, 
I ta pora z nieba dana. 

Jesień ! jesień! czas bogaty, 
Już pożółkły liście, kwiaty, 
Lecz się za to owoc złoci. 
Bóg wielki, pełen dobroci, 
Dzieli skarby między dziatki, 
N a zimę zsyła dostatki. 

Ludzie 1 ludzie! chwalcie Pana, 
I ta pora z nieba dana. 

Zima 1 zima 1 ciężkie czasy, 
Szronem się okryły lasy, 
W białem futrze ziemia chodzi, 
Już jej zimno nie zaszkodzi. 
Majłł owce wełnę swojł\, 
Ptaszki mrozów się nie boją. 

Ludzie! ludzie I chwalcie Pana, 
I ta pora z nieba dana. 

St. Jachowicz. 

~Bod.aktor odpowiedzialny Antoni Brejski w BochUll!. - Drukiem i nakładem Wydawn. „ Wiarusa Polskiego", 

Zwierciadło. 
o o 

I 
Bóg 

„Zwierciadło" wychodzi co miesit1ic, jako 
bezpłatny dodatek do „Wiarusa Polskiego". 
Prenumeratę, ktora wynosi 60 fen. kwar
talnie, przyjmuj!\ tylko ajenci i Księgarnia 
tJ... Wiar. Polak." w Bochum, Maltheserstr. 17 a. 

ł 

Ojczyzna! 

„ Wiarus Polski" wychodzi trzy razy 
~ygodniowo z bezpłatnym tygodniowym do
uatkiem religijnym pod tyt.: „Nauka Ka
tolicka" i z miesięcznikiem „Zwierciadło". 
Prenumerta na poczcie wynosi 1 m. 60 fen. 
kwart. a z odnoszeniem do domu 1 m. 76 fen. I Uena pojedyńczego numeru wynosi 30 fen. I 

o o o----~-- -------0 

Nr. 10.ia Bochum, w październiku 1901. Rok e. 
1\1.I at ka. 

Gwiazdeczko jasna na serca błękicie, 
Rozpromieniłaś smutne moje życie ; 
rryś mi błogo w życiu świeciła, 
Tyś mi te ziemie w raj przemieniła; 
Rozpromieniony szczęścia urokiem, 
Swiat się rozwinął przed mojem okiem. 
Ale nad wszystkie tyś mi jaśniała, 
Strumieniem światła drogę usłała. 
W tobie gwiazdeczko serce me żyło, 
Z tobą żyć dobrze, dobrze mi było! 
Gdym na cię gwiazdko moja patrzała, 
Tom Boga, ludzi, lepiej kochała; 
Gdym cię pod sercem mojem pieściła, 
Tom się i rzewniej i święciej modliła. 
Tyś się mej duszy stała odrodzeniem, 
Spokojnie żyłam pod twoim promieniem; 
A kiedy dusza czasem zabolała, 
Gdym łzawem okiem na ciebie spojrzała, 
Gdym cię pieściła na mojem ręku, 
Piłam pociechę. w słów twoich dźwięku. 
O gwiazdko duszy mojej tak droga, 
Tyś dla mnie była gwiazdeczką Boga; 
Dzisiaj cie nie mam przy moim boku, 
Czy tęsknisz za mn4 w chwały obłoku? 

Ks. Karol Antoniewicz. 

Praw dziwa piękność. 

I. 
Zaledwie słonko majowe wstało, 
Brat starszy w ogród szedł z siostrą malą; 
A wszystko do nich śmieje się wkoło ; 
Wszystko ich wita mile, wesoło : 
Ptaszęta z gniazdek radosnym śpiewem, 
Milutki wietrzyk świeżym powiewem, 
Kwiatki - tysi2'cznych wonią pachnideł, 
Motylki - barw2' i blaskiem skrzydeł. 

„ Ach mój braciszku woła Ludmiłka, 
Patrzaj, czy widzisz tego motylka? 
Jaki on ładny 1 Ach, a te róże! 
Czyż có na świecie zrównać im może ! 
A tam znów lilia„. albo fijołek 1 
Słuchaj, to pewno jakiś aniołek. 
Wszystko dogląda w tych stworzeń rzędzie. 
Ze tylko piękność wszędzie a wszędzie!" 

· Kiedy tak mówi - mały robaczek 
Niekształtny, ciemny, środkiem drożyny 
Pełznie powoli pod blizki krzaczek, 
Pewnie do swojej rodziny. 

„Ach, jaki brzydki!" Ludmiłka woła 
I nim dopełznął do krzaczka, 
Nim brat spóźniony przeszkodzić zdoła, 
Depce biednego robaczka! 

A brat rzekł smutnie: „Zła ogrodniCzko ! 
I za cóż jesteś tak groźną? 
O, pożałujesz tego, siostrzyczko, 
Ale .już będzie za późno !" 

vV estchnął - i więcej nic nie powiedział, 
Lecz smutny wracał do dworu. 
Czegoż się smucił? Wszak dawno wiedział, 
Ze ludzie ceni4 z pozoru. 

II. 

Gdy słońce zaszło, a księżyc złoty 
Z za lasów czoło wychyli, -
- Siostro - brat rzecEC - nie masz ochoty 
Pójść, gdzieśmy rano bawili? 

- O, dobrze, bracie 1 I już wybfogli · 
W ogródku cisza dokoła, ' 
I długo, długo nic nie spostrzegli 
Aż nagle siostra zawoła: ' 

"Ach, mój braciszku 1 Patrz 1 te światełka 1 
Czy to kawałki gwiazdeczki? 
Czy taka świetna rosy perełka ? 
Czy takie cudne kwiateczki? 

- A, prawda, siostro, że cudnie świec»e ! 
Ale te drobne światełka, 



Ćo takie świetne promienie niecą, 
O, to nie rosy p '}rełka ! 

Ani to gwiazdka spadła w te krzaczki, 
W drobne się iskry roztliła, 
To takie same brzydkie robaczki, 
Jakiegoś rano zabiła. 

A gdzież Bt} owe poranne blaski? 
Kwiatów kolory rozliczne? 
Gdzież te motylich skrzydeł obrazki, 
Tak krasne, lśniące, pneśliczne? ... 

Wszystko to znikło, bo słońce zgasło, 
Bo ra2-em z słońca skonaniem 
I dla nich skonu wybiło, hasło l 
W staną aż z słońca powstaniem 1 

Ale robaczki świecą tak jasno, 
Choć niebo chmury powlokfłl 
Choć blaski słońca dawno zagasną\ 
A zorze jeszcze daleko ..• 

Nie trudno błyszczeć promieniem jasnym, 
Cudzym i tylko odbitym\' 
Lecz jak ten robak, promieniem własnym, 
Promieniem w duszy ukrytym! 

Nie trudno błyszczeć przy dnia pomocy. 
Gdy słońce przyświeca jasno, 
Ale w ciemnościach, wśród nieszczęść nocy, 
Gdy wszystkie światła pogasną! 

W ogrodzie świata, droga Ludmiłko, 
Zobaczysz dużo motyli, 
Ale na piękność duszy patrz t;ylko 1 
Ta tylko jedna nie myli 1 

W ogrodzie świata lica niejedne 
Ujrzysz zmienione cięrpienirm, 
Wtedy przypomnij robaczki b:edne 
I rzuć współczucie spojrzeniem, 

Bo może pod tł} brzydką powłoką 
Dusza promieni się jasno, 
Jak te robaczki z nocną pomroką 
Sił4 prawdziwą - bo własną. [mieniu 

Zewnętrznych wdzięków w muszkach, w ka.
Lub w kwiatkach szukaj, Ludmiłko, 
Ale w myślącem, jak ty, stworzeniu 
Ceń duszę1 ach, dusze tylko 1 

K. Baliil.ski. 

Dzisiejsi rycerze. 

Po wiedz mi tatku - mówi chłopczyna, 
co· to za pan ten, Z S ·:1lablą U boku 
Tu na obrazie? Jak dzielna mina 1 
Dziwna mu siła bije ze wzroku, 
Wszak poznać po nim, że był żołnierzem! 
M-ąsiał być pewnie dzielnym rycerzem. -

- Odgadłeś dziecię - ojciec odpowie. 
Ten sławny rycerz, faty da.wnemij 

Poświęcił wszystko: mienie i zdrowie, 
By bronić drogiej, ojczystej .ziemi: 

To jest Czarnecki, co gromił wroga, 
Gdy w bój wezwała Ojczyzna droga. 

- Dzisiaj inaczej - chłopczyna rzecze, 
Nie ma już bojów, walecznych mężów, 
Co w walce z wrogiem kruszyli miecze, 
Nie słychać nigdzie szczęku orężów. 
Wszak lepiej było, gdy oni żyli 
I za OJczyznę mężnie walczy li? 

l\'1ówił mi tatko, że wróg niNlobry, 
Ojczyznę nasz4 wtrącił do grobu; 
Ze naród polski, niegdys tak chrobry, 
Pogr4żył w smutku, okrj1ł żałobą. 
W skrześnież Ojczy~ma w hla:;ku i sile. 
Kiedy rycerze śpią już w mr)gile? 

- Synu mój drogi 1 I dziś na świecie, 
Zyją Ojczyzny dzielni rycerze : 
Kto w życia swego rannym j 11ź kwiecie, 
Lgnie do nauki z zapałem, si,czerze, 
Kto młode serce v.dobi we cnoty 
I w niem wciąż krzewi miłość lm Bogu, 
Komu do pracy nie brak ochoty, 
Kto w życiu prawą podąża. drogą, 
A prawde tylko ukochał czystą -
Kto dobro szer?.y, gmach złego burzy, 
Ten kocha sercem ziemię ojczyst4~ 
Ten swej Ojczyźnie wiernie dziś służy. 
Gdy takich synów, Ojczyzna droga, 
Wielu mieć bęrlzie w całej krainie, 
Wtedy się pewnie nie zlęknie wroga, 
- W blasku pow~tanie - nigdy nie zginie 1 

Igmcy Nowicki. 

Przed nową siejbą. 

Wczesną wiosną wyszły pługi 
Na niwę. 

Przeorały zagon długi 
Nasze wołki, te śhve -
Przyszedł siewca, rzucił ziarno 
W rozoraną ziemię czarn~: 

„ 't,.~ 

"Oj, Ty Boże, co królujesz nad niebem 
"E>aj, niech ziarno zakiełkuje nam chlebem!" 

Hej, gięły się pełne kłosy ~ 
):Jrzez pole -

Przyszli żeńcy, wzięli kosy, 
Pościnali zboże w kopy 
I złoży li złote snopy 

W stodole. 
Oj, będzie też, będzie chleba, 
Prawie tyle, co potrze~a. 

Puk, puk ---- do drzwi ktoś puka 
W jesienny ranek s-vhl"y; 

'~ 

ldzie Pani - Nauka -
Przez naszych pól obszary : 

Na każdej staje miedzy, 
W każdą bruzdę garść rzuci 
Ziarnek cnoty i wiedzy -
Przyszła, przejdzie i więcej nie wróci ! 

Hejże polska Ty dziatwo 
Kochana! 

vV eźmijśe się do pracy 
Od rana. 

Przeszło lat o wesoło~ 
Zgromadźte się przed szkołą: 
Po wakacyach pracować tak łatwo. 

Tam, gdzie dobra jest rola, 
Serce czyste i wola 
Posiew zejdzie ziarnisty 

Sto kłosem. 
Siłą wiedzy i cnoty 
Strzeli w niebo plon złoty, 
Skarb wzbogaci ojczysty 

Jak trzosem. 

Tylko, baczność, próżniacy ? 
Bo wam zdzióbią plon pt.acy 
Albo dzikie przytłumią ktłkole 1 
Szkoda siejby na marno, 
Zmarnowane tó ziarno, 
Coby w płytką lub twardą szło rolę! 

Główki czarne i płowe ! 
Niechaj myśli w Was zdrowe 

Kiełkują -
Niech się światłem rozszerzą 
A zaś serca niech wierzą 

I c :mją ! 

Boże łanów i ludzi l 
Niechaj moc Twa pobudzi 

Na zagonach i w chatach 
Nam życie -

Niechaj serca zabiją, 
Niech się łany q.kryją 
W urodzajnych znów latach 

Obficie. 
Ty, coś ducha jest Bogiem, 
Spraw, niech w naszej młodzieży 
Zadne serce nie leży odłogiem ! 

Gabryela Zaleska, 

Kominiarczyk. 

Lat temu kilka... byłem tak mały, 
Zaledwiem łokieć odrósł od ziemi, 
Niańki, chodzące z dziećmi drobnemi, 
Strachem mnie jPszcze nje nazywały. 
Gdy mnie zbudzono raz bardzo ·rano, 
W czarny speucerek z sukna ubrano, 

Dano w dłoń kulę, wiechę i liny, 
I powiedziano: „idź, czyść kominy 1" . 

Poszedłem .. Wielem przecierpiał . strachu, 
Gdym musiał włazić do czarnej rury, · 
Nie wyskoczyłem mało ze skóry, 
Gdym się zobaczył na stromym dach'!··• 
Ale to przeszło... Dziś . nikt nade mnie 
Porz,dniej sadzy nie wytrze w ciemnie, 
Nikt się dachówek zwinniej nie czepi, 
I nikt hijor-hi !! nie woła lepiej. 

Ludzie się śmieją z kominiarczyka, 
Czemu? „. Bo czarna sadza go prószy, 
Lecz iluż białych czarno ma w duszy, 
A nikt palcami ich nie wytyka? 
Smieją się... Dobrze 1 śmiejcie się zdrowi, 
Zal mi wa:s, że wam rozum nie powie : 
Jaka to przyszłość światu zagraża, 
Gdyby zabrakło mu. .. kominiarza L.. 

Wystawmy sobie, że w jednej chwili 
W szyt\tkie warszawskie kominiarczyki 
P oszli grać w dołki, albo w guziki, 
Lub że rzemiosło swe zarzucili. 
W ysv. orowali lica zczern1ałe, 
Włożyli suknie czyste i białe, 
Pomad'ł blasku dodali włosom, 
I ... zc,sta.wili świat jego losom„. 

Niech no to pot.rwa do dwóch tygodni! 
Dymią się pi<'C<', dymią kominy, 
A ludzie kwaśne zrobili miny, 
I stoją w koło z~iębli i głodni. 
Obiadu dostać za żadną cenę, 
Gdzie dom - to pani cierpi migrenę, 
Pan kaszle, chrząka, krzywi się, krztusi, 
Dym nawet dzieci w kolebkach dusi! .•. 
Nie dosyć na tern!... W parę dni jeszcze, 
Strażak na wierzy gdzie spojrzy z góry, 
Wszędzie slę dymu wzbijaj~ chmury, 
I zewszłłd lecą iskry złowieszcze. 
Ile jest domów, tyle się pali, 
Gdzież ludzie, coby zgasić zdołali? 
w net z tej warszawy tak dziś wspaniałej, 
Czarnych by zwalisk kupy zoBtały. 

I nie mogło by stać się inaczej 1... 
KQminiarz zatem jest w tej budowie, 
W machinie, która światem się zowie, 
Kółkiem, co więcej nad inne znaczy ; 
Bo gdyby zbrakło tych z czystą twarzą, 
Co pieką ciastka lub cukier smażą, 
Robią pierniki, albo karmelki, 
Czyżby świat doznał klęski tak wielkiej? ... 

Wiec mogę dumnym być z mojej doli 1 ••• 
Ze tam kto nie zna ąiojej zasługi, 
Ze mnie za postrach ma jeden, drugi, 
To nie obchodzi mnie; to nie boli. 
Gdybym ja nie był czarnym jak smoła, 
Dym z pieców wasze kopciłby czoła. 
To też nie szydźcie z mojej czarności, ··, 
Ja dżwigąm kopeć całej ludzkości. 



W1chodli na wtorek, e~artek l sobotę z dodatkiem 
rtllgljnym p. t.: „Nauka Katolicka", z dwutygodnt
ldem spółecmym p. t; „Głos gómlków 1 hutników", 
orll pisemkiem llterackiem p. t.: „Zwierciadło". Przed
płata kwartalna na poczcie l u listowych wynoąi 1 mr. 
iO fen., a • odnoszeniem do domu 1mr.74 fen. n Wia
IDI Polski" upłsany jest w cenniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MdDL SIĘ I PRACUJ! 
Za lnsera.ty płaci Bł~ 1a miejsce rqdka drobnego drab 
16 fen., a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
'O fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opusi 

· cmyll rabat. Za tłómacrienia 11 obcyoh języków na pol
!ki nie się nie płaci. Listy do Redakcyl, Drukarni 
l Ksiogarni nalety opłació i poda~ w nich dokładny 
adres płs~cego. Rękopisów się nie 11Wraea. Nazwisk 
korespondentów bez ioh upowdnienia nie wykazuje się. 

Nr. 122. :Booh Ullł., om'W'artek, 10 października 1901. Rok 11. = Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
test Polakiem, kto potomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli! 

-----------------J eszeze teraz 
odnowić ,można przedpłatę ;na nzwarty kwartał. 
Ktoby pragnął, aby mu poczta wszystkie nu
mery gazety od początku kwartału dostarczyła, 
niech dopłaci 10 fen. i Żt\da: „Wiarus Polski'; 
mit N achlieferung. H 

Prenumerata na cały czwarty kwartał, 
czyli na październik, listopad i grudzień za 
wszystkie cztery pismo, czyli za 

,, Wiarnsa Polskiego", 
„Naukę Katolicką", 

„Głos górników i hutników" 
i „Zwierciadło" 

wynosi na pocztach i u listowych wiejskich 
zem tylko 

1 markę 50 f enygów. 
Za przynoszenie do domu przez listowego 

dopłaca się 24 fen. kwartalnie. 
DS"" Ktoby pragnłłł, abyśmy „Wiarusa 

Polskiego" posyłali rodzicom, krewnym lub 
z~ajomym do Polski, lub gdziekolwiekbł&dź, 
niech nadeśle 1, 7 4 mr. · i dokładny adres, a ga-
11et~ poczcie przekażemy, lecz prosimy uczyni6 
to Jak najrychlej, gdyż przez późne przekazanie 
gazety powstają nieporz,dki. 

----------------Po la cy na obczyźnie. 
Wiec polski w Bruchu 

cieszył się mimo ulewnego deszczu i niesły
chanego wichru, licznym udziałem Rodaków. 
Przewodniczył p. Funtowicz, jako przewodni· 
c~~cy „Związku Polaków", którego staraniem 
w~ec zwołany został. Kilku Rodaków .·. oma· 
wiało obszernif~j religijne, narodowe i matery· 
alne. sprawy Polaków na obczyźnie. Zagrze· 
W~li ~ówcy zebranych, aby tern silniej opie
ra.li się germanizacyi, aby tern goręcej kochali 
wiarę św., im silniej godzą wrogowie nasi na 
te dwa największe skarby każdego prawego 
P?la~~ i katolika. Prócz tego też starać się 
\Vinn1smy, aby stanąć na silnych podstawach 
In~teryalaych, a w tym celu zapanować po· 
~mna między nami jak największa trzeźwość 
~ 0~zczę~ność, ~ez. których to cnót o d?b~o· 
yc1e am marzyc me można. Rozdano tez Jak 
z~ykle bezpłatnie kilka set elementarzy i za· 
f1ksy~ano do „Związku". Jak w Kastropie, 
a ~ w Bruchu chciano urządzić składkę, aby 

• lZw1~~kowi" umożliwić energiczniejszą dzia
i"lnosc za pomocą pism ulotnych i broszur, 
ecz dozorujący wiec komisarz policyjny 

p. Apeldorn z Bruchu oświadczył, że wiec 
rozwiL\że, skoroby urządzono składkę. Zwró· 
cono mu uwagę, że to według najnowszego 
:Yroku jest dozwolone, na co oświadczył, że 
Yro~u tego :nie zna. Gdy na publiczne za· f Ytan1e przewodniczącego komisarz oświadczył, 

e na urzł\dzenie składki nie pozwoli, •twier· 

d_ził to przewodniczący zaznaczając, że dzieje 
się to bezprawnie, to też zażalenie do wyższej 
władzy wysłane zostanie. 

Wiec rozpoczęto i zakończ~no piesmą. 
Zaznaczamy przy tej sposobności, że trzej 

Rodacy w Duisburgu, którzy na wiecu przed· 
wyborczym urządzili składkę na cele wyborcze, 
otrzymali mandaty karne od policyi. Nie za· 
płacili naturalnie kary, lecz wnieśli o rozstrzy· 
gnięcie sądowe. Dotąd termin w tf'j sprawie 
jeszcze się nie odbył, ale nie ulega wątpliwości, 
iż owi Rodacy zostaną uwolnieni. W każdym 
razie dla tego, że policya nie zna praw obo
wiązujących, zostali na niepotrzebnt\ stratę 
czasu narażeni. Któż im to wynagrodzi ? 

Król polski Jan Sobieski w Bruchu 
miał przykrą przygodę, bo za to, że pod ·wie· 
dniem Niemców obronił przed Turkiem, Niemcy 
w Bruchu tak mu się odwdzięczyli, że. nawet 
jego obrazu nie cierpią w publicznym lokalu. 

Obraz ten wisiał już od kilku lat w sali, 
w której się także wiec niedzielny odbył, no, 
i "Vaterland" pruski się nie przewrócił. Do· 
piel'O podczas wieca dostrzegło go oko pisarka 
polic~jnego z Dortmundu, który był na wiecu 
jak.o tłomacz. Ze strony policyi zaraz też za· 
żądano zdjęcia obrazu, lecz gościnny oparł si~ 
temu, uznając, że Polacy słusznie uważaliby za 
prowokacyę, gdy by poszedł podczas wieca 
zdejmować ze ściany obraz króla Sobieskiego, 
zrobiono to więc dopiero po wiecu. 

Takie postępowanie nazwać musimy dzie· 
ciństwem. Czyż policya sądzi, że przez to 
zaszkodzi sprawie narodowej Polaków? O, my
li się grubo, bo jesteśmy pewni, że teraz każdy 
Rodak z Bruchu postara się, aby mieć w swym 
demu obraz króla Sobieskiego. W podobny 
sposób należy odpowiadać na takie szykany. 
Czyż jednak Polaków nie musi oburzać takie 
postępowanie ? Niechże Prusacy nie myślą, że 
teraz Polacy zapomną, że nasz dzielny kl'ól 
Sobieski wielkie Niemcom wyrządził dobro· 
dziejstwo broniąc Wiednia ! Tak to Prusacy 
energicznie budzą ducha narodowego w ludzie 
polii!kim. 

Wiec polski w Hamborn 
nad Renem odbył się ubiegłej niedzieli pod 
przewodnictwem p. Lackowskiego. Oma wiano 
na wiecu sprawy knapszaftowe i wszystkie 
inne, c-0 nas Polaków na obczyźnie boli. Dla 
zachęty Rodaków, aby uczyli swe dzieci po 
polsku czytać, rozdano większą liczbę elemen· 
tarzy. Zapowiedziano też, że za trzy togodnie 
odbędzie się wiec w Neumlihl. Po zapisaniu 
członków do ,,Zwi~zku Polaków" zakończ;ono 
wiec o godz. 1/2 3·ciej. 

Germanizacya dziewcząt polskich. 
Do „Germanii" piszą z Poznania, że jeien 

z inspektorów powiatowych w naszej dzielnicy 
miał oświadczyć, że należy wpłynąć na polskie 
dziewczęta w kierunku germanizacyjnym. Ko· 
respondent "Germ." pisze : 

„Przybył on do jednej z szkó1 wiejskich 
i zrobił spotrzeżenie, że chłopcy lepiej wbdali 
językiem niemieckim, aniżeli dziewczęta. Inspe· 
k tor powiatowy wyraził nauczycielowi z dziwie· 
nie i zapytał się, czemu należy przypisywać 
tę okoliczność. Nauczyciel odpowiedział, · że sta· 
ra się szcz.ególnie o to, aby polskich chłopców 
nauczyć po niemiecku, ponieważ tego języka 
będą potrzebowali w późniejszem życiu, jako 
żołnierze lub wychodźcy. Ale zapatrywanie 

szkólnego inspektora powiatowego opiewało: 
„ Właśnie dziewcz~ ta należy germanizować; toż 
one zostanĄ matkami i obowiązkiem ich jest 
potem mówić z dziećmi po niemiecku!" - Je„ 
żeli powiatowi inspektorowie szkolni lub inne 
czynniki doprowadzą tak daleko, że polskie 
dziewczęta i polskie kobiety przekonają o tern, 
iż ich obowiązkiem jest mówić z mężem i dzie· 
ckiem po niemiecku, wtenczas dopiero mogą 
liczyć na to, że ich dążności germanizacyjne 
uwieńczy powodzenie. Ze to atoli nie nastąpi 
nigdy, o tern wie każdy, kto zna Polki. Toż 
właśnie Polka stawia germanizacyi wprawdzie 
bierny, ale energiczny opór. 

Nasze matki i żony nie omieszkają posta~ 
rać się o to, aby zabiegi owego pana inspekto• 
ra powiatowego pozostały najzupełniej bezowo· 
cnemi, może też on już dzisiaj być najzupeł. 
niej przekonany o tern, że tak będzie. Każda 
matka-Polka wie doskonale, że jej obowiąz„ 
kiem najświętszym jest pielęgnować skarby, 
które jej Bóg powierzył: religię i narodowość 
dziecka i nie znajdzie się między Polkami tak 
potworna matka, któraby pierwszych słów pa• 
cierza ucz-yła dziecko wymawiać w innym ję· 
zyku, niż w mowie swych prababek i własnej. 
Pan inspcktvr s.zkólny pogardziłby sam z p6" 
wnością _,niemiecką matką, któraby do swego 
dziecka przemawiała we francuskim, angielskim 
lub włoskim języku. Jesteśmy o tem najsilniej 
przekonani i dla tego trudno nam uwierzyć w 
doniesienie korespondenta „Germanii". Dzieje 
naszego narodu pokazują, jak Polki zawsze 
pojmowały swoje obowiązki i jak je spełniały. 
Dzisiejsze pokolenie niewiast polskich nie po• 
zwoli się sprowadzić z tej drogi i pełnić bę„ 
dzie dalej obowiązki, które nań wł zył Pan 
Bóg, a nie inspektor szkólny, którego władza 
kończy się u progu domowego ogniska. 

Polacy na obchodzie żałobnym za 
Mac Kinley' a. 

Z Chicago piszą pod dniem 24 wrzesma: 
"Nie zwykle uroczysty wyglĄd posiadało 

wczoraj miasto Chicago. Od wschodu do za• 
chodu słońca wsz~stkie szynki zamknięte. Od 
rana zaledwie sklepy z artykułami spożywczemi 
były otwarte, a od południa jeden skład w 
drugi miał drzwi zaparte. Prz..,d południem 
liczne rzesze ludu spieszyły do kościołów ró· 
żnych wyznań, a od południa wszystko co, 
żyło wsiadało do tramwajów lub udawało się 
pieszo do śródmieścia, gazie setki tysięcy ludzi 
zalegały chodniki, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi 
formowały się w szeregi, ażeby wziąć udział 
w niebywałej paradzie żałobnej, na cześć 
męża, który przed tygodniem jeszcze był gło· 
wą ludu wielkiej rzeczypospolitej amerykań-. 
skiej, którego zwłoki złożono wczoraj do grobu,. 
na cmentarzu w Canton, Ohio~ · 

Mac ~in!ey ni? u.marł śmiercią naturalną. 
Pasmo dm Jego zyc1a przecięła zbrodnicza 
rę~a. Okoliczność ta wpłynęła w znacznej 
mierze na ~harakter wczorajszej parady. 
Gmachy na ulicach, przez które miał prze· 
chodzić żałobny kondukt bez trumny tonęły 
~e festonach i draperyach o kolorach białym 
~ c~arnym, a gdy trzy strzały armatnie nad 
Jeziorem dały znak do rozpoczęcia pochodu 
na chodnikach rojących się tłumami ludu za~ 
~egła taka cisz~ i .taki tam zapanował porz~dek, 
ze kordony. pohcy1 zdawały się być zupełnie 
z bytecznemi. 



Na Polakach, znajdujących się wśród tych 
tłumów kosmopolitycznych i różnych '!yznań, 
pochód cały oryginalne sprawiał wrażenie, 
:z;właszcza, iż każdego Polaka przygp.Qbiała 
straszna 1nyśl, że nie byłoby na tych chodni· 
kach ow'y&h setek tysięcy ludzi w smutku ·po
grążonych, że nie było by tej wspaniałęj., lecz 
żałobnej .parady, gdyby prezydent -Stanów 
Zjednoczonych nie był zginął . z ręki '.:nikcze· 
mnika, noszl\cego polskie nazwisko. ,J 

Oto na czele pochodu jedzie szef ~:policyi, 
-a przy jego boku jedzie trzech inspektorów. · 
Na najpiękniejszym koniu siedzi mę~yzna, 
zdrów i czerstwy jak rydz, a rosły i si;hy jak 
dąb. To rodak nasz, Łukasz · Kalas, to -
Polak. „. „ 

\Vspimiała orkiestra, rozpo
0

czynają0Ą koro· 
wód, gra wspaniałego, przejmującego dO-.szpiku 
kości marsza pogrzebowego. Druga i trzecia 
gra inne marsze, lecz czwartti, dziesiąta, piętna
sta, dwudzieąta, trzydziesta i czterdziesta po· 
dejmuje melodyę orkiestry pierwszej i na 
wszystkich ulicach rozbrzmiewa ów wspaniały 
marsz, · sb\wny na cały świat, marsz pogrz~
bowy nieśmiertelnego Szopena, a Szopen ów, 
to nasz rodak, to - Polak. 

W takt za tym marszem postępują pułki 
po pułkach mili~yi i wojsk regularnych tute} 
szego kraju, oddziały weteranów z da.wnych 
i niedawnych wojen, listonoszów i urzędników 
związkowych; niezliczonego rycerstwa różno
narodowego, szeregi konnicy i długie rzędy 
karet z rozmaitymi dygnitarzami, poczem zja· 
wia się na koniu marszałek siódmej dywizyi, 
obejmującej największą chicagoską d:zielnicę 
zachodnią. Marsza.łkiem tyni znany powszechnie 
Piotr Kiołbnsa - Pdliak, w którego tropy 
postępuje polska kawalerya, w którego ti·opy 
podążają liczne szeregi Sokołów, rycerzy różnej 
broni, malOwniczych Krakusów, Towarzystw 
najróżniejszych pod szt?indarami Orła i Pogoni, . 
licznych karet gustownie przystrojonych. 
Wszyscy Sokoli, Rycerze, Krakusi, Towarzysze, 
których żony) córki i siostry znajdują się w 
karetach, to rodacy nasi, to - Polacy. 

Pi~tuo polskie tak wyraźnie wybite na 
wczorajszym żałobnym kosmopolitycznym po
chodzie, że nie umiemy go sobie wystawić 
tak poważnym, wspaniałym i imponującym, 
jakim był, gdyby nie nadawali mu blasku i 
świetności pogrzebowy marsz naszego Szopena 
i inspektor policyi Kalas, marszałek Piotr 
Kiołbasa i rzesze Polaków, połączonych w 

_jeden .·2bóz lojalnych amerykafo;kich obywateli, . 
wobec któryl;h wyrodek polski Leon Czołgosz . 
maleje do objętości punktu, pozbawionego ma· 
'tematycznych rozmiarów. 

o·- godz. 2 min. 30 pochód stanął „ i ustał 
ruch na wszystkich liniach kolei ulicznych. 
Uczestnicy pochodu i mQżczyźni na chodnikach 
zdjęli z głów kapelusze i całe dwumiHonowe 
miasto Chicago przez pięć minut było pogrą~ 
żone w modlitwie . . Zwłoki pfezydenta Mac 
Kinleya spuszczono w Canton w tym czasie 
do grobu. 

Mieszkańcy naszego miasta i ludność 
wszystkich Stanów Zjednoczonybh słała równo
cześnie błagalną modlitwę przed tron Przed
wiecznego, o spokój duszy ofiary zbl'Odni. 

Ode!wa. 
'N skutek znanych zaJSC w gimnazyach 

wydalono w końcu zeszłego miesiąca _ kilku 
abituryent6w z gimnazyum brodnickiego i cheł
mińskiego. Pomiędzy tymi znajdują się nie
jedni w smutnem położeniu materyalnem. Ce· 
lem umożliwienia im . dalszego kształcenia. się, 
odzywamy się niniejszem do ofiarności naszego 
społeczeństwa. · · 

Składki uprasza się przesefać na i·~ce p. 
dr. med. Brejskiego w Toruniu (Thorni,. przy 
Rynku Staromiejskim 1. 8. . 

O rozdzielaniu funduazu stanowić °1>ędzie 
komitet, wybrany przez niżej podpisanych. 

V\"' październiku 1901 r. 
Ks. kan. Bielicki, Pelplin: Dr. Brejski, 

Tomń. Cichocki, Zapluskowęsy. Leon : Ozar
liński, Toruń. Działowski, Działowo. Hoza· 
kowski; 1'Ppruń. Dr. Józef Karwat, Wichulec. 
B. Kurz~kowski, Lubawa. Dr. Lamparski, . 
Lubavi~. • ' Łyskowski, Komorowo. Kd. „ prob. 
Majka, Sampława. . Mosakowski, Qie}!zyny. 
Ks. prob. Odrowski, Toruń. Ks. prob. Odro· 
wski, Nawra. · Ks. prob. Okoniewski, Lubawa. 
Ossowski, Najmowo. Dr. Polewski, Chełmno. 

W I A B U S P O L S K; I: 

. Dr. Pomierski; Lubawa. Dr. Rzepnikowski, 
Lubawa. Prof. Schroeder, Brodnica. Sikorski, 
W. Chełmy. Sla.ski, Orłowo. Dr. L. Szu
man, 'roruń. Wł. Szuman~ Toruń. Ks. prob. 

. Wiśniewski, Wielkałąka. Wycz~ ński, Brodnica. 
Ks. prob. Zórawski, Jastrzębie. 

Otrzymaliśmy następujące 

Ostrzeżeziie: 
Po Westfalii i Nadrenii kręci się już od 

dłuższego czasu młody człowiek, który po· 
wiada, że pochodzi z Prus, ale przed wojsko
wością uszedł do Wiednia, zkąd teraz został 
wydalony. Powiada on, że jest .akademikiem · 
i że zamierza się udać do Paryża itd. Rozpi· 
suje on listy do towarzystw o wsparcie. Po· 
nieważ wszystko wskazuje .na to, że jest wy· 
rafinowanym oszuatem, przeto ostrzega się 
przed nim Rodaków i towarzystwa. Takich 
wydrwigroszy najlepiej zaraz za drzwi wypro· 
sić. . Zaznaczam jeszcze, że unika on starannie 
zetknięcia się z Redakcyą „ Wiar0:sa Polskiego", 
bo widocznie przeczuwa, żeby zostało prędzej 
jego łapichłopstwo wykryte. Takim ni~znanym 
ludziom nie trzeba i dla tego zbytnio ufać i 
zwierzać im się, bo to dziś różni ludzie kręcą 

· się po świecie„. · 

Zier.a.ie polskle. 
* Z Pi.·us Zach., Warmii i Mazur. 

Pelplin. Stan zdrowia ks. prałata lic. 
PołoJtJ.skiego tak się polepszył, że w sobotę 
5 b. m. mógł opuścić dom św. Józefa i udać 
się do Wąbrzeźna, gdzie, jak po kilku godzi· 
nach zatelegrafowano tu dotąd, szczęśliwie 
stanął. 

No;lVa Cerkiew. · Obywatel pan Po
mierski poniósł w ubiegłym tygodniu znacznt\ 
stratę; zbiegło mu bowiepi 5 koni wartościo· 
wych, które dostały się na tor kolejowy i roz· 
szarpane zostały przez przechodzący pociąg. 

Tuchola. Zniesiono naukę języka poi· 
skiego w seminaryum nauczycielskiem w Tu. 
eboli, jak donosi "Gazeta Toruńska", a nato· 
miast zaprowadzą tam po wakacyach naukę 
j~zyka francuzkiego. 

Pelplin. Zgorzał tu doszczętnie war
ształ zduna p. Krzyżanowskiego; straż ogniowa 
ograniczyć się musiała na ratowaniu sąsiednich 
budynków. 

Swiecłe. Czołno, wiozące 3000 centna· 
rów buraków cukrowych zatonęło we Wiśle 
pod Sartawicami. Tylko sto ce.ntnarów ura
towano. '1Visła na tern miejscu zawsze ucho
dziła za bardzo niebezpieczną. To . też dawniej 
Sartawice nazywano Czartowice. Poeta Klono
wicz we „FHsie", drukowanym po raz pierwszy 
1595 roku, nazywa wieś „Sarkawicami", jakoby 
tam ·szyprowie „sarkali" na przykroąci. Dla 
wyjednania sobie u Boga szczęśliwej żeglugi, 
zatrzymywali się tam dawniej szyprowie i w 
kościele sartawickim, gdzie około r. 1242 prze· 
chowywano głowę św. Barbary, polecali się o· 
piece tej patronki szcz~śli wej ~mierci. 

* Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
U poiledzenie katolików przy o bsa· 

dzaniu urzędów publicznych jest daleko wię· 
ksze, aniżeliby to uważać można było za mo· 
żliwe, jak konstatuje berlińska „Germania", która 
pisze: 

,,Jak wiadomo z najlepszego źródła, po· 
suwa się ces. naddyrekcya poczty w Poznaniu 
znacznie da.lej jeszcze, aniżeli pan landrat po· 
wiatu tucholskiego. Wymieniona władza, stosu· 
jąc się do istniejącego rozporządzenia, już od 
kilku lat udziela bez ogródki odmownej odpo· 
wiedzi młodzieńcom, jeżeli są katolikami, gdy 
wnoszą o przyjęcie ich na urzędników lub niż· 
szych urzędników. Trudno przypuścić, aby 
urząd poczt rzeszy zna.ł i pochwalał te prze
pisy. Rozporządzenie jest niezawodnie wydane 
tylko na obwód. W każdym razie jest to coś 
tak niebywałeg-0, że wydaje się trudne do uwie· 
rzenia." 

Zbąszyń, Hojne ofiary sypią się dla na
szej dzielnicy, jak z rogu obfitości. Gazety nie· 
mieckie donoszą, że zebranie Gustawa Adolfa, 
które - jak wiadomo - odbyło się w Ko· 
lonii, przeznaczyło dla Niemców w Poznań
skiem główny dar w wysokości 19 830 mr. i 
to dla miasta Zbł\szynia w szczególności. 

Poznań. W sprawie j~zyka polskiego 
w szkole. "Kolnische V olksztg." dała, jak wia-

domo, tutejszej „Posener Lehrerzeitung" stosa . 
wną odprawę na wywody tej gazety nauczy. 
cielskiej, która usiłowała usprawiedliwić zast6. 
sowywaną obecnie w szkołach ludowych me. 
todę nauki, wykluczającą język polski. · "Pose„ i 
ner Lehrerztg." teraz broniąc się, pisze, że poi. 
skim szowinistom chodzi jedynie o to, aby ję. 
zyk polski panował w niemieckiej szkole. Wy. 
stępowanie przeciw niemieckiemu charakteroWi 
szkoły ludowej jest jednym z najskuteczniej. 
szych środków agitacyjnych, poniewM umiano 
- jak czytamy w „Posener Tagebl.", który 
staje w obronie „P. Lehrerztg." - sprawę 
czysto metodyczną sprowadzić na pole religijne, 
Można tylko ubolewać nad tern - czytamy 
dalej w „P. Tagebl. ", że nie można zapobiedz 
temu powiązaniu z religią praw czysto świeckich, 

Na nic się nie przyda p0lemika tam, gd.zie 
jest zła wola. I my nie możemy polemizować 
z "Pos. Lehrerztg.", jeżeli te gazety nie chcą 
uważać nawet sprawy języka wykładowego w 
nauce religii za sprawę religijną i zarzucają 
nam „wciąganie spl'avy świeckich na pole i-eii. 
gijne." Nie tylke język wykładowy w nauce 
religii, ale i usuwanie języka polskiego z in• 
nych przedmiotów nauki ijako osobnego przed. 
miotu nauki w wielu szkołach ma związek z 
na.uką religii. J~zyk ojczysty, w którym winna 
być wykładana nauki religii, powinien też z 
tej właśnie przyczyny niepoślednie zajmować 
miejsce w szkole. Kto z pedagogów tego nie 
rozumie, jest chyba zaślepionym szowinistą, 

· z którym polemizować nie warto~ 
Poznań. Lekarzowi p. dr. Janowi Szu• 

manowi z Poznania wytoczono proces, że pod· 
pisuje .się Szuman, a zatem nazwisko przodków 
„Schumann" spolonizował. Pan Sz. udowodnił, 
że nie tylko ojciec, ale i przodkowie jego byli 
„Szumanami" i urzędowo się tak podpisywali. 
Sąd przyznał p. dr. Sz. słuszność i tenże na· 
dal nazwisko swoje tak będzie podpisywał. 

Bank Parcelacyjny w Poznaniu na 
Piekarach nr. 18 prosi swoich interesentów 
bardzo, aby listy i wszelkie przesyłki dla uni· 
knienia kwarantanny adresowali w następują• 
cych trzech słowach: 

Bank Parcelacyjny, Posen 
bo liczne zażalenia jego do najwyższej instan· 
cyi były bezowocowe, a interes wymaga pr.ze• 
cież szybkiego załatwienia spraw. Wyniki pro· 
cesowe przeciw poczcie podamy po ukończeniu 
procesów do wiadomości na tej drodze. , 

· Sierakowo. Komisya kolonizacyjna ku• 
piła domenę Grabia pod Sierakowem . . 

Poznań. Wicher, który szalał w. nied.zie• 
lę, połamał wiele drzew, wybił mn9stwo szyb 
i poczynił szkody na dachach. Przy ulicy Je• 
zuickiej wygniótł wicher szybę w oknie wysta• 
wnem. Również latarnie oraz druty telegrafic.~me 
i telefoniczne wielce ucierpiały. · 

Inowrocław. Wielki popłoch wywołała tu 
wieść, nadeszła z Akwizgranu, że dom banko· 
wy Roberta Si.irmondta i Spółki popadł w kon· 
kurs; rzeczony bank bowiem jest głównym 
akcyonaryuszem naszej kopalni soli; należała 
doń także do stycznia rb. i fabryka sody w 
Mątwach, którą jednak w roku bieżącym na· 
była salina. Tuszą sobie wprawdzie, że żadna 
zmiana ani w kopalni soli, ani też w fa bryc~ 
sody nie zajdzie,- tymczasem jednak kurs akcy1 
tutejszej saliny spadł na giełdzie. 

* Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Buda. W czwartek około 11 i pół ~ 

południe ranżerował robotnik kol0>jowy Sucha· 
nek wagony z pomocą lokomotywy. Narai 
przez własną nieostrożność dostał się międiY 
wozy i został na śmierć zgnieciony. 

W Belka spaliła si~ chałupnikowi Fran• 
ciszkowi Blindzie stodoła z zapasami zboża. 
Straty wynosz~ około 1200 marek, które 
Blinda ponosi:, bo niczego nie kazał .zabei· 
pieczyć. 1-o 

Królewska Huta. Bank ludowy, sió• 
dmy z rzędu na Górnym Slązku, otwarty zo• 
stał w Królew~kiej Hucie. Szczęść Boże! 

W Zabrzu liczył zagrodnik Jacek ~a· 
rosz papł\3rowe pieniądze. Naraz przewróciła 
się lampa, petrolej oblał pieniĄdze i takowe 
spaliły się. 

W Bira wie utwo1·zyła si~ spółka pożY" 
czko wa z nieograniczoną poręką. · Do zarzii:du 
wybrano pp. Teodora Himmela, Fi·ancisik• 
Bullę i Jana Próbę z Birawy i Gr~ywoc.za i 
okolicy. 



Ze sWiata. 
~ei:Un. J!roj~ktem tary~y cłowej zaj„ 

inowac s1'~ będzie niebawem rada związkowa 
. która ma się pospieszyć tak, aby parlamentowi' 

$bieraja\cemu się 26 listopada, projekt jak 
również nowa ustawa taryfowa celna mogły 

~ być zaraz przedłożone. 
Berlin. Na koszt cesarza i koszt rzeszy 

• żył chiński książę Czun ze swą świtą w czasie 
tiwego po bytu w Niemczech. Tak donoszą 
-teraz z Berlina. Podczas manewrów byli 
Chińczycy gośćmi cesarza. który też zapłacił 

• za nich podróż koleją z Berlina do Kufsteinu. 
Zresztt\ wszystkie inne koszta podróży z Ba· 
.zylei do Berlina i za czas pobytu Chińczyków 

. w Niemczech zapłaciło ministerstwo spraw 
zagranicznych. 

W sprawie bnntn na pancerniku „Ga· 
zelle" odbywa się, jak donosi „Norddeuczerka'', 
śleditw.o. W drożono je głównie z powodu 
zniknięcia z parowca różnych części dział. 

' Dowódzca okrętu · Neitzke otrzymał dymisyę 

I 
:na - "własne" żądanie • . 

: . Berlin. W sprawie zatargu rady miej~ 
akieJ z ceaarzem donoszą z Berlina, że prezy. 
dent policyi otrzymał ścisły rozkaz, aby odtąd 
w$zelkie projekty budowli miejskich przed
·stawiał cesarzowi do zatwierdzenia. 

~ydalania .z pó_łnocnego Szlezwiku 
trwaJą pod rządami nowego naczelnego pre
zesa dalej. Swieżo wydalono elewa pewnego 

• gospodarstwa wiejskiego dla tego, że pryncy-
pał przed 2 i pół rokiem wziął udział w ja· 
kiemś zebraniu duńskiem. Szybko pojął na· 
stępca pana Ki5llera jego politykę i nawet 
uczeń przewyższył ·mistrza. Temu dziwi się 
nawet taka "Tagl. R. ", która pisze: „J eżeli 

. więc człowiekowi, który nie jest członkiem 
żadnego ·związku duńskiego i z powodu swego 
stanowiska t~zyma się zdała. od wszelkiej po· 
lityki, nie wolno trzymać duńskich ·robotników 

• .dla tego, że przed dwa i pół laty wziął udział 
• w .zebraniu w Skibelund, to ta polityka „sil

neJ dłoni" stała się jeszcze silniejsz~." 
Kopenhaga. W sobotę zagaił w Ko

penhadze król Krystyan sejm duński, zazna
. czając w mowie od tronu, że usunąwszy od 
rządów gabinet konserwatywny a powoławszy 
w jego miejsce ludowy, uszanował tym spo· 
sobem wolę narodu. Król epodziewa się, że 

• ta ~god~ króla z narodem wyda owoce, jakich 
kraJ so b1e życzy. 

Woj na angielsko • t1•answałska . . 
.~ pola walki w Afryce donosi telegram~ że 
300 burów uderzyło pod Jammersbergdrift na 

• oddział piechoty angielskiej, składający się z 
• 2.00 yeomanry. Burzy dali kilka salw, poczem 

~1ę .cofnęli. Anglicy w pościgu wzięli do nie· 
woh dowódzcę burów Dreyera i jednego kor· 
~eta, oraz 10 chłopców. Jeńcy opowiadają, 

' ze burzy zaopatrzeni są obficie 'w środki ży· 
· wności. 

Z różnych stron. 
Bochn.m. Burza, jaka zeszłej niedzieli 

a 'W tutejszej okolicy szalała, powyrządzała 
el ·wielkie szkody. 

Bochum. Jak piszą gazety, to areszto· 
Wany komornik sądowy Naujocks sprzeniewie· 
:rzył około 40,000 marek. 
. Essen liczy obecnie pięć parafij i to w 
Essen 3 a w przyłĄczonych do miasta gminach 

• ! .Frohnhausen i Altendorf po jednej. Niebawem 
i W Holsterhausen ma zostać utworzoną parafia 

·samodzielna. 
Rotthaasen. W kopalniach „Dahl· 

• basch", Bonifacius" i "Zollverein" w ponie· 
d . ł " zia ek świętowano. 

W Bergeborbecl~ podczas ostatniej 
' b~r~y zarwało si~ rusztowanie przy budowie 

Wiez. przy kościele katolickim, wsliutek czego 
:2 dzieci bardzo niebezpieczne odniosło okale· 

• czenia. 
.. W Geistingen w obwodzie reg. koloń· 

· ~k1eJ osi~ść zamierzali OO. Redemptoryści, 
a ecz rząd odmówił pozwolenia. 
0 W Hessler zabił górnik Krysztof Kurry 

swą żonę wystrzałem z rewolweru. 
Talary z lat 1825 do 1856 mają być 

U "'Ycofane z obiegu. Kasy rządowe do nowego 
a Tku nie będą więcej tych monet wydawały. 
i . alary te jednak będa\ zawsze miały swą 

\Vartość. · 

WIARUS POLSKI; 

Dortmund. Akcye brow. "Union" spadły 
5 b. m. na giełdzie hamburskiej o 90 procent. 
Takiego krachu jeszcze nie było. 

Pożar. W Lubaczowie w Galicyi zgo· 
r~ało _230 d?mów. Ocalał tylko kościół, cer
~iew i magistrat. Szkoda przewyższa kwotę 
Jednego miliona koron. Znowu około 500 ro· 
dzin pozostało bez chleba i dachu. 

Pielgrzymka polska do W erl 
dnia 13 października 1901. 

U wagę zwracsmy na to, by każdy od pocz11itku ai do 
ukończen.ia pielgrzymki skrcmność we wszystkiem za
chował ~ por~itid~~ prizepisanego sumiennie się trzymał 
szczególnie na mieJSCU cudownem, by takim sposobem 
Pa.na Boga do t; dzielenia łask no.kłonić i wszystkim bu
dUJl\CY przykład dać. Ile mo!noś ~i niechaj mężczyźni z. 
osobna i niewiasty z dziatkami tBkże .z osobna miejsce we 
wa~onach po?if\gów zajmuj!\ . Przy odjeżdżaniu naazwy
czaJ?Y~h poc1f\g?w . ~zy na st11.~yi D:irtmund c.zy Ka.strop 
:i;~s1 Enę przynaJmmeJ 200 pfłtmków razem sto.wić, bo je
z.1by tyle na tych dwóch sta.cyach nie było w takim razie 
nadzwyczajny pocis,g nie odjedzie. ' 

I. Porządek podróży do Werle 
Pierwszy poclfłg: Wyjazd z Dortmund o 830, Wy

jazd z Unna o 920, 

Cena biletu tam i nazad : z Dortmund 1,60 mr., 
z Unna 0,70 mr. Przyjazd do Werl o godz. 949. 

Drugi pocilłg: Wyjazd z Ka.strop o 743, z Dortmund 
o godz. 836, I Horde o godz. 854, z Aplerbeck o godz. 903, 
Przyjazd do Werl o go lz. 10. 

Cena biletu tam i nazad: z Kastrop 2,20 mr., z Dort~ 
mund 1,60 mr., z Horde 1,30 mr., z Aplerbeck 1,20 mr. 

Bac z n ość! Biletów można nabyć już od dnia 27 
września na stacyach powyżej wymienionych; w Dort· 
mundzie na głównym dwo1·cu (Hauptbo.hnhof). 

II. Porządek pochodu uroczystego 
dworca 'Werl do kościoła kla:i~tornego : 

l l krzyż; 2) dliiatki; 3) t.>warzystwa; 4) niewia 1ty. 
T o w a r z y st w a p ó j d I\ w ty m p or z 1\ d k u. 
1. Kapela, 2. Tow. z Kaatrop, 3 Tow. z Rauxel, 

4. Tow. z Horstbausen, 5. Tow. z Kottenburg, 6. Tow. z 
Habinghorst, 7. Tow. z Bornlg· Sodingen, 8. Tow. z Kirch
lit:\de, 9. To.w. z Dortmund (św. Antoniego), 10. Tow. z 
Marten, 11. Tow. z Aplerbeck, 12. Tow. z Wetter, 13. 
Tow. z Huckarde, 14. Kapela, 15. Tow. z Courl, 16. Tow. 
z Lunen, 17. Tow. z Ewing (św. Barbary), 18. Tow. z 
Camen, 19. Tow. z Dortmund („Jedność"), 20. Tow • 
z Dortmund (św. Wojciecha), 21. Tow. zAnnen, 22. Tow. 
z Ba.rop, 23. Tow. z Mengede, 24. Tow. z Lutgendort· 
mund, 25. Tow. z Derne, 26. Tow. z Horde, 27. Tow 
z Ewing (św. Józefa), 28. Kapela. 

Baczność: Dziatki przy pochodzie pójdfł dwa a 
dwa; członkowie towarzystw po caterech; niewiasty także 
cztery a cztery. - Pieśń od dworca: „O Marya. moja 
radość. u Pieśń blieko kościoła : „Gdyśmy przyszli do koc 
ścioła." 

III. Porządek na miejscu cndownem. 
i O godz. 101';2 Msza św. Śpiewana, czyli suma· 

Pieśń przy wystawieniu Przenajśw. Sakramentu .: Niechaj 
będzie pochwalony." Pieśń podczas Mazy św. aż do Pod
niesienia : „Serdeczna Matko." Po Podnieaieniu : Mat;o 
nie bi eski ego Pana. 4' Pieśń podczas Błogosła wl~ń stwa 
N11jśw. Sakramentu: „Tantum ergo. 44 

2. Po Mszy św. pierwsza kazanie na. dworze podczas 
pogody, w pr11,eciwnym razie w kościele. 

3 Od godz. 1?,1/2 aż do 2 godz. czas wolny. 
4 Od godz. 2 aż do 4 godz. Pieśń: „ Witaj Królowo. 

Matko litości." - Nabożeństwo Drogi krzyż.'.lwej. - Po~ 
święcenie rzeczy jako: różańców, krzyżyków, medalików 
obrazków Hd. - Drugie kazanie. - Piu~ń: ,,O Maryo 
M&tko moja." - Nabożeństwo przed cudownym obrazem. 
- Spiewana litania do Najśw. Maryi Panny. - „Tantum 
ergo'' z Błogosławieństwem Sakramentalnem. 

6; O godz. 41/1~: Pieśń: ,,Nie opus~czaj nas, nie opu. 
szcznj nas, Matko." ~ Krótkie pożegnanie aię z Matką 
Bosk!ł· 

6. O gc-dz. 41/ 2 : Wymarsz z kościoła do dworca ko• 
lei żelaznej w tym samym p JrZfłdku, jaki był w pocho· 
dzie od dworca do klasztoru. - Pieśń aż do dworca: 
„Kto się w opiekę poda Panu swemu." 

IV. Wy.jazd z Werl. 
Pierwszy poci1tg: Wyjazd z Werl o godz. 510, Przy

jazd do Unna o godz. 536, Przyjazd do Dortmund 628, 
Drugi pociąg: Wyjazd z Werl o godz. 534, Przyjazd 

do Aplerbeck 626, do Horde 6 36, do Dortmund 655 do 
Ka.strop 7'ł3. ' 

Z polecenia OO. Franciszkanów : Tomasz Bzyl. 

Porządek naboteństwa · w Bottropiec 
w niedzielę, 6 października. 

I. msza św. o godz. 6; II. msza św. o godzinie 63/4 • 

III. msza św. o godz. 71/ 2 ; IV. msza św . . (dla Polaków) 
o godz. 81/t+; V. msza św. o godz. 9. Wielkie nabo
eńatwo z kazaniem o godz. 10. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 
donosi swym członkom oraz szan. Publiczności, iź w nfe
dzielę, dnia. 13 b. m. bierzemy u.i21ia.ł w pielgrzymce do 
Werl. Członkowie winni się stawić w czapkach i ozna
kach najpóźniej o godz. 6 rano do p. Schultego ·w Rauxel. 
W tym czasie można o.maki otrzymać od Ig Mikołaj
czyka. Czapki dla członków znajdujł} się w składzie 
p. Tyrakow~kiego. Bilety można nabyć tylko przed cza
sem w ceme 2,20 ! doµłaceniem 10 fen. na pokrycie 
kosztów, i to u pp. Wysockiego w Bladenhorat, Bara
nowskiego w Habinghorat i Tyrakowskiego w Raux.el. 
O jak najlic.zniejszy udział prosi Z ar z Ił d. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
donosi swym członkom, że w niedzielę dnia 13 paździer
nika odbędzie się 
~ walne zebranie .._. 

po południu o godz. 4 w lokalu zwykłych posiedień ns 
które powinien sio każdy ozłonek stawić, gdył są,· · w~żae 
sprawy do załatwieąia. O liczne i puo.ktualn'6 ; stawienie 
się upruza. - Goście mile widziani. Z ar z q, d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Dortmund. 
. W niedzielę dnia. 13 października. błertemy udział w 

pielgrzymce do W erl. Prosimy członków, je by się licznie 
z 02.nakami tow. stawili. Wymarsz z lokalu o godzinie 
wpół do 8. O liczny udział proei z a r z " d. 

'l'ow. św. Stanisława B. w Styrum 
donosi .zs":ym członkom, ił w niedzielę 13 października 
przystępu)emy "."'apólnie do Komunii św. o godż. 8 rano. 
Spoaobnosć do śpo-iłedzl św. jest w soboto po południu 
od godz. -3 i. w .nieditielo rano od 6. - Zebranie towarf'.iy• 
stwa odb~dz1e su~ o wpół do 12 po śumie. O jak najlł• 
czniejszy udział prosi . Z ar z~ d. 

Tow. św. Augustyna w Rotthausen. 
W niedziel~ dnia. 13 października odbędzie . się wal• 

ne zebranie po południu o godz. 4. Posied1enie za
rzfł~U i i·ewizorów kasy o godz. 3 po południu . O liczny 
udział prost Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
do~osi swy~ cz.łonkom, iż podrót do Wa.une zapowie
d!iana na. medz1elę ~3 bm. nie odbędzie się, za. to będzię 
w ten dzień zwyczaJne zebranie po południu o godzinie 
31/ 2• C~łonkow~e, którzy zamówili fotografie towarzyskf\ł 
wmni się stawić, aby takowe odebrać. O liczny udzia 
w zebraniu prosi Z ar z 4 d. ' 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Castrop 
donosi ~sz!stkim Polakom, ~tórzy jad~ z pielgrzymklł do 
Werl, ze bilety Elf\ do nabycia tylko u przewodniCZfłOych 
Tow. św. Wawrzyńc4 w Ca.Eitrop, św. Jakóba w Sodingen 
św. Józefa w Horsthausen, św. Szczepana w R11.uxel św. 
A~tonie.go w H~binghorst, św. Alolzego w I{ottenburg, 
zna ~oJed_yńczo się biletów nie .dostanie z dworca, . upra
sza BH~ więc, aby naprzód o b ilety się postarilć ti swych 
przewodnl.czf\cycb. Cena biletu zwrotnego wynosi ~,30 m. 
Wyjazd ~ Ca.strop rano o godz. 'i 43 m. · 

Hejnowicz, przewodnicz~cy. 

'row. św. Ignacego w Ober,haU:sen. 
W Biedzielę d.óia 13 października odbędzie się '.wal• 

lne zebranie zaraz po polakiem nabożeństwie które 
się odbywa regularnie o wpół do 5 po południu w' pier
WSZfł i drug" niedzielę ka.żdego miesif\ca. Posiedzenie za
rzfłdu o godz. 3 po południu. O liczny udział uprasza 

Zarz~d. 

Tow. „Jedność" pod opieka, św. Stanisław~ . 
w Es8en 

d~noai swym. członkom i wszystkim Braciom Roda.kom za.
~iesz.kałym w ~ss.en ~ okolicy, iż tow. nasze urzfłdza w 
me?ziel~ 13 P.~zdz1ermka o godz. 6 wieczorem na wiel• 
kieJ sah p. Mo~era, przy ul, Schiltzenbahnstr. 68 

w1eczo1•ek amatorski. 
Wstępne dla człooków wszyst.kiCh tow. pe> 50 fen 

a dla gaś.ci czyli nieczłonków 1 markę od osoby: Zara'! 
zem J:lroszę szu.n. członków, którzy zalegaj!\ z składkami 
miesięcznemi ponad 3 miesią,ce, aby się z nich uiścili · bo 
w innym razie płac~ wat~pne na zabawę ja.k nieczło~ko
wie. - U w a g a : O godz. 5 po południu .. . odbędzie siQ 
kwartalne ·walne zebranie. Upra1m„.11 członków 
zarz"du, aby się stawili na .zeb1·anie zarzfłdu o g·odzinie 
10 ~rzed poł •. Proszę.wszystkich członków, a.by się przy 
~asie ustawami. oka~ah. O liczny udział tak Yf zabawie 
J&k 1 w zebra.mu uprasza . Roch Królak, przewodn. 

'row. św. Wojciecha w Hontrop. 
. W nied.ziolę_ dnia 13 października o godz. 4 po połu

dnrn odbędzie się kwartalne walne . zebranie. 
Po~ieważ ważne ap~awy Sił do za!atwienia, przeto liczny 
udział członków poz1'dany. - Goscie ·mile widziani. 

Z a rz ą, d. 
Szą.~ownl członkowie farz"du i rewizorzy kasy winni 

się ataw1ó o godz. 3. O punktualne stawienie uprasza 
A. Kukla. przewodn. 

Tow. św. Anwniego w Habinghorst 
donosi sw~·m członkom i wszystkim Rod:.kom i Roda.ozkom 
w Habioithorst i okolicy. iż w niedzielę 13 bm. bierzemy 
udział w pielgrzymce do Werl, zatem uprasza się wszystkich 
~oda.lróW: aby jak na.jli~zniej w ~zień oznaczony zebraó 
się zechcieli. Członkowie tow. wJDni się stawić na salo 
posiedzeń już o godz. kwadrans przed sz6st~ rano ponie• 
waż o kwadrans pJ szó,atej nastł\pi wymarsz na dworzec 

.w Kaątrop. Członkowie winni się stawić w czapkach i 
oznakarJl· tow. Rodacy i Rodaczki chcą,cy wzifłeć udział 
w pielgrzymce, zechctt eię na godzinę wyznaczooą, stawió 
na sali posiedzeń tow. Kr&rty zwrotne kosztuj~ 2 30 mr 
a .nab~ć można je już w pią,tek u Fr. Baranowski~go, J: 
G1ołd~a,.. przy ul. Riemenstr., tak sa.mo u pana W. Jało
szyńsJ.$go na nowej kolonii, które dla wygody naszych 
pl\tnikóW. co ile możnoŚJi rozniesione b~dl\ po domach. 

Fr. Baranowaki, przewqdn. 



Tow. św. Antoniego w Ueckendor:fie 
ilnia 13 pd dziernika swojej zabawy z powodu tyfusu 
odby6 nie może, ua co się wszystkim Towarzystwom 
1 Rodakom zwraca uwagę. - Pierwsze posiedzenie odb~
dzie sio dnia 27 pa.Zdziernika. Amatorzy teatru zechofł w 
przyezłfł niedzielę 13 bm. o 1 godz. się stawić na próbę. 

J'u1ian Grabowski, prezes. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne. 
W niedzielę dnia 13 października. po południu o godz. 

4 cdbędide się mieai9czne zebranie, gdy.ł do Wanne nie 
wyjeidżamy, z powodu grasuj!łcego tam tyfusu. O liczny 
udział w ze braniu uprasza się członków. - Goście mile 
widziani. Z a r z fł d. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Courl 
donosi szanownym członkom i wazjystkim Rodakom zamie
szkałym w Courl, Hussen, W asel, iż w niedzielę dnia 13 
pa.żdziernika bierze tow. udział w pielgrzymce do Werl, 
dla tego uprasza się, aby w nied.zielę rano o godz. 7 ze· 
brano się u p. Buchbindra w Courl. Wyja!d z Courl do 
Dortmund o godz. 7H. Bilety b~d„ wydawane na dworcu. 
Członkowie winni się stawić w czapkach i oznakach tow. 
O jak najlic.iniejszy udział w pielgrzymce uprasza 

Zarzj\d. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donosi sw;vm członkom z Linden i Dablhausen, iż w nie
dzielę dnia 13 bm. po południu o godz. 4 odbędzie się 
kwartalne zebranie, na które się wszystkich członków za
prasza, poniewai s" ważne sprawy do załatwienia. Za
ra.zam się de nosi, ie kto nie przybedzie, podpada. karle 50 
fen , a. zarz2'd 1 marce. Posiedzenie zarz&du o godz. 11 
przed poł11dniem. O jak najliczniejszy udział uprasrn 

Za.rz2'd. 

Towarzystwo św Jana Obrze. w Ueckendorf. 
d onosi swym członkom, iż walne w.eb1•anie odbędzie 
się w niedzielę dnia 13 październJka o godz. 1h5 po pc
ładniu, na którem bedzie sprawozdanie z trzeciego kwar
tału i inne ważne sprawy Sfł do .l!ałatwienia. Uprasza 
si~ członków o jak najliczniejszy udział. - G JŚcie mile 
wid2iani. · Z a r z ~ d. 

Naboteilstwo polskie w Dilssel 
pod Dornap. 

Szanownym Rodakom w Dornap, Diiseel i okolicy do
nosimy, ie w sobotę p<> południu i w niedzielę rano 13 
pBżdziernika jest sposobnosc do spowiedzi św. w język.u 
polskim. Nabożeństwo polskie z kazaniem odbędzie się 
rano o godz 9. Po południu o godz. 4 jest zebranie To
warzystwa św. Wojciecha. w DU.ssel. O liczny udział w 
nabo.źenstwie i w zebraniu uprasza. 

Z ar z 2' d 'row. św. Wojciecha. w Dlissel. 

Towarzystwo św. Barbary w Bitterfeld 
W niedzielę dnia 13 psźd1iernika obchodzić będziemy 

1.0 rocznic~ swego istnienia na sati ,,Resta'lrant Hohen
zollern". - Rano o godzinie 7 będzie Msza św. z polskim 
śpiewem na intencyę towarzystwa. - Pocz11itek obehod11 
po południu o godz. 5. O liozny udział prosi 

Z a u" d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donosi członkom, i.Z przyszłe zebranie odbędzie się dnia 13 
października. o godz. 2 po . Południu. Po zebraniu wymarsz 
do Hochlarmark na uroczystość poświęcenia chorągwi To
warzystwa św. Wojciech&. O liczny udział w zebraniu 
i w pochodzie uprasza Z ar z ą d. 

Oster-Celd. 
W niedzielę dnia 13 października b. r. urzf!idzam 

polską zabawę z tańcem 
dla członków odchodz11icycb do wojska z Koła śpiewackie
go „Gwiazda Jedności" w Oaterfeld. W zabawie tej mogił 
tylko brać udział członkowie z tego Koła. Ktoby z go
ści chciał wzif\Ść udział musi się dać zapisać na członka. 
Muzyka będzie polska, któr" dostawi p. Jan Polus. Po
CZl\tek zabawy o godz. 1/{' po południu w moim lokalu. 
O liczny ud.ł'.id aprasza 

J. Husemann, gościnny. 

„Towarzystwo św. Marcina w Kirchlinde 
donosl swym członkom i wszystkim Rodakom zamieszka
łym w Kirchlinde. iź w niedzielę 13 października odbędzie 
etę pielgrzymka do Werl. Cena biletu z dworca Marten 
tam i napowrót wynosi 1 mr. 90 fen., a na. pokrycie ko
sstów 20 fen. więcei. Bilety można dostać u priewodn. 
p. Józefiaka w S. 19; u skarbnika p. Kalitld, ul. Bocken
felder Str. 11 ; u zast. przewodn. p . L. Włodarkiewicza, 
ul. Dworcowa 21. Wymarsz z Kirchliade na dworzec o 
godz. 1/ 28 rano z kościoła. Najprzó.l pójdfł niewiasty z 
chor4gwI4 Różanca ś N., a potem chor2'giew Tow. św. 
Marcina. Upras;i;a się s2an. czbnków, Rodaków i Roda
czki, ażeby się jak naj'lict rlej zgromadzili. 

Stefan JózEfiak przewodn. 

1.>orlmund! 
Pielgrzym.ka do "tVerl! 

Pienifłdze za. 400 biletów złożyłam na dwor~u t11tej • 
azym. Bilety (po 1,60 mr.) można. i u mnie dostać. 
Stacye inne, Kastrop, Hoerde, Aplerbeek i Unna Sfłi uwia· 
domione urzędowo. 

Józefoska, w Do1tmund Nordstr. 39. 

Tow. św. Barbary w Oberhausen 
donosi swym członkom, łł w niedzielę dnia 18 pa.ździer„ 
nika o g'.ldz. 5 po południu odbędzie eię walne zebra. 
nie• - Członkowie zarzfłdu i rewizorowie kasy w!.nnJ 
się stawić o godz. 4. O liczny udział w sebrania proei 

Zarz,d. 

Tow. pol.-katol. „Jedność" p. op. św. Rodziey 
w Kolonii nall Renem 

obchodzi w niedzielę dnla 20 pazdziernika w sali „Em. 
decken Tommes~, pr!y ul. Hammergaase nr. 37-39 8 
rocznic" sweco istnienia, na któr' szan. członków 
i Rodaków z Kolonii i okolicy oraz sr:anowne Towarzy. 
stwa, które od nas zaproszenia odebrały, także Towarzy. 
stwa nsm .życzliwe, które zaproszenia dla braku adresów 
nie odebrały, jak najupr11ejmiej i najserdeczniej zapras1a. 
my. Poczittek zabawy zaraz po polakiem na.bołeństwie 
które się odbędzie o godz. 4 po południu w koiciele św~ 
Andrzeja w blizkości głównego dworca. Jako wstępne 
pobierać będziemy po 50 fen. bez różnicy tak od człon
ków jak i od gośoi. Niewiasty maj\ watęp wolny. 

U w a g a : Szanownym Towarzystwom, które od łl&ii · 
zaproszenia odebrały zwracamy uwagę jeszcze raz, że ro
cznicy nie obchodzimy w niedzielę 13 października tylko 
w niedzielę 20 paź ·:łziernika i nie w sali „Overatolz", tyl- 1 
ko w sali wyżej wymienionej, jako tę zmianę ju! listo • . 
wnie podaliśmy. O liczny udział prosi , 

Z ar z11id. 

I~~,-, W awrzynow1czoweJ · 
· w Baukau 

W składamy w dniu godnych Imienin jak najser-
'/I' deczniejsze życzenia zdrowia, szcześcia i wszel
łJ klej pomyśln( ści. Tego wsz;vscy dziś życzymy I 
I 

i po tr1ykroc wykrzykujemy : jyj Franciszko ' 
byś była w niebie, twój mąż koło ciebie, twoje 
dziatki jeszcze dalej i n tech każde Boga chwali. 

J. W., H. H., K. H. 1~. 

~~~~~~~ 
KSIĘGARNIA "WIARUSA POLSKIEGO" 

w Boehum 
ma na składzie wielki wybór ksil}żek do na bołeilstwa, 
ksilłżek powieściowych, śpiewników, ksif!iłek treści religij• 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisam 
polskimi itd. Dalej: wielki wybór :figur Świętych, krucy- · 
ksów, róża.ilcy i innych dewocyonalij. 

Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papierosy 
'I'urk-fort, Noblesse, :Cubeck111·Crem.e, Polakiewicz :nr. 3, 4, 11, :Oyrell:torskie, Sm.yr11a, 
Ql1,ar]IQwe.lS.ie, ęqkcly, Koflciuszko, C~rola i in.ne z fabryki 

·· · F. Polakiewicza Nast. W. Wąsowicz, 
p O z N AŃ, -- ~o na.bycia w wszystkieh tepszych składa.eh. ~ vrr .ARS ZA~ .A. 

·-----------------------i· 0000000000000000000 
1Fr. Gawroński 

• golarz polski 

w Boehu.m, 
róg ul. Maltheserstr. 

i Bliicherstr. nr. 16, 
niedaleko 

księgarni „Wiarusa. Polskiego". 
Ll.-L-_1-,-L--L-J.--'-......_~..l-.:....1QOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Paletoty, o ubrania, 
żakiety i spodnie dla dzieci 

własnej roboty 
kupuje się na.jlepiej i nijtaniej u 

fromm'a 
Bochum w 1•ynku 14 

(Ma.rktple.tz 14). 

000000000000000000000 
Znane jako najlepsze źródło do 

wykonyw. eleg. ubran dla męłczyzn 
· podług miary. 

Kartofle 
miech 150· funtowy po 3 marki 

i wytej . 

Gottfr. Konen, 
Wattenscheid, Hochstr.27. 

20 robotników 
i 1 przodownika 

potrzebuje zaraz. - Praca stała. 
Zgłaszać trzeba się w kopalni 

,,Lothringen" w Gerthe . 
lgn. Zabłocki. 

Syna porz~dnych rodziców po· 
ezukuję jako 

ucznia. 
Paweł Nawi.•ocki, 

golarz i fryzy er 
w H~rne, Nowa ulica. nr. 32, 

Zakupiłem 

Bank ludowy 
Eing. Gen. mit unb. Ha.ftpfl. 

~ w Raciborzu - (Batibor O/Schl.) ~ 
?rzyjmujc wszelkie kapitały i oszczędności pocz11iwszy od I · marki a 
płaci od nich 31;2 % za. miesięcznem, a 4 °/0 za ćwierćrooznem wypo• 
wiedieniem od dnia złożenia pieniędzy. - Adres : 

:Bank lud.owy E. G. m! u. H. 
w Raciborzu (Ra.tibor O/Schl.), ul. Panieńaka 13 (Jungfemstr·) 

Baczność nowożeńcy! 
Polecam kochanym Roeakom i Roda.czkoxn z Herne i okolicy I 

wianki ślubne i welony, 
kwiaty dla młodzieńców i panien, wstllżki w wielkim wyborze P() 
bardzo nizkicb cenach. 

Korony żałobne na grób poczf\iwszy od 50. fen: i dr?ższ~· 
Kokardy czyli wstf}żki do koron nagróbkowych z polsk1em1 nap1sa~1• 

Proszę o poparcie mego interesu, a staraniem mojem ui;dzie
kaidego jak najrzetelniej obsłuź~· ć 

Fraziciszek J'ózefoski. 

IO wagonów kartofli 
I sprzedaje p<ł te.i samej cenie, jak Caoiara 

na kopalniach. Rodacy, którzy so· J Z:. 
bie· z mego domu wezmlł kartofle 100 sztuk .. · .. • • · . 2,!50 mr. Masywny 11/a· pi~trowy 
dostanq, 2 trojaki ta.nie, . 100 „ ......... 3.00 " dom mieszkalny 

Cena kartdli: „Magnum bo· 100 " • · · · • • • • · 3~50 „ z podwórzem, sta,ini' i ogrodel!l 
num" czyste 3,75 mr. i 3.50 mr., 100 " • • • · • • • • ~ 4,00 " przy ul. Konig-Ludwig (ba~dz~ 
białe 3,20 mr, i 3,50 mr. rrzy 1000 sztuk przesyłka dobrze położony dla interesu) J6S 

Każdy Rodak powinien sobie franko. przy 8 OOO marek wpłaty zaras 
zapiea.ć kartofle u M. Miiller. do sprzedania. 

Franciszka Mazurka w nusseldorfi.e, Oommunicationl5tr. Wilh. Wortmann:__.. 
w Bruel1U, Nowy . 

. PSł~iac;•riP;ik;· D~ll~~~~~LL~!~~~y op~w~~~!!!~.r.!~~~I ~ 
nsjdzie iaraz miejsce u Beave::r Line twej nauki czytania l p1eanUl 
Józefa Mroskowiaka oj·ez'8tym języku. 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności nie R kl' h w R 6 t te r da m ' Cena 10 fen., z przes. 1' fe11• ... 
w Br uch u p. ee mg auzen, Wijnstr. I28. Adres: "Wiarus Polski", Bo~ odpowiada . ulica ~~elds?"· 22, I. 



820 

kapłan rany jego w więzieniu opatrywał, 
i tak o nim rozmyślał : 

- Czarna suknia (Indyanie tak nazy
wają księży z powodu ich czarnego ubrania) 
był dobrym człowiekiem i Bóg·- jego mn~i 
być, dobrym. Szkoda, że mię wodą nie po
lał, żebym był dziecięciem Chrystusa. 

Mówił to o Sakramencie Chrztu św., 
bo nie raz widział, jak Ojciec Franciszek 
w więzieniu chrzcił umierających Indyan. 
Długo się nad tern zastanawiał, i poszedł
by szukać dobrego kapłana, gdyby się 
wpaść w niewolę hiszpańską nie lękał. 

Pewnego razu, gdy stary Indyanin nie 
śpiąc w nocy, nad tern się zastana wiał, 
znagla wielki szum i huk bałwanów mor
skich usłyszał. Gwałtowna wszczęła się 
burza; wiatry świszczały... łoskot drzew 
wal cych się w lesie przerażał go. „ bał się 
bowiem, ażeby chatka jego nie runęła„. 
~le się szczęśliwie utrzymała, bo o skałę 
opartą była. 

Nad rankiem bnrza ucichła, niebo się 
rozjaśniło - słońce wesoło zabłysło. Stary 
Indyanin chcąc zobaczyć co się dzieje, wy
szedł nad brzeg morza; lecz cóż za stra
szny widok mu się przedstawił!„ Beczki 

. - kufry - strzaskane maszty i żagle, 
szczątki rozbitego okrętu na wzdętych fa
lach pływały. . . mnóstwo trupów na brzegu 
leżało ... Poznał, że to byli Hiszpanie; mo
że tu wylądować i na tem wybrzeżu osie
dlić się zamierzali, a tymczasem w burzy 
wszyscy poginęli... Biedny Indyanin za
drżał myśląc, że w starości swojej mógł 
się jeszcze w niewolę ich dostać. !; chciał 
si~ już ze wstrętem oddalić, gdy między 
skałami słaby jęk · usłyszał, i wnetże spo
strzegł kobietę z dziecięciem do deski przy
wiązaną. Indyanin, wspomniawszy, z jaką 
miłością młody kapłan rany jego w więzie
niu opatrywał, pospieszył na pomoc nie
szczęśliwym. Wyciągnął deskę na brzeg, 
odciął krępujące rzemienie, wziął na wpół 
żywe dzieciątko i Indyance oddał. 
_ Wpuścił w usta umierającej kobiecie 

kilka kropel indyjskiego balsamu ; a widząc 

ją omdlałą - ręce i nogi jej połamane, 
zaniósł ją do chatki i na suchych liściach 
pofożył. 

Śwłętojózał"a&ełe 
cr.yli ekładka na ubogich studentów katolicko- polskich . 

Niedobór (zob. nr. 40) 369,85 mr. 
Na chrzcinach u Kaspra Stempina w Uecken

dorfie : K. Stempin z ton2' 50 fen., M Stem
pin 1 mr., Ign. Stemplu z żon~ 1 mr., Jan 
Nawrocki z żon2' 1,50 mr., Hipolit Kowalew
ski 50 fen., Jan Agata 1 mr., M. Kaczmarek 
20 fen., dzieci Stempina: C~cylia, Mar,anna, 
Jadwiga i Leokadya po 25 fen., (nadesłał i 
porto zapłacił Mikołaj Stempin) . • • • 6,70 „ 

Członkowie Tow. św. Barbary w Liiuen-Siid: 
Tomasz Maciejewski 3 mr., Franc. Klupaz 
50 fen., Piotr Florkowski 56 fen., Jan Jan
kowski 30 fen., Piotr Kramer 20 fen., Sta• 
nisław Pawlicki 30 fen., Antoni Michalski 
10 fen., Walenty Kralewicz 10 fen., Jakób 
Kaezór 10 fen., Franciszek Rółewioz 20 f., 
Stanisław Kaptnrezak 20 fen., Stanisław Sei
chert 10 fen., M. Michalski 20 fen., L. Kra
mer 20 fen., R Musfoł 10 fen., Fr. Dudziak 
20 fen., (nadesb.ł Fr. DudZiak porto 10 fen) 6,00 „ 

Na chrzcinach u Stan. Leśniaka w Bruchu: 
St. Leiniak z żoną, 1 mr., ich dzieci: Zofia 
50 fen, Czesław 25 fen., nowonarodzona 
Stanisława 25 fen., Fr. Leśniak 1 mr., P. 
Mą,dry z !oni\ 1 mr , A. Kazubek z żoną, 1 
mr., J. Kazubek 1 mr., Fr. Kazubek 50 f„ 
(nadesłał i porto zapłacił St. Leśniak) . • 6,50 „ 

Ze skarbonki Tow. św. Jana Chrzc. w Uecken
dorfi.e, z dilia 14 lipca 1,30 mr., 18 lipca 2,17 
mr., 11 sierpnia. 2,39 mr., 2ó Sierpnia 2,25 
mr., 29 wrześni& 2,23 mr., (wręczył Adam 
Goldyan) . . • • . • . . • , . . 10J35 „ 

Przy sposobności polskiego nabożeństwa w Bo-
chum w dniu 6 października. (wręczyli: W. 
Matysiak, St. Swierczyk, St Duszyński) • 7,77 „ 

Tow. św. Stanisława w Herne: dnia 4. 8. rb. 
25,60 mr., Szymański 1 mr., dnia 15. 9. rb. 
4,90 mr., (wręczył St. Jankowiak) 31,50 „ 

Ko.roi Figasiewicz, ·wattenscheid • • • . • 3,00 „ 
ZA zabawy Tow. ,,Jedność" w Roblinghausen 

(wręczył Józef Rzefoik) . . • • • . . 2,67 „ 
Na chrzcinach u Wawrzyńca Kaźmierczaka w 

Rohlinghaueen: W. Kaźmierczak z toną, 1 
mr., A. Blebloda .z tonlł 1 mr , T. Wasielew
ski z żom; 1 mr., St. Andrzejewski 50 fen, 
(nadesłał T. Wasielewski z Katernbergu) . 3,50 „ 

Członkowie Tow. św. Stanisława w Coud 
(nadesłał i porto zapłacił T. Brodowiak) • 5,00 „, 

Tow. św. Józefa w Witten (wręczył M~kowskl) 8,00 „ 
Ruem : 90,99 „ 

Niedobór : 369,85 m. 
Dochód : 90,99 „ 
Niedobór: 278,86 „ 

B6g .1apłaóJ Św. Jó.zafaciti, módl slv za nami J 

8 10. 1901. pro : _· a. L ł s ft. 

Redutor od.powfodł:faln1: p. J'rą1,1'}-ttJc.k Lfftł w RumJ~ie. ·- Nakładem i o.1clonkami Wydawr1ktwa ,,WJarusa Polskiego" 

(POSŁA.NIE C.) 
·---~---~~-...:.---o 

„N$uka. Katolicka" Wy'lhodzi eo 011war- I 
tek w· Bochum w Westfalli jako ber;:ptĄ-
tny dodatek do „Wiarusa Polskiego~'. l 
Osobno „Nauki Katolickiej" prenumero
wa6 nie mołna. Kto więc chce jfł otr.zy· 
mywaó, niech sobie zapłBBe na poo1cie „ Wiarusa Polskiego". 

Q1~~-~-~~~~ 

+ ' 
„ Wlaru1 Pol!ki", pismo polląeme 

wychodzi trzy razy tygodniowo 1 „Na'1lk4 
Katolieq", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenunu~rata na poozcie wynosi 1 markv 
60 fenygów kwartalnie, a ł odnoBzeniem I do domu prses U.towego 1 mark@ 7 6 j 

O fenygów. 
0 
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Bezpłatny dodatek tygodniowy do „Wiarusa Polskiego". 

>Trr- 41. Bochum, dnia IO październiaka 190L Rok 10; 

Na niedzielę XX po Świątkach. 
Lekeya.. Efez. V. 15-21. 

Bracia I Patrzcież jakobyście ostróżnie cho· 
dzili; nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, 
czas odkupując, iż dni ~łe są. A przetoż nie 
bf\dtcie nieroztropnymi, ale rozumiejącymi, któ
ra jest wola Boża. A nie upijajcie się winem, 
w którem jest nieczystość, ale bądźcie napeł· 
nieni Duchem świętym, rozmawiając sobie w 
psalmach i w pieśniach i w śpiewaniach du· 
chownych, śpiewając i grając w sercach wa· 
szych Panu ; dziękując zawsze za wszysiko w 
imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa Bogu i 
Ojcu, będąc poddanymi jedni drugim w boja· 
żni Chrystusowej. 

Ewangielia. J an IV. 46-53. 
Onego czasu: Był niejaki królik, którego 

syn chorował w Kafarnaum. Ten gdy usłyszał, 
iż Jezus przyszedł z Zydowskiej ziemi do Ga
lilei poszedł do niego, i prosił go aby zstąpił, 
a uzdrowił syna jego; bo poczynał umierać. 
Rzekł tedy do niego Jezus: Jeśli znaków i cu
dów nie ujrzycie, nie uwierzycie. Rzekł do nie· 
go królik: Panie, zstąp pierwej, niż umrze syn 
mój. Rzekł mu Jezus: Idź, syn twój żyw jest. 
Uwierzył człowiek mowie, którą mu powiedział 
Jezug, i szedł. A gdy on już zstępował, zabie-

żeli mu słudzy, i oznajmili mówiąc, iż syn 
jego żyje. Pytał się tedy od nich godziny, któ· 
rej mu się polepszyło. I rzekli mu: Iż wczoraj 
siódmej godziny opuściła go gorączka. Poznał 
tedy ojciec, iż ona godzina była, której mu 
rzekł Jezus: Syn twój żyje! I uwierzył sam, 
i wszystek dom jego. 

Kas anie. 
Gdy Pan Jezus bawił w krainie judz~ 

kiej, i wielu uwierzywszy w Niego, dało 
się Apostołom ochrzcić, bo Zbawiciel sam 
nie chrzdł: faty:zeusze krzyw em na to pa
trzeli okiem i starali się potajemnie Mu 
szkodzić. Znając ich złość, opuścił Judeę, 
i przez krainę, Samaryą zwaną, przyszedł 
do Galilei, do miaiteczka Kana, gdzie był 
pierwszy cud uczynił, zamieniwszy na we
selu wodę w wino. Galilejczykowie przy
jęli Go mile; będąc bowiem w Jerozolimie 
na świętach wielkanocnych, widzieli wiele 
cudów, które Pan Jezus tam był zdziałał. 
Wtedy to wyd\rzyło się, co nam dzisiejsza 
Ewangielia św. opowiada o owym króliku 
w Kafarnaum. 
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Co to był za jeden ów królik z Ka

farnaum? - Nie był to król, ale urzędnik 
małego króla, rządzącego krainą galilejską, 
Heroda Antipy; nie żyd, ani Samarytan, 
ale poganin. 

Zkądże mu przyszło, że będąc poga
ninem, udał się z prośbą do Chrystusa? -
Słyszał on był zapewne nie o jednym cu
dzie Zbawiciela, nie o jednem uleczeniu 
chorych. Kiedy więc żadne lekarstwo nie 
pomogło jego synowi, całą swą ufność po
łożył w mocy Jezusa, i dowiedziawszy się, 
że bawi w Kanie galilejskiej, na trzy mile 
od Kafarnaum oddalonej, udał się do Niego, 
prosząc, aby przyszedł do Kafarnaum i 
uzdrowił mu syna. · 

Czemu to żądał ów królewski urzędnik, 
aby Zbawiciel do jego domu przyszedł? -
Bo rozumiał, że Zbawiciel musi koniecznie 
przybyć do jego mieszkania, gdyż inaczej 
nie będzie w stanie uleczyć chorego. Wiara 
jego była jeszcze słaba, dla tego odzywa 
się Jezus do niego: „Jeżeli znaków i cu
dów nie ujrzycie, nie wierzycie." A gdy 
on jeszcze przy swojem obstaje i mówi: 
„Zstąp Panie pierwej, niż umrze syn mój." 
Pan Jezus podnieca jego w.i.arę, oświad
czając mu, aby wrócił tylko do domu, bo 
syn jego już zdrowy. A było to o siódmej 
godzinie po wschodzie słońca. Stroskany 
ojciec uwierzył słowu Zbawiciela i poszedł, 
a co Chrystus powiedział, to się i stało. 
Syn jego ozdrowiał. I timocniła się wiara 
jego w Jezusa. Przyjął jego świętą naukę 
nie tylko on sam, ale i wszyscy jego do
mownicy. 

Jakaż dla nas z Ewangielii dzisiejszej 
wypływa nauka? - Oto ta, mili Bracia, 
że Pan Bóg rozmaite ma drogi, któremi 
prowadzi człowieka do uznania siebie. Sły
szał był ów królewski urzędnik o nauce 
i cudach Chrystusa, a przecie nie i)rzybył 
zaraz, i dopiero wtedy pospieszył, gdy 
Bóg śmiertelną chorobą złożył jego syna. 
I my częstokroć, gdy nam się dobrze po
wodzi, gdy nam szczęście i zdrowie służy, 
nie pamiętamy o Bogu. Rozumiemy, że 
wszystko sobie sam.ym winniśmy. Dopiero, 

gdy nas szczęście porzuci, gdy o nas 
ludzie zapomną, gdy stracimy zdrowie i 
choroba nas przygniecie, wtedy dopiero 
uznawamy Boga nad sobą, wtedy dopiero 
wzdychamy i wołamy do Niego. W"tedy 
dopiero uznajemy Go za naszego Pana, 
gdy nas karze; ·a gdy nam błogosławił, o 
niczem wiedzieć nie chcieliśmy. Ale, co 
gor'sza ! są ludzie, co, gdy ich Pan Bóg 
nawiedzi jakiem nieszczęściem, na przy
kład chorobą, nie korzą się przed Nim, 
lecz szemrzą, i nie korzystają z chwili 
nawiedzenia. Przez różne sposoby Bóg 
kołace do serc grzeszników. Powinniśmy 
je otworzyć na głos boski, rozpoznać się 
sami w sobie, i gdy się przekonamy o 
opłakanym stanie naszej duszy, powinniśmy 
poprawić się i nawrócić do Boga. 

Czegoż nas jeszcze więcej naucza dzi„ 
siejsza Ewangielia święta? - Nie poszedł 
Pan Jezus do Kafarnaum, żadnych nie 
przepisał lekarstw, i tylko rzekł: "idź, 
twój syn żyje, jest zdrów", i oto tej samej 
godziny ozdrowiała dziecina. To dowodzi 
prawdziwego bóstwa Zbawiciela. Któryż 
człowiek może coś podobnego żdziałac? 
Bóg, Bóg tylko sam zdoła cuda takie czy
nić; a że je czynił Chrystus, jest więc 
prawdziwym Bogiem. Wiarę naszą mamy 
od Niego; jest zatem wiara nie od czło
wieka, co się mylić może, wymyślona, ale 
jest wiara boska; któż ją odrzucać, któż 
się jej zapierać będzie? Przyjmujmy, ko
chani Bracia, z pokornem i szczerem ser
cem tę wiarę boską, którą nam Kościół 
nasz święty, ta matka nasza, podaje, i 
żyjmy podług niej, tak, jak przykazuje. 
Nie zważajmy na niedowiarstwa i bluźnier
stwa drugich, może w rzeczach doczesnych 
rozumniejszych od nas, lecz głupszych w 
rzeczach tyczących się zbawienia. Zwła
szcza, wy ojcowie, wy matki, czuwajcie 
nad dziatkami waszemi, aby tej wiary 
świętej nie poniewierały. Z tą troskli
wością, z jaką ojciec w dżisiejszej Ewan
gielii starał się o zdrowie dała swojego 
syna, starajcie się nie tylko o zdrowie 
ciała waszych dzieci, ·ale i nadewszystko 
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Aniół-Lilijka. 

W Paragwaju, republice Am ery ki po
łudniowej, pewien ubogi Indyanin chatkę 
sobie w lesie zbudował. \V młodości swej 
był on niewolnikiem u Hiszpanów, którzy, 
zdobywszy tę ziemię, okrutnie się z kra
jowcami obchodzili. 

Posłany do kopalni kruszców, cierpiał 
głód, pragnienie i srogie bicie ; a gdy ze
mdlony i zrozpaczony pracować nie mógł, 
obciążono go kajdanami i do więzienia 
wrzucono. Tam znalazł wielu nieszczęśli
wych Indyan, którzy w ciasnej zagrodzie 
natłoczeni, tylko kawałek chleba i trochę 
brudnej wody za całe pożywienie mając, 
z rn;dzy i z głodu umierali; a ich miejsce 
zajmowali nowi towarzysze niedoli. 

Biedny indyanin przez kilka miesięcy 
w tem więzieniu jęczał; nareszcie zacho
rował. Ręce i nogi jego od żelaza się roz
raniły; wyschły i gorączką spalony, roz
ciągniony na ziemi śmierci oczekiwał, gdy 
młody kapłan z krzyżem na piersiach, ze 
8łowem pociechy i zbawienia stanął przed 
nim. 

Indyanin nienawidził Hiszpanów, to też 
z początku wysłańca Bożego słuchać nie 
chciał. Nie wiedział bowiem, że wielu świę
tych i uczonych mężów tego narodu nie 
tylko że ganili rodakom nieludzkie postę
powanie z Indyanami, ale jeszcze umyślnie 
do Ameryki przybywali, żeby tych nieszczę
śliwych pocieszać i cierpienia im osładzać. 

Z tej liczby był młody kapłan, Ojciec 
Franciszek, Jezuita, który w tem cuchną
cem więzieniu, poświęcając się na usługi 
cierpiących braci, nauczał ich, pocieszał, 
chorych opatrywał, umierającym chrztu 
św. udzielał i do nieba ich wprowadzał. 

On to chorego Indyanina wziął w opie
kę swoją; zdjął mu kajdany, obmył i opa
trzył rany jego, dał mu napój i lepsze 
pożywienie, służył mu z tak serdeczną mi
łością, że w końcu serce jego pozyskał. 
Przekonał się biedny dziki, że 11ie wszy
scy biali są złymi... i pewnego razu w 
uniesieniu wdzięczności upadł do nóg swe. 

go dobroczyńcy i ze łzami za odzyskane 
zdrowie mu dziękował. 

- Nie masz za co mi dziękować -
synu mój - rzecze kapłan wzruszony, 
Bóg, któremu ja służę, daleko więcej uczy
nił dla mnie, niżelim ja dla, ciebie uczynił. 
On to rozkazuje nam, żebyimy się wzaje
mnie kochali i jeden drugiemu służyli; jam 
tylko przykazanie Jego wypełnił. 

- Sługo Boga nieznajomego - rzecze 
Indyanin - żeby wszyscy Hiszpanie do 
ciebie podobnymi byli, rychłoby Indyanie 
dziećmi Chrystusa zostali; ale jakże być 
może, żeby wasza religia dobrą była, kie
dy jej wyznawcy tak są złymi? 

- Prawda, synu mój, że Pan Bóg w 
niedościgłych wyrokach swoich pozwala 
niekiedy grzesznikom tryumfować; ale to 
nie na zawsze; przyjdzie dzień, w którym 
Chrystus zstąpi z nieba sądzić wszystkich 
ludzi; wtedy dobrych do raju przyjmie, a 
złych na ogień wieczny potępi. Wtedy bie
dni Indyanie wierni Bogu, za swe cierpie
nia pocieszeni będą, a żli Hiszpanie za 
chciwość i pychę srogo zostaną ukarani. 

- Do brze to wszystko, co mówisz -
Ojcze - jutro więcej cię posłucham. 

Ale nazajutrz już go tam nie było; bo 
tejże nocy dzicy Indyanie na osadę hi
szpańską napadli, wielu z nilh wymordo„ 
wali, innych rozproszyli, a wszystkich wię„ 
żniów, jakich tam znaleźli, z sobą do lasu 
uprowadzili. 

Zasmucił się z tego wypadku Ojciec 
Franciszek, i bardzo się modlił, żeby tego 
biednego młodzieńca mógł kiedy spotkać i 
do owczarni Chrystusowej przyjąć. 

Indyanin nasz nie należał do plemiona 
dzikich najezdników, którzy go z sob~ 
uprowadzili, wpadł zatem w drugą również 
ciężką i okrutną niewolę; po kilku latach 
jednak udało mu się uciec, i długo błąka„ 
jąc się po lasach, 1budował sobie, jakeśmy 
powiedzieli, blisko morza chatkę i z mał
żonką swoją w niej osiadł. 

Długo ~pokojnie w tej samotni mie
szkał, lecz posuwaj(\c się w lata, często 
przypominał sobie, z jaką dobroci~ młody 
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razie rzucenia kamieniem na szkołę żydow
ską, opłacany przed dwiestu laty 14 sztu
kami drogich futer, a od stu lat (1264) 
niecałych, karany dwoma funtami pieprzu, 
miał na figlarza ściągać taki wybuch 
szału krwiożerczego ze strony żydów po
dróżnych, jakiego padał ofiarą? 

Strach na chwilę sparaliżował Jasia. 
Gdy jednak kilka uderzeń boleśnie go 
przywiodły do przytomności, a targania za 
kilimek dotykalnie niejako wskazały na 
środek ratunku, chłopczyna dłużej nie 
zwłóczył. Dał kilka susów, przyciągając 
do ciała jak mógł najmocniej cudowny 
samolot. Wnet też dobrze się oddalił od 
swych prześladowców. Burek niedługo z 
nim się połączył, i nasz bohater mógłby 
snadnie, z wszelkiemi swemi bogactwami 
ujść llapaści, gdyby nie nieszczę~liwa myśl 
zemsty. 

Widział zdumienie podróżników, gdy 
im tak szybko z -pod rąk się wymknął. 

Pewien, że każdej chwili przed nimi ucie
knie, zbliżył się do nich z najgrawaniem, 
i język pokazując, zawołał na swe kije 
samobije: 

- Moje kije, samobije, bijcież tych 
niegodzijaszów, co Pana Jezusa ukrzy
żowali. 

Zdawało się Jasiowi, że w ten sposób 
postępując, zyszcze niezawodną pomoc 
trzeciego, jeszcze nie doświadczonego daru 
staruszki. Tymczasem, o cudzie ! Kije 
nie napadły na żydów„ jak chciał Jasio, 
ale jęły go sameg·o uczciwie po plecach 
łomotać. Zgłupiał chłopak, nie wiedząc i 
nie rozumiejąc, czemu środek dobicia 
się do czegoś w 8wiecie, tak przeciw nie
mu się zwrócił, jak się zawsze przeciw 
nam nasze złe czyny obracają! Niebawem 
i żydzi już nadbiegali po chwilowem osłu
pieniu, radzi i swawolnego napastnika le
piej ukarać, i poznać, co znaczą jego 
dziwne szamotania się z niewidzialną dło
nią poruszanemi tcepaini, kijami-samobijami. 

Jaś oszołomiony niespodzianą czyn· 
nością kijów, nie mógł opierać się ani im, 
ani żydom. Za chwilę padł skrwawiony 

pod ciosami rozjuszonych podróżników, 
którzy ubili kijami i Burka, daremnie 
broniącego swego pana, i obdarli tego 
ostatniego tak z kilimka, jak z króbki i 
samobijów. 

-Gdy żydzi odjechali, Jaś znalazł się 
ranny i obdarty, z własnej winy, w gor
szem niż na cmentarzu położeniu. Jak 
długo leżał, nie wiedział ni teraz, ni po--
tern nigdy. 

Ledwo obdarli sierotę z tego, co było 
na nim i przy ńim, porzucili go na boku 
drogi i ruszyli dalej do celu swej podróży, 
przy wtórze tej samej żałosnej pieśni, 
którą usłyszał był Jasio. Płaczliwe za
chłystywanie przy śpiewie; ponura jeg·o 
nuta, jakaś bolesna, żaląca się; łzy, po 
części przemocą dobywane: - nasuwały 
myśl, że tu nie o prosty śpiew musi cho
dzić. I sto tnie, była to pieśń pogrzebowa, 
piesn opłakująca. stratę nieboszczyków. 
Podróżujący żydzi przewozili zwłoki swych 
krewnych, do o branego przez nich za 
życia cmentarzyska. 

To objaśnia, czemu swawola Jasia, bę
dąca znieważeniem (wprawdzie mimowol
nem) ciał niesionych, mogła tak rozjuszyć 
korowód żałobny. Gdy już zadosyć uczy
nili swej zemście, zabrali Jasiowi „ wszystkie 
dary staruszki i ruszyli dalej„. 

.Jaś znajdował się znowu w takiem 
samem smutnem położeniu, jak niegdyś na 
cmentarzu,_ przy grobie swej matuli. Tym 
razem jednak sam winien był swemu nie
szczęściu, bo nie usłuchał życzliwej racly 
staruszki i darów jej użył w złym za
miarze. Za · złe czyny spotyka każclego 
prędzej lub później zasłużona kara. Tego 
i swawolny Jaś doświadczył. Co się z 
nim stało, o tern nikt w jego rodzinnej 
wiosce nie dowiedział się - najprawdo
podobniej padł on ofiarą złych ludzi lub 
dzikich zwierząt w ponurym lesie, inaczej 
bowiem byłby zajrzał kiedyś do tej wioski 
ukocl..anej, gdzie młodośc szczęśliwie spę
dził, gdzie matula jego snem wiecznym na 
cmentarzu spoczywała, i pomodL.1 byłby 
się na jej grobie. (KONIEC.) 

·--_ 323 -

o ~drowie ich duszy. Sami przewodniczcie 
własnem życiem waszym synom, waszym 
córkom i waszej czeladce. Za przykładem 
owego królewskiego sługi, cały dom jego 
przyjął wiarę Chrystusa. Niech i za wa
szym przykładem idzie dom wasz cały. 
Serce się kraje, patrząc . na obojętnych ro
dziców, opiekunów i gospodarzy. Widzą, 
słyszą, że ich dzieci, że ich czeladka żyje 
bez czci i wiary, a nie napominają ich; 
niekiedy własnym przykładem zatruwają 
ich niewinność i wiarę, którą odebrali. 
Zyją, jak gdyby nie uznawali nad sobą 
Boga, jak gdyby nie byli chrześcianinami, 
katolikami. Nowość im się podoba; przy
takują rozwiozłym i swa wolnym, - mało 
dbając na przykazania boskie, a przecie 
rismo święte woła na każdego: "przez 
wszystkie dni żywota twego miej na pa
mięci Bog·a; a strzeż się, byś kiedy na 
grzech nie przyzwolił, a nie przestąpił 
przykazania Pana Boga naszego". 

List apostolski o Różańcu św. 
Leon XIII Papież. 

Wszystkim wiernym Chrystusowym, którzy 
niniejszy list czytać będą - pozdrowienie 

i Błog·osławieństwo Apostolskie. 

Nieśmiertelne dobrodziejstwa, jakie Je
zus Chrystus Odkupiciel przyniósł rodzajo
wi ludzkiemu, niewzruszenie tkwią w umy
słach nas wszystkich, a w Kościele nie 
tylko są obchodzone po wszystkie czasy, 
ale także ich objaśnienie codzienne z pe
wną słodką miłości powinnością bywa od
noszone do Najświętszej Dziewicy, Bożej 
Rodzicielki. 

Jeśli my zaiste wejrzymy na przebieg 
codzienny najwyższego Naszego urzędu i 
zwrócimy się myślą ku naszym czynom, 
napełniamy si~ wdzięcznem i milem pocie
chy uczuciem, świadomością tych rzeczy, 
które przy pomocy dobrej rady i za po
mocą Boga ku większej czci Najświętszej 
Maryi Panny już to samo przedsięwzięli
śmy, już to troszczyliśmy się o to, aby je 
mężowie katoliccy przedsięwzięli i szerzyli. 

Osobliwie zaś to nas cieszy, że przez na
sze polecenia i troski, święte ustanowienie 
Różańca Maryańskiego poznano bardziej, 
więcej rozszerzył się w użyciu ludu chrze
ściańskiego, że pomnożyły się stowarzysze
nia różańcowe i że one z dnia na dzień 
liczbą i pobożnością członków kwitną; że 
uczeni mężowie wiele wydali i rozszerzy li 
dzieł o tem; nareszcie, że miesiąc paździer· 
nik, któryśrny wyznaczyli na nabożeństwo 
różańcowe, na całym świecie bywa święco
ny z wielką i niebywałą okazałością. 

W obecnym zaś roku, od którego bie
rze swój początek wiek dwudziesty, nie 
wywiązalibyśmy się wcale z Naszego obo
wiązku, gdybyśmy ominęli dobrą sposobność, 
którą Nam czcigodny brat biskup tarbeń
ski, duchowieństwo i ludność miasta Lour
des dobrowolnie dali, którzy w świątyni 
wspaniałej, Bogu wzniesionej ku uczczeniu 
Najśw. Maryi Panny Różańcowej, zbudo
wali piętnaście ołtarzy, które mają być po
święcone tyluż tajemnicom Różańca święte
g·o. Tej sposobności chwytamy się tern chę
tniej, gdyż rozchodzi się tu o te okolice 
Francyi, które bywają wsławione tyloma 
i tak wielkiemi łaskami Najśw. Maryi Pan
ny, które ongi zostały uszla~hetnione po
bytem Ojca Dominika, zakonodawcy, i w 
których znajduje się kolebka Różańca świę
tego. Nikomu bowiem z chrześcian nie taj
no, jak O. Dominik przyszedłszy z Hiszpa
nii do Francyi, Albigensów kacerstwu na„ 
ówczas za górami Firenejskiemi, jako zgu
bna zaraza wdzierającemu się w całą pra„ 
wie północną część kraju, niezwyciężenie 
oparł się, a boskich dobrodziejstw cudami 
i święte tajemnice wykładając i głosząc, 
w tych samych miejscach zalanych ciemno
ściami błędów, światło prawdy zapalił. To 
bowiem dogodnie dla pojedyńczych i poje
dyńcze, nawet sam porządek tychże taje
mnic, który w Różańcu podziwiamy, spra„ 
wia, że umysł chrześciański, mianowicie 
przez częstsze tychże rozmyślanie lub przy
pominanie niepostrzeżenie czerpie, pije wro
dzoną ich siłę ; powoli skłania się do życia 
czynnego i spokojnego, znosi przeciwności 
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umysłem spokojnym i silnym, żywi nadzieję 
otrzymania dóbr nieśmiertelnych w szczę
śliwej ojczyźnie, osięga pomoc i pomnoże
nie wiary, bez której napróżno szuka się 
uzdrowienia i ulgi nieszczęść, które dole
gają, albo oddalenia niebezpieczeństw, któ
re zawisły nad nami. 

Te modlitwy Maryańskie za westchnie
niem i pomocą Bożą pierwszy Dominik św. 
wprowadził i przeplótł je w pewnym po
rządku tajemnicami Odkupienia, a który 
słusznie Różańcem nazwano. Ile razy bo
wiem słowy anielskiemi pozdrawiamy Maryę, 
łaski pełną, tyle razy powtórzywszy tę po
chwałę, tejże Dziewicy niejako róże znosi
my, wijąc dla Niej wieniec najprzyjemniej
szej woni; tylekroć przypomina nam się 
już to wzniosła Maryi godność, już łaska 
osiągnięta od Boga przez błogosławiony 
owoc żywota; tylekroć uprzytomniamy so
bie inne poszczególne łaski, których Ona 
z Jezusem Chrystusem przy dokonanem 
dziele odkupienia rodu ludzkiego stała się 
współsprawczynią. O jakże więc słodkiem, 
jak przyjemnem dla błogosławionej Dzie
wicy jest pozdrowienie anielskie, w czasie 
którego, gdy Ją niem Gabryel pozdrowił, 
poczuła, że z Ducha świętego poczęto Sło
wo Boże! Jednak za naszych dni dawne 
owe Albigensów kacerstwo po zniesieniu 
nazwy i po wprowadzeniu go przez innych 
sekciarzy, pod nowemi błędów i bezbożnych 
formami i jako ułuda dziwnie odżyła i 
rozlewa się na no wo na te okolice i sze
roką brzydką ,~ftrazą' napawa. i pl~JP.i ludy 
chrźeściańskie, ~ których ~ęil.Znie- ,pfowadzi 
do zguby i zatracenia. Widzimy bowiem i 
wielce bolejemy nad wznieconą burzą bar
dzo szkodliwą, która wieje obecriie, osobli
wie we Francyi przeciw rodzinom zakon
nym bardzo dobrze zasłużonym dla Ko
ścioła i ludu przez dzieła pobożne i dobro
czynne. Gdy my nad temi nieszczęściami 
ubolewamy i smucimy się wielce z powodu 
przykrości zadanych Kościołowi, opatrzno
ściowo docho,dzi Nas niewątpliwe znaczenie 
zbawienia? Za dobr& bowiem i pomyślną 
,bierzemy tapowiedź, ż~ , ,w świątyni w Lour-

des, tyleż, jak powiedzieliśmy w nadcho„ 
dzącym miesiącu październiku, poświęcą 
ołtarzy, ile jest tajemnic w Różańcu świę"". 
tym; oby Najświętsza niebios Królowa wzmo
cniła tę zapowiedź. 

Nic też zapewnie dla pozyskania i za
służenia zbawiennej łaski Maryi wpłypąć 
lepiej nie może nad cześć jak największą 
dla tajemnic naszego odkupienia, w których 
Ona nie tylko była obecna, ale brała udział, 
a które my powinniśmy mieć przed oczyma 
i wielbić je. Nie w&tpimy też, ażeby Najśw. 
Dziewica, Boża Rodzicielka, a nasza najli
tościwsza Matka nie wysłuchała łaska wie 
modlitw i prośb, które nieprzeliczone rze
sze chrześcian napływające tam wyleją i 
żeby do nich nie miała dodać i dołączyć 
swej prośby, aby po zjednoczeniu naszych 
życzeń nie spowodowały tego, by Bóg bo
gaty w miłosierdzie nie pozwolił się ubła
gać. A więc potężna Najświętsza Panna i 
Matka, która niegdyś przez miłość przy
czyniła się do tego, aby się narodzili wier
ni w kościele, niech teraz stanie się po
średniczką i wojowniczką naszego zbawie
nia: niech złamie, obetnie liczne bezbożnej 
hydry rogi, która coraz bardziej grasuje 
po całej Europie; niech obdarzy pokojem 
uruysły chwiejące się; i niech dojrzeje na
r~szcie w prywatnem i publicznem życiu 
powrót do Jezusa Chrystusa, który zbawić 
na wieki · może przystępujące przezeń 
do Boga (list do żydów r. VII, 25). 

My tymczasem czcigodnemu biskupowi 
Tarbińskiemu i ukochanym synom, ducho
wieństwu i ludowi z Lourdes wyrażamy 
wdzięczność Naszą, wszystkim i poszcze
gólnym ich życzeniom, które nam co do
piero wyrazili przez ~ist ten apostolski po
stanowiliśmy uczynić zadość, którego auten
tyczny egzemplarz do wszystkich czcigo
dnych Naszych w urzędzie pasterskim Bra
ci, Patryarchów, Arcybiskupów, Biskupów 
i innych Ordynaryuszów po całym świecie 
katolickim rozproszonych, kazaliśmy prze
słać, aby i oni także na równo z Nami 
napełnili się także pociechą i radością. 

Dla tego, co dobrem, szczęśliwem i po~ 

myślnem jest, ćhwałę Bożą może · powię
kszyć, a dla całego Kościoła katolickiego 
może korzyść przynieść, władzą apostolską 
przez ten niniejszy list pozwalamy, aby 
ukochany syn Nasz, Benedykt lVIarya Lan
genieux, kardynał św. Rzymskiego Kościo
ła, mógł bez przeszkody poświęcić w N a
szem imieniu i powagą Naszą now& świą
tynię wzmes10ną w miescie Lourdes, 
poświęconą Bogu ku uczczeniu Najśw. Ma
ryi Panny Różańcowej; aby tenże ukocha
ny syn Nasz przy Mszy świętej uroczystej 
używał dowolnie Paliusza tak, iakby był 
w swojej archidyecezyi, i a.by po Mszy św. 
uroczystej obecnemu ludowi, tak samo na
szą powagą i imieniem mógł udzielić bło
gosławieństwa i zwyczajnych odpustów. To 
udzielamy znosząc wszystko inne sprzeci
wiające się temu. 

Dan u św. Piotra pod pierścieniem Ry
baka, 8 września 19O1, a pan o wania na-
szego 24 roku. Kardynał Macchi. 

D ~ie dole. 
(Dokończenie.) 

Drzewa tylko migały mu w oczach, 
tak prędko usuwały mu się nogi, choć 
nie robił siedmiomilowych kroków. Nie
bawem na drodze coś zamajaczyło, a uszu 
turkot i jakiś śpiew żałosny doleciał od
legły. Rad dopytać się żywej duszy, nim 
się opomniał, już szybko dopadł jadących, 
tak gracko zbierał nogi. 

Gdy zrównał się z orszakiem podró
żnych, dopiero .zobaczył, z kim ma do 
czymema. Z dziesięć czy piętnaście koni 
różnego wzrostu i maści, kulawych, śle
pych, po największej części starych, po
stępowało zwolna, a raczej potykało się, 
jeden za drugim, ·następne przytroczone 
uzdami do eg·onów poprzedników swoich, 
a wszystkie leclwo żywe od nadmiaru ju
ków, które w po przecz słomianych kulbak 
zwieszały się i chlebotały im po żebrach. 

Wygl~u jn~ koni, nędzny do najwyż„ 
szego 8topuia, i nieruiłosierno wyzyskiwanie 
resztek foh sił, wodą i ga.rścią słomy, a 

rzadko sianem podsyconych prżeko~ 
nywały, kto to podróżował. Resztki wąt
pliwości, prawie niemożebnej, usuwał strój 
charakterystyczny osób, pieszo towarzy
szących szeregowi "gęsiego" idących widm 
końskich. 

Czapki rogate stroiły im głowy, czer
wone koła jaskrawo odbijały na lewej 
piersi czarnych lub szarych sukien, wscho
dniego zakroju. Długie, szerokie zwierzch
nie odzienie, o takichże rękawach, przy„ 
krywało obciślejsze spodnie, pasem ściśnięte. 
Oliwkowe twarze, orle nosy, czarne oczy 
i zarosty, dopełniały tego wrażenia, jakie 
wszystkie szczególności stroju głowy i 
piersi budzić musiały. 

Domyślił się Jaśko, że słyszane z da la 
- dźwięki były hebrajskim śpiewem tych 
podróżników. Więc mimowoli schylił się 
nade drogą, szukając pecyny, a Burek 
wyrwa wszy się z pod pachy, napadł idą
cych podróżników i gwałtownym szczekiem 
i rzucaniem się na ich pięty i „chylaty" 
(chałaty) wschodnie. 

- A goj, a goj! - przeleciało jak 
wiatr po ustach żydów. Oni to bowiem 
wędrowali z towarem. 

W pierwszej chwili, coś na k~ztałt 
trwogi wszystkich przejęło i skłoniło do 
skupienia się w koło koni. 

Następna uwaga przekonała strwożo· 
nych, że tylko z jednym chłopczyną mają 
do czynienia. Odwag·a wracała; rzucona 
przez Jaśka pecyna sprowadziła gwałto
wny jej ~ wybu.g~ spotęgo ttny nikłością 

-zuchwaic8w: dzieciaka i p'Sa.. 
Wszystkie kije podróżnicze w oka 

mgmenm zawisły grozme nad głową 

Jasia, i na? pustej drodze rozległ się głośny 
a ponury wrzask, w obcej mowie : 

, ~ Zabić przeklętego chrześcianina ! 
Nie spodziewał się Jasio, by jego chło

pięca swa wola tak ciężktł nań odpowie
dzialność, pobicie gwałtowne, lub śmierć 
nawet mogła ściągnąć. I zapewne, nawet 
gdyby był starszym i świadomszym praw 
obowiązujących, nie zdołałby sdbre wytli}· 
maczyć na razie, czemu figie1) nawet· w 



Wyohod.d n.a wto:-ek, e:i.~11?.rtek l sobotQ z dodatkiem 
tibgljnym P· t. : ~Na.u.ka .!Uitolleka", z dwutygodni
klem 2p6łe~.imym ft· t. nGłos górników i hutników" 
o:H pisemkiem lH.c1·~cldem l'· t. : 1'iZwierolsdło". Przed~ 
płata kwartalna. na poczcie ł u listowych wynosi 1 mr. 
tO. fen., a z odnoB!loniem do domu 1 Dl!'. 7 4 fen. „ Wta ... 
na Polski" Hp!sa.ny jest w cenniku po~towym pod 

n.r. 133, na stronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

Za lnse1·aty :płaci sic; r;a miejsce r:.::tdka drobnego dtuku 
16 fen., a ~a ogfosze:ua 11~mieezcr:one p1·zed lnserat.64.::nl 
to fen. Kto {'zę!!to ogłasza, otrzyma odpowi~dni opus;; 
J:.ljli rabat. Za tłómaczenia z obcyoh języków na pol
~ ::lic sił} nie płaci. Listy do Redakcył: Druka.r.al 
~ .Księgarni nrueły opłació i podat w nich dokładuy 
:.dres pie~1&cego. Rękopisów sio nie ~raca. Ns!zwiak 
J<ore.apondentów 'oez loh upowajnienfa nie vr;:kuuje ei~. 

Nr. 123. Boohu~, sobota, 12 .października 1901. Rok 11 
__ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
~6wić, czytać i. pisać po polsku! Nie 
~est Polakiem, kto potomstwu swemu 
~niiemczyć się pozwoli! 

-----------------J eszeze teraz 
odnowić można przedpłatę na nzwarty kwartał. 
Ktoby pragnął, aby mu poczta wszystkie nu
mery gazety od początku kwartału dostarczyła, 
niech dopłaci 10 fen. i żąda: „Wiarus Polski'; 
mit Nachlieferung.·~ 

Prenumerata na cały czwarty kwartał, 
czyli na październik, lit)topad i grudzień za 
. wszystkie cztery pisma, czyli za 

,,Wiarusa Polskiego", 
„Naukę Katolicką", 

„Głos górników i hutników" 
i „Zwierciadło" 

<:rync ~: n !!. poc2'tach i u listowych wiejskich 
IQzem tylko 

l 1narkę 50 fenygów. 
Za przynoszenie do domu przez listowego 

dopłaca się 24 fen. kwartalnie. 
~ Ktoby pragmłł, abyśmy \'Wiarusa 

Polskiego" posyłali rodzicom, krewnym lub 
smajomym do Polski, lub gdziekolwiekb4dż, 
niech nadeśłe l,.'7 4 mr. i dokładny adres, a ga
r;etę poczcie przekażemy, lecz prosimy uczyni~ 
to jak najrychlej, gdyż przez późne przekazanie 
{{azety powstają nieporządki. 

----------------
Poła cy na obczyźnie. 

Dziwne żądania policyi. 
. Polieya coraz większe czyni trudności Po· 
;kom na obczyiuie, szc-::ególnie też w sprawach 
1i~warzystw. Zakazy zahaw, pochodów itd. dziś 
me są żadnĄ now.ością. 

Teraz już nawet od polskich towarzystw 
loteryjnych żądają wręczenia spisu członków. 
Ządanie to jest bezprawne, więc też żadne to· 
WEH'zystwo loteryjne do tego żądania zastoso· 
wa«! się nie potrzebuje, Rząl powinien się prze : 
dewszystkiem postarae, aby policya znała tro· 
chę lepiej prawa. Przecież .i~.dność płaci na 
utrzymanie policyi nie na to, aiby· policya pra
~o lekceważyła, lecz aby go p~.zestrzegała, aby 
ludność w policyi widzieć mog·ła stróżów po
rządku i pr:w:a, a nie swe utrai-'i.enie. 

IUrehlinde. Tow. św. Mar,~ina 29 wrze· 
śnia. urządziło 12 rocznicę swego istnienia. 
Podczas uroczystości odegr1lno sztukę "Szlach· 
ta czynszowa."' Gościom, amatorkom i JLrnato· 
rom składamy serdeczne "Bóg zapłać." . 

ZarzĄd. 

Polacy w Dortmundzie 
przez ostatni wiec wywołali obszerną dyskusyę, 
~ k~órej dotąd kilka pism tak polskich, jak i 
ntem1eckich wzięło udział. Jak wiadomo, posta
n~wili · Polacy postawić do rady miejskiej 
Własnych kandydatów, i to dało powód do 
owych rozpraw. 

Pomówimy o tych sprawa.eh, jak w ogóle 
o stosunkach dortmundzkich w najbliższym 
czasie obszerniej. 

Wanne. Sprawozdanie z cz.ynncści Tow. św. Józefa 
w Wanne. 'fo 9\'arzyetwo ma na celu krzewienie miedzy 
robotnikami narodowości k>olskiej ducha porzf\dku i dobrych 
obyczajów i strzeżenie wszystkich członków swoich przed 
weze1kiemi moralnemi nit bezpieczeńst\'\o ami. Zamierza to 
os· ęgnllć przez urz~dzanie zebruń towarzyskich, których 
odbyło aię od 1 października. 1900 do 1 patddernika. 1901 
24. zwyczajnych i jedno nudwyczajne. Dochód 936 81 mr. 
rozchód 729,20 mr., pozostaje 201,61 mr., w ogóle posiada 
t.:>w. 6ł7,81 mr., z których znajduje się 200 mr w kasie 
oezczednosci, a 44 7 mr. u skarbnika. W bibliotece ma 
~o~. 170 ksią,śek, które s~, z mc.łem~ wyjt\tkami, właano• 
SCJt\ Tow Czy~elnl ludowych w .Poznaniu. Na poCEt\tltu ro· 
ku wynosiła ogólna liczba ctłonków 176 czynnych i 3 
~onornwych, w ci!\gu roku dało s~ę wpisać 36, obecznie 
Jest 212 członków. Dnia 22 września odbył .J tow. v.:alne 
zebranie. Do zarzt\iu zostali o brani: Honorowym prezesem 
ka. wikary Keiter, przewodniczt\cym Fr. Muńkowski, zast. 
Jan Brt:ecbwa, sekretarzem Fr. Snadny, zast. Jan Maty
siak, skarbnikiem Ignacy Nawrocki, zast Ludwik Grze
l'iiewski, bibliotekarzem Fra.no. Wawrocki, zast. Adam Cie
sielski, chorfłżym Franc. Wasielewski, aayatentami Ignacy 
Szafraniak i Lukasz Józefiak, zast tychże Jan Spychała, 
Michał Fcgt i Ignacy Strugała., kierownikiem teat1 u Szcze
pan PiechoV1iak, ze.st. Stanisław Konieczny, rewizorami 
kaa;y na. pier~szy kwartał Fr. Brzechwa. i Ignacy Jankow
ski. Wszelkie listy tyczlłice sie naszego tow. pr<. simy prze· 
ayłać na ręce pr~re Ra l 11b .sekretarza. 
· Franc. Mańkowski_, przewodniczfłcy. Fr Snadny, sekr. 

Jliilheim nad ReneDI. •rowarzystwo polskie 
,,Ognisko" w MUlheimie nad Renem obchodziło dnia 18 
lipca 11 rocznicę swego istnienia, a brało w niej udział 
9 towarzystw, którym na tem miejscu aerdeczne dz:ekuje
my. Dnia tego po południu o godz. 4 odbyło się polskie 
nabożeń:itwo, a było dwóch księży polekich Po n9.bożeń
stwie był na sali koncert, śpiewy a w końcu teatr „Zyd 
w beczce." W niedzielę dnia 2o sierpnia odbsła się rewi
zya kasy i biMioteki. Dochodu było 213,75 mr., rozchodu 
193,37 mr., pozostaje w kasie 20)38 mr. •rowarzystwo ma. 
jeszcie 200 mr. w kasie oszcz~dności, cały majq,tek wynosi 
220,38 mr. W bibliotece mamy ksif\Żek 161. Tej samej 
niedzieli dnia 25 sier?nin odbyło się walne zebranie. Do 
zarzttdu tostali obrani: Prztwodn. A. Naparty, zast. B. 
Winantz, sekretarzem Jan Rosik, zast. Siymon Furman, 
<Skarbnikiem Fr. lła.drych , bibliotekarzem latd A::idrzejewski, 
zast. K. Kumoch. Posiedzenia odbywaj" się na przemian, 
w jedn~ niedzielę posiedzenie tJwarzystw11., a w drug1' 
pos:edzenie famibjne . 

A Naparty, prezes. Jan Rosik, sekretarz. 

Nau.czyciele szpiegami? 
Już dziś mamy w!zelką pewność, - pisze 

„ Dzien. Pozn." - że nauczyciele ludowi zo
stali lłrzędownie ·wezwani, żeby wobec swoich 
probo-szczów odgrywali rolę - szpiegów. 
Wielu .z ,.szczególnie „gorliwych" „pedagogów" 
~ol.ę tę ·wprawd~ie juź dawno pełniło, robili 
oni albo do władz~~, albo do pism hakatysty· 
znyda .don.osJ na 1t:iSi~ży polskich i byli i są 
.co dziś gł4wnymi ,g;akulisowy mi sprawcami i 
motorami owego t. EOW. ruchu niemiecko.kato· 
iickiego, wuoszącego politykę do naszych ko· 
ściołów i psuj.ąeych .a;godne pożycie między 
Polakami. .ii Niemcfnn.i katoli.kami w poszcze· 
gólnych parafiach. 

Teraz mają tę niegodną rolę szpiegów 
odgrywać z urzędu. 

„Germania" ogłasza orygimd rozporzą 
dzenia pewnego landrata zachodnl<>·pruskiego, 
wydanego do nauczycieli, kt-Ory z opu~zcze-1 
niem odnośnych nazwisk brzmi: 

Poufne! 
\V zywam Pana o doniesieniu mi w 

ciągu tygodnia: 
1. Jak często w tamtejszym kościele 

k tolickim odprawia się niemieckie nabo· 
żeństwo ! 

2. \\ iele dzieci chodzi obecnie na 
naukę konfirmandów (!) do tamtejszeoo 
proboszcza katolickiego, wiele z nich ;a,. 

leiy do polskiego a wiele do niemieckie 
go oddziału i czy w ostatnim czasie 
liczba niemieckich konfirmandów (li) s:ę 
zmniejszyła czy też powiększyła? 

Do pana nauczyciela ..•.• 
podpis." 

w .•••• 
Słusznie wobec tego niesłychanego roz„ 

porządzenia pisze „Germania": 
„Nikt chyba nie zaprzeczy, że oba p) ta· 

nia, tak co do niemieckiego nabożeństwa, jak 
i nauki „konfirmandów", są czysto kościelnemi, 
i że ze szkołą oraz stanowiskiem nau~zyciela 
ludowego nic nie mają wspólnego. Jeżeli 
rząd o takich kościelnych sprawach chce mieć 
informacye, liiechaj się uda. do władz kościel· 
nych lub w r,rost do odnośnego proboszcz:. • 
(Naszem zdaniem proboszcz na takie pytanie 
świeckiej władzy nie potrzebuje odpowiadać! 
Red. „D. P.") Ale co się tutnj czyni, żeby 
nauczyciela robiono szpiegiem policyjnym prze · 
ciw duchowieństwu, jest to postępowanie wręc '1 
oburzające nie tylko ze stanowiska duchowień· 
stwa katolickiego, ale także dla odnośnr·go 
nauczyciela, który przez takie tajne rozp0 · 
rządzenia właQ.& zmuszony jest odgrywać rolę 
tajnego szpifga policyjnego i denuncy~uta. 

„Czy stan nauczycielski bez różnicy wy„ 
znania i stronnictwa zniesie spokojnie takio 
poniżenie swego stanu? - Zresztą nie ulega 
najmniejszej wątpliwośJi, że sprawa ta mu::>i 
być poruszoną: w sejmie otwarcie i z całym 
naciskiem." 

I my tak sądzimy, bo nie na to nasze 
gminy ciężkie płacą podatki na szkoły, żeby 
w nieb grasowali zdemoralizowani szpiegowie. 
i denuncyanci. Z nauki, udzielanej dzieciom 
przez takich panów, ani z atmosfery, którł\. 
oni wytwarza.Ją w gminach, nowe pokolenie 
doprawdy moralnego pożytku nie wyniesie. 

Dość już tej demoralizacyi ! 

Niemcy ·katolicy w Polsce. 
W. „Kury erze Poznańdkim" czytamy co 

następuJe: 

Zebranie delegatów niemiecko
ka~ol~~kich to.war~ystw prowincyi po· 
znanski.eJ. odbyło s1ę dz1s w hotelu „Monopol" 
o godz1me 11 przed południe'l'!l. Na zebranie 
p~.zybyło ~rze.szło ~O o~ób z prowincyi, po„ 
mu:dz~ mem~ trzeJ księża. Przewodniczący 
ze~rama .P· Kirsch~ po przywitaniu obecnych 
u w1~da1ma zebrame~ źe w sali znaj iują siti 
dwaJ ~sprawozdawcy gazet miejscow)ch i to. 
„Kuryera Poznańskiego" i „Posrner Neueste
Nachri~~ten .i . PrzewodnirzGCY nie wie, c2y 
zezwohc na pobyt sprawo7.dawców dzienm-
k,..~r8kicb, b~ chociaż ~eb l'.ani - p owiada p. 
K1rscht - me potrzebu.J ą su~ obawiać jawności 
?brad, to ,ied~ako woż n;e chcę t u <lecydować 
i sprav, ę oddaJe .zg:r9ruf\dzonym; 

, Delegat Taschke stawia naty ·h . t , r 

sex, aby w interesie "woln,'go ~ł::~, wmo
kluczono sp1•awozdawc<' L. wy. 
s~ie~o, a pozosta wi rno spraw~~~i:'wa p~l· 
m1~ck1ego . cę me-

w niosek oddany pod al R · 
znacznn · k · · 010„owanie, zostaje 

• --i w1ę szosc1ą głosów przyjęty W . -
mu obecnych duchowNych oświadcza. k im1ew 

bendarz Klinke że wyklnc • s. pre. 
t • i I ' zeiue przed s _ a'Y1c e a prasy katolickie. • 

w1eme przedstawiciela liberalnej ·i a ~zosta„ 
Nachr." uważa. za rzecz nie n~ " .o~. e~este 
wraz z inn · d h . rmeJscu i że 

ym1 uc ownym1 zebranie opuści. 



Po oświadczeniu przewodniczącego, że 
wniosek został przyjęty i nie może być uchy
lony, trzej dn.chowni wraz ze spra
wozdawcą. pisma naszego salę opu· 
6cili. Zachowanie się delegatów 
„katolików nłemieekiclt" jest tak 
.jaskrawe, że zaiste nie potrzebuje 
żadnych o bjainie1i. 

Jakaż to niekonsekwencya ze strony panów 
Niemców-katolików, że pozwalają sprawozda
wcy żydowskó·nacyonalnego pisma pozostać 
na sali, gdy sprawozdawcę pisma katolickiego 
wykluczają. Gdyby były uzasadnione skargi 
przed.w Polakom i gdyby je na zebraniu pod· 
noszono, to przecież wzgląd na takt i po· 
czucie sprawiedliwości właśnie domagaj~ się 
tego, aby prasa polska o nich dowiedziała się 
przez swych sprawozdawców. 

Czyby panowie ci sądzili, 'Że „Posener 
N eueste N achrichten", wyszczególnione ich 
względami, tylko o tern z wdzięczności za 
wyszczególnienie pisać będą, czego sobie 

· życzĄ? 
Nie ma wątpliwości, że zajście tak ja

skrawe przyczyni się wśród nieuprzedzonego 
ogółu Niernców·katolików naszej prowincyi do 
zrozumienia i ocenienia należytego celów to
warzystwa. 

Ufamy też, że prawdziwie katolickie or
gana centrum postępowanie takie należycie na· 

• + • 
pH~,llUJB: · 

Socyaliści są wrogami Polaków. ' 
Socyaliści polscy przyszli teraz do przekona· 

nia, że dudzeniem było spodziewać się,iżniemiec
cy so c~ aHści przyznają racyę bytu polskiej partyi 
socyalistycznej. Wykazało się dobitnie, że nie
;mieccy socyaliści nie lepsi od innych Niemców 
germanizatorów. To też gazeta ich uznaje, że 
„najwyższa instancya niem. partyi socyalisty· 
cznej - zjazd w Lubece - okryła hańbą całe 
stronnictwo." 

„Międzynarodowymi" potrafią oni być np. 
w stosunku do Amerykanów - czytamy w 
tym organie polskiej partyi socya-listycznej -
bo ci mieszkają za daleko, by ich germanizo· 
wać; nie starają się o narzucenie „kultury" 
niemieckiej Belgijczs kom, ani o zlanie się ży· 
wiołu - dajmy na to - włoskiego z niemieckim. 
Jednem siowem, międzynarodowość zachowuje 
się na odległość. Ale gdy chodzi o odłam wie· 
lomilionowego narodu, na któ-rym dokonano 
mordu politycznego, który jako zbrodnię piętno· 
wały i piętnujĄ wszystkie uczciwe jednostki; 
gdy chodzi o ten lud polski, siedzący od nie
pamiętnych czasów na ziemi praojców swoich 
- wtedy międzynarodowość ustępuje hasłu: 
Deutschland, Deutschland ii ber Alles !" 

Socyalista Ledebour sam oznajmił, że Niem· 
cy wogóle „są bardzo zacofani na punM:cie zro· 
zumienia potrzeb obcych narodowości wewnątrz 
państwa." 

Otworzyły się oc.zy socyalistom, ale ode· 
brali nauczkę, jaka zwykle dostaje się ludziom 
oddającym się złudzeniom. 

vViele zawodów i gorzkich rozczarowań 
czeka socyalistów, bo ich teorye, to wiązka 
złudzeń. 

Ziem.ie polskie" 
* Z Prus Zach., Warmii i Dazur. 

Pelplin. Ks. kan. Landsberg. uwolniony 
od urzędu dyrektora zakładu Collegiu _Ma· 
rianum, został miano wany radzc4 duchownym 
w generalnym wikaryacie i konsystorzu. 

Tuchola. Właściciele większych ma
jątków rólnych obrali członkiem sejmiku po~ 
wiatowego p. dr. Półczyńskiego z Wysoki w 
miejsce jego zmarłego ojca. 

Olsztyn. N ajprzewielebniejszy ks. biskup 
dr. Thiel znajdował się w sobotę w · niebez• 
pieczeńst-yvie. Wiadomo, że dnia tego udał 
się Dóstojuik Kościoła do Olsztynka. Kiedy 
pociąg przybył na stacyę, zauważył kierownik 
lokomotyY\7.y, że pociąg wskutek złego ustawie· 
ni~ zwr~tnicy wjechał na nie~~aściwY.. tor: 
Kierownik zatrzymał natychmiast pociąg i 
c?fn'~ go ws~ęcz, tak że nies~częścia żadnego 
me było. · . 

Bojkotowanie polskiej gazety. Mazurska 
„Gazeta Ludowa" przeniosła, jak juź donosi
liśmy, swoje wydawnictwo z EJku do- Szczytna. 
Oto, co czytamy w najświeższym numerze; 

WIARUS POLSKI; 

W śrocę po załatwieniu róbych przeszkód w 
Ełku, sprowadziliśmy drukarnię do Szczytna. 
Mieszkanie było wynajęte, a właścicielka domu, 
wdowa L., bardzo niby była kontenta, że mie·. 
szkanie wynajęła, a nawet prosiła, aby nietylko 
rok, wedle kontraktu, ale i dłużej u niej zamie
szkać. W piątek weszła właścicielka domu w 
towarzystwie swego brata, kupca tutejszego, 
do drukarni, żądając, abyśmy natychmiast opu· 
ścHi mieszkanie, gdy~ woli innemu pozwolić 
mieszkać darmo, niż dać lokal na polski} dru
karnię. Wyrażała się owa pani jeszcze, że 
„Gazeta" ma być podburzającą i w końcu do· 
dała, że tylko wtedy pozwoli nam mieszkać, 
jeżeli przyniesiemy pismo od pana landrata (!) 
że tenże nie ma nic przeciw temu, aby tu pol· 
skie pismo wychodziło. Ponieważ jednakże kon· 
trakt jest ważnie zawarty, a właścicielka wzięła 
już· komorne na kwartał, więc z mieszkania 
nie myślimy się usuwać. Komentarze zbyteczne! 

11; Z Wiei. Ks„ Poznańskiego. 
Poznań. O wielkich spustoszeniach, 

jakie spowodowały wichry, donoszą · z różnych 
stron. Na drogach, w ogrodach i w lasach 
drzewa połamane. W Gryżynie i w Kurzej
górze wicher poznosił dachy z domów ; w 
Czempiniu i Kidczewie wywrócił cztery wia
traki, w Bytyniu zrzucił część szczytu jednego 
domu, przyczem przechodzące dziewczę ude
rzone odłamem muru, padło bezprzytomne na 
ziemię. Z Pleszewa piszą, że tam w ogrodach 
są ogromne szkody. W Krzycku dachy po. 
zrywane z domów, drzewa złamane, płoty 
obalone. Niektóre drogi były zatamowane dla 
ruchu publicznego leżącemi na nich drzewami 
złamanemi. Pociągi w wielu miejscach 7J tego 
powodu się spóźniły. 

W Poniecu odbył się pogrzeb śp. ks~ 
Respądka przy licznym udziale duchowi~ństwa 
i wiernych. 

Przy eksportacyi zwłok przemówił w J'Ze· 
wnych a serdecznych słowach długoletni dawny 
wikaryus~ poniecki, dziś proboszcz i dziekan 
bukowski, ks. Fligierski, niegdyś uczeń nieboż„ 
czyka, następnie długoletni towarzysz jego 
pracy. 

W dniu pogrzebu odprawił żałobne nabo
żeństwo ks. kanonik Jedzink, poczem wstąpił 
na kazalnicę ks. prałat Jażdżewski i w wymo„ 
wnych a jędrnych słowach streścił naukę, jaką 
śp. ks. Respądek przykładem życia swego 
społecz;eiistwu pozostawił. Następnie ks. dzie· 
kan Kinowski odprowadził zwłoki zmarłego 
proboszcza na miejsce wiecznego spoczynku, 
wśród współudziału nader licznej rzeszy wier· 
nych, kilkudziesięciu księży i znacznego za• 
stępu wielkcpolskiego obywatelstwa. 

Najprzewielebniejszy ks. Arcypaste1·z prze· 
słał żałobnej rodzinie i osieroconej parafii 
wyrazy współczucia, a zarazem polecił wyrazić 
nad otwartym grobem uznanie niespożytych 
zasług wiernego syna i sługi Bożego Kościoła. 

Z wymownych słów żałobnego kaznodziei 
~ yjmujemy następujące szczegóły: 

Sp. ks. Jan Respądek urodził się w Lu
blińcu na Slązku w r. 1817. Nauki szkólne 
odbywał w Lesznie, a na kursa uniwerayteckie 
uczęszczał w Wrocławiu, Tu bindze i Mona
chium, zkąd młodego doktora obojga praw 
powołała władza duchowna wprost na profe
sora prawa kanonicznego do seminaryum du· 
chownego w Poznaniu. I szczęśliwy to był 
wybór, gdy dziś jeszcze sędziwy już uczniowie 
jego, zajmujący wysokie stanowiska w hierar
chii du?hownej, ze czcią wspominają mistrza 
nad m~strze, który z gruntowną znajomością 
przedmiotu łączył dar łatwego wysłowienia 
i przekonywającego wykładu. 

Ze stanowiska tego powołała niebożczyka 
w roku 1853 przyjaźń kolegi z ławy szkólnej 
ś. p. Staniaława Mycielskiego, patrona kościoł~ 
ponieckiego, na niwę pracy duszpasterskiej. 
Mogło by się zdawać, że mężowi, pr.zywykłemu 
d~ _pr~cy czysto naukowej, skromny zawód 
wieJskieg.o pasterza nie odpowie, lecz gorąca 
dusza księdza Jana, umiejętnie dążąca ku Bo
g~, tak gwałtownie s.i~ poddała nowym o bo. 
wiązkom, że wnet siły nie dopisały zamiarom. 
Gdy ki~dyś wśród ostrej zimy zażądano du
chowneJ posługi dla umieraj~cego, pospieszył 
ks. Respądek na pierwsze wezwanie· wśród 
drogi z~n;iie? śnieżna wstrzymała d~l!zy po· 
c~ód · wi,eJskiego zapr~ęgu. Gorliwy kapłan, 
me bacząc na słotę, pieszo jął sobie dalszą 
torować drogę. Wyniósł zt~d zaród ciężkiej 

-· choroby, która mu uniemożliwiła dalszą pracę 

I parafialną. Zaufanje współobywateli po kilkakroć za. 
szczycało niebożczyka mandatem poselskim. 
Wybitne jeg·o wystąpienie na trybunie w latach 
187 4 i 1875 po dziś dzień, jak to kaznodzieja 
wymownie zaznaczył, jako programowe ucho
dzić mogą. 

I tak przy rozprawach nad projektem 
prawa o zarządzie opróżnionych biskupstw 
wypowiedział poseł Respądek 9 maja 1874 r. 
słowa zaszczytne, które i dziś się zastósować 
dadzą: 

„My bronimy wobec prawodawstwa ma. 
jowego wolności sumienia i religii, chodzi nam 
o ochronę godności obyczajowej człowieka 
przeciwko despotyzmowi państwa, chodzi nam 
o godność, która w wolności sumienia naj· 
głębszą i ostateczną gwarancyę znajduje. 

„Czem zaś jest właściwie wolność su
mienia? Nie jest ona wewnętrznym tylko 
objawem, ani zewnętrznym watydem po po
pełnieniu nieprawości, lecz istnieje ona jtt.ko , 
zasada stanu, źądająca niekrępowanego wyko· 
nywania przepisów re.ligii, tyczących sprawo· 
wania Sakramentów św., wyznawania wiary i 
wykonywania dyscypliny kościelnej. 

„Skoro państwo uznałQ religię jako taką 
i gdy to pańatwo mimo to przeszkadza wyko· 
nywaniu przepisów religijnych, wtedy włamuje 
się -do świętości sumienia swych poddanych, · 

świętości, z której najszlachetniejsze oho· 
wiązki i cnoty pożywienie czerpią. 

„Skoro czlonkowie związku religijnego 
tej świętości zaniechają, wtedy zdolni są do 
każdej podłości i zasługują na to, by im tę 
podłość wytykano. My katolicy występujemy 
przeciwko prawodawstwu, które w skutkach 

. swoich przypomina pierwsze wieki chrześciań· 
stwa. Pamiętać należy, że prawa utworzone, 
aby' ludzi ochraniać, a nie n-iszczyć." 

Przy debatach nad prawem o zarządzie 
majątków gmin katolickich, powiedział ks. 
Respądek dnia 1 maja 1875 r.: 

„Zaszczytniej jest za prawo i za wolność 
umrzeć, jak bez tych dóbr żyć niewolniczo. 
Kościół polski nigdy się nie lękał wstąpić na 

· drogę krzyża, a matki nasze, podobne staro· 
żytnym niewiastom, polecają idącym na boje, 
by wrócili z tarczą, lub na tarczy". 

Te S7.czytne, a święte zasady stósował 
niebożczy k poró ·"' no do miłości Boga, jak do 
miłości Ojczyzny, a jedność i zgodność tej 
służby wykazał w broszurze „Ojczyzna ze 
stanowiska chrześciańskiego". 

Jak bystro niebożczyk przewidywał roz· 
wój idei narodowej, dowodem troskliwość jego 
o rozbudzenie poczucia polskiego na Górn~m 
Slązku. Jeździł on do swej rodzinnej dziel· 
nicy niemal co rok i hojną ręką wspiera! 
tamże ruch polski. Lubiał on przytaczać przy• 
kład Czechów, którzy z zupełnej niemocy, 
własnemi siłami dźwignęli się jako naród. 
Powtarzał on nieraz, że patryotyzm polski w 
niczem nie uwłacza obowiązkom wobec pań• 
stwa, że przeciwnie zły Polak i złym tylko 
obywatelem być może Niech odpoczywa w 
pokoju! · 

O szkólnietwo w PoznańskieJll , 
polemizuje „Koln. V.", odpowiadając na .znane 
wywody „ Pos. Z.", która - jak wiadomo -: 
stanęła w obronie organu nauczycieli po.znan' · 
skich. Na wykręty pseudo .liberalnego dziennika 
tutejszego odpowiada organ katolików niemie· , 
ckich jasno i dobitnie, „że obecna metoda zmie· 
rza do tego, aby polskiei ludności odebrać ję· 
zyk ojczysty, a to jest niedorzecznern i potę· 
pi~~ia godnem." W dalszym ciągu swej pole· 
miki przytacza „K. V." zdania ze znanej bro· 
szury pana Wagnera „Kołowacizna antypolska", 
oraz zapatrywania prof. Delbrilcka które tenże 
złożył, przed kilkoma laty w „Pre~ss. Jahrb.", 
a które również . są znane czytelnikom nas.zy!ll· 
W ~ońcu pisze „K. V.": Obecną polityką s.zk~l, 
ną 1 całą pol~tyką germanizacyjną wywołuje ~1~ 
tylko. ~zrastaJące rozgoryczenie wśród ludnoe~l 
polskieJ. Wszystkie doniesienia, zgadzają się 
w tern, że coraz bardziej bierze górą pr~d ra· 
dy kal.ny; rozsądne żywioły napróżno walc~Ą 
przeciwko temu. Jestto rozwój, godny najVVY~' · 
szego. poż~ło~ania, którego atoli można był~ 
spod.ziewac się ze w.zględu na wątpliwe środki, 
stosowane w Poznańskiem, a z drugiej stroPY 
ze względu na drażliwość i namiętność ludn°' ' 
ści polskiej. Gdzie hakatyzm sieje tam ra~yka· 
lizm żniwuje." ' 



Gniezno. Naukę religii w niemieckim ję. ~ 
yku muszą dzieci polskie pobierać w szkołach. 

, ·Tak tozstrzy~nął ~wieżo. najwyższy tr~bunał 
pruski, pot~1.erdzaJąc t~k1e sa~e wyroki sądu 
fawniczego l izby karneJ. Chodziło o pewnego 

1 . rzemysłowca z Gniezna, który syna nie posy· 
, fał do szkoły na niemiecką naukę religii, lecz 

do księdza. 
W drodze z Chin do domu umarł na 

tyfus muszkieter Stanisła'Y Klawiński z J orda-
116wka. 

Bydgoszcz. Robotnik Musiał z Kolonii 
Wilczak (Schleusenau) doi:!tał się wczoraj rano 
tak nieszczęśliwie pomiędzy dwa wagony po· 
~iĄgu ranżerujl\cego, że te mu piersi zgniotły 
i na miejscu uśmierciły. Trupa przewieziono 
do lazaretu miejskiego. 

* Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Zmiany w stanie duchownym. 

. Ks. Netter z Eintrachthuty został wysłany jako 
kapelan do Pszowa, ks. Kucharczyk jako ka· 
pelan do Lublińca, ks. Ernst jako kapelan w 
Wodzisławiu, ks. Karol Kuberczyk z Groszo· 
wic jako kapelan do Gierałtowic, ks. lic. teol. 
<łarbas z Lublińca do Zakrzowa, ks. Józef 
Goerlich z Lubszy jako kapelan do Rozmierza, 
is. Schubert jako kapelan do Starych Reptów. 

Załęże. Na Baildonhucie w czwartek 
przed południem wciągnęli kowala Kopczyka 
.na komin, 40 metrów wysoki, aby klapę na· 
.prawił. Na nieszczęście spadł łańcuch z kółka 
i. wskutek tego nie można było Kopczyka 
:Spuścić na ziemię. Musiał więc z jakie 2 go
dziny u góry na gorącym kominie siedzieć i 
poparzył sobie ręce. Z wielką biedą przysta
wiono drabki, po których się dostał na ziemię. 
Padł zaraz bez przytomności i odstawiono go 
do Bogucic. 

Katowice. Nagle zmarł ks. kapelan 
'Wiktor Kaleta. N. o. w p. 

Ze siw-iata. 
Berlin. W sprawie przyjmowania studen· 

tów zagranicznych do technicznej akademii w Ber
linie rozporządził minister, że studentów z Rosyi 

! można przyjmować wtenczas tylko, gdy złożą 
dowód, że w swoim kraju już odwiedzali szkołę 
'techniczną, abo zostali do niej przyjęci. Nie
mieckich poddanych, którzy mają świadectwo 
~ojrzafości z gimn~zyum rosyjakiego, przyjmuje 
-się bez trudności. Poddani innych krajów za· 
granicznych znajdą przyjęcie, jeśli maj~ świa. 
ijectwo dojrzałoś~i, które w ich kraju uprawnia 
·do studyów akademickich. 

Monachium. W bawarskiej izbie depu· 
i:towanych ukończono dyskusyę nad interpelacyą 
konserwatystów, zapytuj~cych rząd, jakie sta· 
nowis~o zająć myśli w sprawie projektu taryfy 
cł?~eJ. Donosiliśmy już o odpowiedzi prezesa 
mm1strów Crailsheima, który oświadczył, że 
<:z'd projekt popiera. Bardzo z takiej odp owie 
~z1 byli zadowoleni posłowie konserwatywni 
:i .cent~owi, kruszący kopie za rolnikami, zda.
snem ich w trudnem znajduj:,cymi się położeniu. 
.Natomiast baron v. Haller, poseł socyalistyczny, 
na podstawie obszernego materyału wykazywał 
~zkodliwość projektowanej taryfy cłowej dla 
'ogromnej większości narodu niemieckiego. 

. Budapeszt. Słowacy w sejmie węgier
·,sk1m. ~ędĄ mieli poraz pierwszy sw~ch przed· 
'.staw1~1eli. Od wielu lat Słowacy nie mieli 
w SCJmie węgierskim ani jednego niezależnego 
ilrzeuatawiciela swego. W obecnym okresie 
przedwyborczym Słowacy wytężyli wszystkie 
~we siły, by poprzeć przy wyborach bodaj kil· 
u . swych kandydatów. Mimo niesłycha11.ego 

1tiac1sku stronnictwa liberalnego zdołali wyborcy 
kłowaccy przeforsować czterech na 10 swych 
andydatów. Wybrani zostali mianowicie dr. 

~an Rużiak w okręgu liptawskim, Ja.n V ala!!zka ' 
.
1 dr. Vesolowsky w okręgu pre!zburskim. Wy· 
tory do sejmu węgierskiego ukończą się lO·go 
, m. Słowacy stawiają je!zcze d"óch swoich 
'.~andydatów w okręgu zwoleńskim, mianowicie: 

i 1 r: J. Turzo i M. Zibtina. Do pomyślnych na· 
.,.~zy także wybór dr. Lubomjra Pavlowicza, 
P1~rwszego w sejmie węgier1kim Serba opozy· 

. cyJnego. 
W czaiie wy borów sobotnich zdobyli Sło 

-~afY piąty mandat, mianowicie wybrany zo-
-s a w okręgu zwoleńskim M. Zibtin. 

. Par7ż. W sprawie kongregacyj francu
~~ch donofizą z Paryża, że teraz wyjaśniło się, 
•1~ opuazc.zaja J.1,rancyę cztery zakoay: Jezuici, 

WIAR US P OLS K 1; 

Benedyktynj, Karmelicy i Asumpcyoniści, nie 
chcący poddać się nowemu prawu. "\V szystkie 
te z~kony udają się do Belgii, Hiszpanii i Szwaj· 
cary1. 

W lVenezlleli wybuchło powsta· 
nie. Z N owego Jorku donoszą, że nacyonaliści 
w Wenezueli podnieśli rokosz przeciw prezy· 
dentowi Castro, który nakazał uwięzić wszy· 
stkich ich przywódzców. Równocześnie wojsko 
wenezuelskie poniosło klęskę w Kolumbii. Je
nerał Echeveria padł. Tylną straż jego zniesio· 
no. Pobity korpus wenezuelski liczył 5 tysięcy 
ludzi. 

Wojna angielslrn-trauswalska. Z po 
la walki w Afryce donosi telegram: Na pogra· 
ni.czu natalskim zabito 50 burów, raniono 26, 
pojmano w niewolę 244. Dobrowolnie poddało 
się 60 burów. Dnia 6 bm . . walczyły wojska 
lord Kitchenera pod Vryheid. Burzy uchodzili 
w kierunku północnym. Jenerał Hamilton wal
CZ) ł z burami w górach Inhalarate. Inne od· 
działy angielskie ścigają rozproszone po bitwie 
z pułkownikiem Kekewichem oddziały Dela
ryea i Kempa. Kekewich z ran odebranych 
wyzdrowiał i obejmuje znowu dowództwo. 

Dwaj wodzowie burscy Touche i Wessels 
stoją w Kolonii Przylł\dkowej, inni w różn)ch 
okolicach kolonii. Wszędzie atoli ścigają ich 
Anglicy. 

Z różZJ.ych stron. 
=OG ->= Dortmund~-- N;--i~ffSi górnik ó~~padły 
w kopalni „Union" palqce się odpadki Dwaj 
z zasy?anych znaleźli śmierć na miejscu. Dwóch 
górników jeszcze nie wydobyto. 

W Hoerde zaszły wypadki tyfusu. 
W \Vanne Je?.y 54 chorych na tyfus w 

katolickim domu chorych. 
U eekendorf. W kopiilni „ Rhein-Elbe" 

został górnik Krause niebezpiecznie pokaleczony. 
W Gelsenkirchen i okolicy tyfus nie 

ustaje. 
Eppendorf. Z powodu lichego popytu na 

węgle świętowano w kopalni „Engelsburg" w 
przeszły wtorek. 

Papenburg. Nastąpił onegdaj wybuch 
w fabryce elektrometalurgicznej . ,Jeden ro
botnik został zahity, 12 innych odniosło rany. 

Dortmund. Do Westfalii przybył agent, 
aby pośredniczyć pomiędzy robotnikami, którzy 
che~ wr6cić w strony rodzinne a pracodawcami 
tamże. Onegdaj 230 osób wracało z okolicy 
Dortmund pod Królewiec. 

Gospodarka niemiecka. Jak tele
grafują z Offenbachu, uciekł kasyer miejskiej 
kasy oszczędności, sprzeniewierzywszy, jak 
wykazała rewizya, przeszło 113,000 marek. 

Niedzielna burza przeszła nad Belgią, 
Hamburgiem, Frankfurtem nad Menem, Magde· 
burgiem, Poznaniem i Wrocławiem. W Frank· 
furcie poczyniła liczne spuetoszenia, powyry· 
wała mnóstwo drzew, 27 osób jest rannych. 
N a Elbie pod Hamburgiem przewróciła burza 
czołno z 4 ludźmi, z których jeden utonnJ. 
W górach Hercyńskich i Olbrzymich spadł 
śnieg. Telefoniczne połączenie Poznania z 
Berlinem zostało przerwane. 

Największe drzewo. Zaiste najstar· 
szem, ale zarazem i naj większem drzewem w 
Europie, jest olbrzymi platan koło V ostizzy 
w Grecyi, którego wiek obliczają na przeszło 
2000 lat. Każdy z konarów tego platana jest 
tak silny, jak potężny dąb, a pień jego, obe· 
cnie już wypruchniały, pomieścic może 10 osób. 
Drzewo to, pamiętające jeszcze świetne czasy 

. Aleksandra Macedońskiego, odegrało także pe· 
wną rolę w trzecim dziesiątku XIX stulecia 
i w czasie wojny Greków o niepodległość słu· 
żyło za punkt zborny dzielnym heterystom. 
Całe greckie wojsko, w owym czasie na setki 
ledwie się liczącei mogło w cieniu konarów 
platana tego obozować. Zywiący cześć dla 
tego historycznego kolosu, mieszkańcy V ostizzy 
otoczyli go dziś wysokim murem ochronnym. 

Krachy niemieckie. (Podsłuchane.) 
A. Słyszałeś? Podobno wszystkich dy· 

rektorów banków uwięzionych w Moabicie 
przesiedlają do Wronek. 

B. A to dla czego 't 
A. „Zur Hebung des Deutschthums in 

den Ostmarken." 

Prośba. 
W Jadamach wybudowano w tym roku 

nowi,\ plebanię. Parafia zapłaciła już 464:0 

marek, lecz potrzeba jej jeszcze 2300 marek; 
nadto na chałupę dla robotników i na nowy 
płot wydatek wynosić będzie około 1700 mr., 
tak iż razem parafia w krótkim czasie będzie 
musiała zapłacić 4000 marek, których sama 
ani w 20 latach złożyćby nie mogła, choćby 
innych potrzeb nie było. Parafia bowiem bar· 
dzo mała i uboga, tak iż pomimo corocznych 
repartycyj po opłacie różnych nadarzających 
się reparatur, na fundusz budowlany drobno
stka tylko rocznie odpada. 

W tej potrzebie udaje się więc biedna pa
rafia do Szanownych Czytelników z prośbą o 
pomoc. Ofiary przyjmie 

Ks. W r ó b I ew s ki , proboszcz, 
Jadamy (Niedamowo p. Gr.-Klinsch). 

Nabożeństwo polskie. 
W Baukau apow. św. we wtorek 15 października 

od rana. - Kazanie po poł. o 5 ·tej. 
W Wanne spow. św. w pifłtek 18 października, 

w sobote i i.w niedzielę o i rana do wieczora. - Kazanie 
w niedzielę 20 paźd. po poł. o godz. 4-tej . 

W Riihlin;hausen spow. św. w poniedziałek, 
21 października po poł. i we wtorek rano. - Kazanie w 
poniedz. po poł. o 5·tej. 

W Eildu spow. św. we wtorek, 22 paźdlliernlka 
po poł, i w środę rano. - Kazanie we wtorek po poł. o 5. 

Ka. M. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
donosi swym członkom, że w niedziel~ dnia 13 paździer
nika odbędzie się 
~ walne zebranie ~ 

po południu o godz. 4 w loka.lu zwykłych posiedzeń, na. 
które powinien się knżdy członek stawić, gdyż SI\ waża& 
sprawy do załatwienia . O liczne i puaktualne stawienie 
się up1 a sza. - Goście mile widziani. Z a r z Ił d. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
donosi swym członkom, iż w niedzielę 13 października 
bierzemy udział w uroczystości poświęcenia chorfłgwi Tow. 
św. Wojciecha w Hl)chlarm.a.rk. Wymarsz o godz 3 ·ciej 
po połudn. z lokalu zebrań. O jak najliczniejszy udział . 
prosi Z a r z f1i d. 

Towarzystwo św. Jad wigi w Gerthe. 
Kwartalne zebranie odbQdzie się w nhid.zielę dnia. 13 

października. zaraz po wielkiem nabożeństwie o 11 godz. 
O liczny ulział uprasza Z ar z ą, d. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne. 
W niedzielę 13 października bierzemy udział w uro· 

czy~tości poiwięcenia chorą,gwi Tow. św. Wojciecha 
w Hochlarmark. Członkowie winni się stawić w oznakach 
i czapbch tow. Wymarsz o godz. 2 po poł. ·~O li~ny 
udział upra.sza Z a r ~ ą, a.. 

Brueh! 
'rowarzystwo św. Michała donosi swym członkom, ii 

w niedzielę 13 października po poł. o gJdz. wpół do 3 
nastj\pi wymarsz do Hochlarmark H na obchód rocznicy 
i poświęcenia chorfłigwi Tow, św. Wojciecha w Hochlar
mark·Stukenbus~h . O liczny udział i punktualne stawie-
nie się człon li.ów prosi Z ar z fl. d. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Hruckhausen. 
Kwartalne (walne) zebranie odbędzie się ,r1 niedzielo 

13 bm. o godz. 4 po poł. O liczne przybycie upra.sza się. 
Z a.rz Ił d. 

Zarzfłd winien się stawie o godzinie 3-ciej. 
N. Banaszak, przewodniczą,cy. 

Koło śpiewu „Lutnia" w Dortmundzie. 
W niedzielę dnia 13 bm. punktualnie o godz. 5- tej 

odbędzie się w Central-Hof (Westwall) zwycz;ajne zebra. 
nie tow. Szanownych członków uprasza się , aby się jak . 
najliczniej st11.wil1 :ponieważ będzie omawiana sprawa. przy„ 
szłej zabawy i tt.atru. Gośce mile widziani. 

Cześć polskiej pieśni l Z. Frfłckowiak. se kr. 

'row. św. Józefa w Wattenscne:d. 
Kw1ntalne wa.lne zebranie odbędzie si~ w niedziel" 

dnia 13 bm. o godz. 4 po poł. Uprósza się Szan. człon
ków, którzy Sfł płacił miesięczni\ zalerli, a.teby na tem 
zebraniu swe zaległe składki miesi{ czne zapłacili. 

Z ar z łł d. 
Zebranie zarzfłdU odbędzie się w niedzielę dnia 13 go 

bm o godz. 10 przed poł. w moim domu przy ul. Hochstr. 
Uprasza „ il'ię szan, ~zło n ków zarzfłdu i rewizorów kasy, 
ażeby się na omaczonlł godzinę stawili. 

Przew. Fr. Krajewski. 

Koło śpiewu „ Gwiazda"' w Altenessen. 
Le e śpiewu jak dawniej tak nadal o tym samym 

czasie d~ s.ę odbywały o godz. 11 przed poł. w kaidlłi 
niedzielę. Uprasza się szanownych członków by regularnie 
uczęszczali na lekcye, a nie jak: się to często zdarza, że 
nie jeden dla l~da. bagatelki opuszcza lekcye. Ta pieśń 
nasza d1·oga, to jest jak skała ogromna, o któr~ H>lę wszy
stkie nasze troski rozbić muszt\, a z tej pieśni wypływa 
nowe żyeie, nowe siły, to jest czysty talizman dla na
szych strapionych serc. Goście za wsze mile widziani. 

Ciseść polskiej pieśni ! Wawrz:) nialt, prezes. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthaus-eh 
donosi ~m członkom oraz Rodakom biorfłcym · udział w 
pielgrzymce do W erl, iż bilety można· nabywać u człon
ków zarz,du do soboty południa 3-ciej godziny. Zbior na. 
eali u goiciunego p. Lobek o wpół do 6-tej, o szóstej wy
marsz do Ka.strop, z Kastrop odjazd o 7 godz. minut 43. 
O jak największy udział wpielgrzymce prosi si~ członków· 
oraz Rodaków. Chort\ŻY do ehotlłigwi upiększenia zechcłl
przybJć w sobot~ po południu, 

.Jakób Bartkowiak, pr.r:ewodoicz1'cy. 



Koło śpiewu ,,Słowik" w Marxloh 
()dbodzie swe zebranie dnia 13 bm. o godz. 2 po południu 
w lokalu pana HOf elmanna. O liczny udział wszystkich 
cdonków uprasza si~. - Goscie mile widziani. 

Z&rzfłd. 
:Przedewszystkiem wzywam dawnego skarbnika pana. 

Walentego Kroske i jego zastępcę p. Wosika. aby się na 
zebranie stawili do uregulowania kasy. 

A. Beszczyński. 

Tow. blog. Bronisławy w Wiemelhausen 
donosi swym członkom oraz Rodakom i Rodaczkom zamie
szkałym w Wiemelhausen i okolicy, iż obchód ':•mej 
rocznicy istnienia tow. odbędzie się dnia 27 pa
ździernika na sali p. Seh~ra.. Szanowne Towarzystwa jako 
i Koła śpiewackie, które by nas SWfł obecności~ raczyły 
zaszczycić, prosimy przyby6 ale bez chor~gwi. Porz11idek 
uroczystości będzie później ogłoszony. Kuty wstępne można 
j1U teraz nabyć od członków po 50 fen. Członkowie Sił 
siednicb tow. płacił 30 fen. Osobnych zaproszeń się nie 
wysyła. O liczny udział w uroczystości prosi 

Z ar z Ił d. 

Tow. św. Mac. eja w Holsterhausen. 
W viedzielę 13 października po południa o godzinie 

4 odbędzie się mieaięcine rebranie Na zebranie winni 
członkowie się stawić w czapkach tow., który z członków 
tego nie uczyni zostanie poci~gnl~ty do kary w wysokości 
50 fen., które zostan, ofiarowane na chorągiew. O liczne 
przybycie na zebranie c.donków i gości uprasza 

Stanisław Marciniak, przewodu. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochurn 
donosi swym człot kom, iż w nie izif lę 13 bm. o godzinie 
4 po poł. odbędzie się w a 1 n e z e br a n i e. Porz~dek 
obrad: 1 J Sprawozdanie kwartalne, 2) wpłata miesięczna 
i wpie nowych członków, 3) umowa według gwiaz .iki 
i ilne wdne rzeczy. O ji.knajliczniejszy udz1d pro~i 

Z a.r z I\ d. 
Uwaga: Zebranie zarządu odbęd! ' e się zanz po 

wielkiem nabożeństwie. O licrne wstawienie się prosi 
W. Grzegorski, przewodniCZl\CY· 

Iowarzystwo św. Józefa w Herten 
W niedzielę 13 października TowHzystwo bitrze u

dział w rocznicy ·row. św. Wojciecha w Hochlarm&rk. 
Wymarsz b~dzie o godz. 2 z lokulu p T1ela.. Cdooko
wie win li się eta.wić w czapkach i oznakach tow. Upra.
sz.a się , aby członkowie jak najliczuiej s ę stawili. 

Zarz~d 

Towarzystwo św. W a wrzyńca w Castrop 
obchodzi sw11i 1.4 roczniet' swego istnienia w dniu 20 
października na sali p. Schulte-lJecker. Członkowie winni 
sio punktualnie stawić o godr. 3 po poł. n& sali zwykłych 
posiedzeń w czapkach f oznakach, z t!łd o godzinie 3i/2 
udaje się towuzystwo z obydwoma chorfigwic.mi do ko
scloła na Różaniec i błogosła.wieństwo. PJ nabożcń11t\l\ie 
,pochód na salę do Schulte•Beckera. 'fft.Q;J. będzie koncert 
}!;apeli pana Mq.a:el11ks , śpięwy ~~ ~21tt1r:y mę~kie głosy, 
..deklamacye 1 te1tr Md tyt.: „Tra:lłła. kota. na kiu:v!eń'', 
f'Q4 !dę~ownictwem p. fięc)l9~h1.ka.3 ą n.~ ;koniec tanieć. 
"=- Kart '\\"stępnych nabyó Rodacy lllogfł tylko przed ć :s.,,
eem, poniewd przy drzwiach kasy nie b~Jzie. Karty Sf\ 
do nabycia u pp. Antoniewiota. w Ober· Castrop, Ka.cz· 
markiewicza (skład dewocyor.alii i papieru) w Ca.strop, 
·a p. Schaume.naa, Schulte·Beckera, p. Nowickiego (skład 
garderoby) w Ca.strop, i u p. Roszaka. (waraztat kr~wie~ 
cki) w Ca.strop. Członkowie zalegsJitCY ze ~łaaks.mi 
3 mie~\ f\Ce uwahrii będ~ za nieczłonltów, leci mogił o go
dzi.nie 2 ·.v dz' eń rocza1cy na rali po5!edzfń s~ładki 2a. 
płt.u::.ici c raz ozunki nab~ć. - Znpowiedziar..e posiedzenie 
na ~en d~ eń ' "' ypada <:Jzło nkowie winni się zastódować 
clo nch~" rdy z dnia 6 pvżdd:irnika tj w dzień rocznicy w 
cz:.. p:ic .ch i ozna.knch tow. i,ię f.. tawić. Tak gości jak 
człunków Z;l,J.ira,;zn Z ar z' d. 

Baczność! 
5unf) ,,ń1~ ~rnh 9 rr Tgw. gł.n.~·ast~Cżnego „Sokół 1 w 

Wannt'c duil :!t~ i! z puwóclti panu1f\cego tyfusu w Wanne 
p osied: eC>ie któ'°'ie się mir.ło odb3ć 13 paźddern~ka Jedt od· 
łożone. Przyszłe pJ~lędięo.ię l'"Qetante zapowiedziane we 
„ Wiani cie Pol)Jkim. - Czołem I 

Ign. O!ierzyłi.skt, przewodniczttey. 

Tow. św. vVawrzyńca w Elberfeldzie 
donosi swym członkom, !t w niedzielę dnia 13 pa~dzier
nil:a odbędzie si~ półroczne wa~ne zebranie .na 
821i zwyk~ycb posiedzeń u p. Schwe1r.emann~, przy u~icy 
:Bahnstr. 3, punktualnie o godz. 5 _PO. połu~nm .. ~ros1my 
:Latem wszystkich czł mków, aby się Jak naJllczmeJ z~ro
madzili, ponieważ będzio obór noweg.o. z:i.r~fldu,. i ~nn~ 
i~dne rzeczy 82' do załatwieuia. Goscie mile widz1am. 

Z ar z~ d. 

~ Koło śpiewu „Zgoda" w Witten. 
Lekcya Śt1iewu odbędzie się w niedzielę dnia 13 b. 

m. o godz 6 wieczorem. Z ar z~ d. 

Bractwo Różańcowe Polek w Wattenscheid 
donosi swym siostrom oraz wszystkim Rodaczkom i Ro
dakom z Wattenscheid i okolicy, iż w każd~ niedzielę pa· 
żdzitrnika o godz. 4 po południu będzie odmaw1any Ró
Janiec św. w koicicle. Przeto uprasza się wszystkich Ro
daków i Rodaczki, eżeby jak nsjli.Jzniej na Różaniec św. 
uczcszozali, bo gdyby kościół był próżny, to w przyszło
ści by nam za pe .vno było odmówione. 

Zebranie odbędzie aię w niedzif.lę 20 paźdzdernika na 
którem mog\ sio Rodaczki zaphać do naszego Bractwa. 
O liczny udział uprasza Przełożona. 

Koło śpiewaków polskich "Harmonia" 
w Wattenschefd 

donosi wszystkim tizłonkom, iż w niedzielę, dnia 13 paź
dziernika o godz. 6 wieczorem od\lędzie się miesięczne 
posiedzen!e, na które wstyscy członkowie bez wyj'łitku 
winni się stawić. Zarazem oznajmia się, iż lekcye śpiewu 
odbywajlł się nadal co niedzielę o godz. 111/2 po wielkiem 
nabo.łeństwie, na które wszy~cy członkowie licznie u
częszczać powinni. Cześć polskiej pieśni t Z ar z' d . 

Towarzystwo gimnastyczne "Sokół" 
w Bruckhausen ·1łlarksloh. 

Uwiadamiam szan. druhów, jż ze?tanie odbędzie aię 
w niedzielę, dni~ 13 paź iziernika o godz. 11 112 przed 
poł. zata.z po naho.żenetwie u p. Bringa, Alorechtstr. 
Pros1ę o jak najpunktualnieisze przybycie, bo mamy 
ważne dp1awy do orrówienia. G"· Ście mile widziani 

Czołem I Jan Chud~iński, JJr"ew. 

Koło śpiew. polskich „Fiołek" w Brochu 
dl" nosi ewy m członkom, it w niedzielę, dnia 13 paźd&. 
o g >dz 1/ 2 !2 w p0łudnle odbędzie się miesięczne z~bra
nie, na kt'l1·e się ws ~ystkich członków za?ra:iza. 

Bac z n ość I A po poładniu o godz. 2 wymar~z 
do Hochlar.aark II, na. urocz.ystoEć poświ\cenia churf!gwi 
Tow. św· Wojeiecha. O liczny udział członków prosi 

Z ar z I\ ci 

f owarzystwo św. Antoniego w Laar 
donosi swym członko'll, iż w niedzielę, dn:a 13 paźdz:. po 
połudn u o gt dz. 4 c.dbędzic się w aloe zebranie, u· 
prasza s'.ę :1z!m. członków o puoktualne stawienie się na 
zebranie, pouieważ i!'\ V{ ażue sprawy do ułatwienia., 
członkowie którzy bez uniewinnienia na zebranie się nie 
stawi~, płac11i 25 Lfenygó '7'{ kary. G:;ście mile wi iziani. 

Z ar z Iii d. 

Baczność I Wanne ! 
Towa.rzystwom, które zaproszenia odebrały na. 13 pa

ździernikp. oi Tow. ew. Stanisława B. z 'V'anne na. uro· 
czystoij~ poświęcenia chorągwi, donosimy, iż powyższa uro
ciystość się nie odb~dzię i;lla ~fu~u, który ta panuje, 
lecz jest odłołona fl~ później. 

.Zarząd 
Tow. św. Stanisława B. w Wanne. 

Tow. św. vVojciecha w Hontrop. 
W niedziolę dnia 13 pPii&iernika o godz 4 po połu

dniu odb~dzie się k wartałne walnf' zebranie. 
Ponieważ ważne sprawy s~ do zahtwienia.1 przeto liczny 
udział cdonków pożf\dany - Goicie mile wldzla.nl. 

· Zarz!\d. 
Szanowni członkowie earzf\dU i rewizorzy kasy winni 

się stawió o godz. 3. O puaktualne stt1.wienie uprasza 
A. Kukla. przew dn. 

Baczność parafianie z Ko bierna po i 
Krotoszynem. 

W niedzielę dnia 29 września. mieliśmy naradę w spra
wie pami~~ki dla naszego kościc.ła. w Kobiernie Prosimy 
wszyotkich o ofi ii r~ na tenże cel piękny. B11idżmy pewni, 
że co tylko uczyn·my z miłości ku Bogu i na ~hwałę. B:i!f\ 
to nam Bóg miłosierny st:Jkrotnie wynagrodzi. Pomewa! 
nie zrnmy 11dre~6w wsszy ::b, dla. kg:> zasyła.?1y 
współparafis.uom w Dliaseldorfie, w Her: e, w But.rort itd 
serdeczne pozdrowienie przez „ ~io.rus~ .P·Jlskiego". i . pr~ • 
simy bardzo aby w ty ch mieJscowosciach zechcieli się 
Rodacy tł\ sora.Wfł z.i.jąć. Składki prosimy posyłać pod 
adresem: Walenty Koniec.my in Altenessen. Helenstr. nr. 
58/23. M. Nsm~· ś b k, J. Binkowski, Jan Gamry, Llit~en
dortmun<l Kerlstr. n". 6 

• • Syna. porz11ir1nych rodziców ro 
szukuję jako 

• 

Towarzystwo „J edność" w Dortlllund 
donosi sw~m ctłonkom i wszystkim Rodakom w Dor 
mund i okol cy, iż 13 pddziernika to jest w przyezl 
niedzielę będzie pielgrzym.ka dla Poli.ków do Werl. Bi 
lety ILOŻna. d, stać u pani Jótefoekiej, Nordstr. 39. Pr 
szę się licznie stawić i wzorowo podczas pielgrzymki 81 
zachować Członkowie niFCh załoi2' oznaki tow. Prosi 
tylko .Punktualnie o goJz 8 m. 15 się stawić. 

Tomasz Bzyl. 

Tow. św. Wojciecha w Hochla.rmark II 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom zamiesska. 
łym w Hochlurmnrk II i• okolicy, iż w nied~iflę dnia U 
paź lziernika o bcbodzi Tow. piervraz, rocznicę swego 
istnienia, a zarazem uroczy~tosć poi Wi\'eenia eho 
rąc;wi. Bratnie Towarzystwa, które od n&s &aproszeni 
odebrały, takie i te, które dla braku adresu zaproszenia 
nie o1łebroły, J.'rosimy, aieby przybyły z ehor,gwiaml i 1 
pa.łaszami Zapraszamy też wszystkich życzliwych Roda. 
ków jalt najuprzejmiej. 

Program urocllystoścl : Od godi. 2 do 1/ 2 -i: przyj. 
mowa.nie bratnich Tow., o g::idz. 4 wymarsz do kościoła 
na nabożeństwo, po nabożeństwie pochód na salę, gdzie 
bętłzie mowa przywita.Ina, deklamacye, Śpiewy i w końcu 
teatr. W Jtępne dla członków bratnich Tow. 30 feo, 
Członkowi<:i naszego Tow. zobowi~'!lani Sił wszyscy wziąi 
udział w pochodzie do kościoła pod karłl, a ci człllnko. 
wie, którzy nie wezm2' udziału w rocznicy i w pochodzie 
do k„ ściołil, płac, wstępne jak: członkowie Sf\S.e.Jnich 
Tow. po 30 fen. .N~eczłonkowie płac" przed czasem 5 
fen 1 a przy kasie 75 fen. Karty wstępu można. nabyć Q 

członków zarzfłdu Spod2iew11jq~ się liczuego przybyci 
zasyłamy braterskie pozdrowienie. Z a. r z Ił d. 

Naboteństwo polskie w Diissel 
pod Dornap. 

S.2aoownym Rodttkom w Dorna?, Dil3sel i okolicy do· 
nosimy, ie w sobotę po południu i w niedzielę rano 13 
pi ż iziernika jest sposobność do spowiedzi św . w ję?.yiu 
polskim. Nabożeństwo polakie z kazaniem odbędzie się 
rano o godz 9 Po południu o godz. 4 jest zebra.nie To· 
worzystws. św. V\7nj hiecba w Dil:sel. O liczny ud!iał w 
nab0żt.ństwie i w zebraniu uprasza 

Z ar z~ d Tow. św. Wojdeeha w Dil;;:el. 

Towarzyst" o św. Stanisława K. w· Courl 
donosi azanownym członkom i wszystkim Rodakom znmie· 
szksłym w Cour11 Huseen, Waeel, iż w niedzielę dnia 13 
października bierze tow. udział w pielgrzymce do Wer~ 
dla. tego uprae.za się, aby w niedzielę rano o godz. 7 ze• 
bra::io się u p Bu ehbindro. w Courl Wyja:d z Courl do 
D0rtmtnd o godz. 740 Bilety będ~ wydawane na dworcu. 
Odo1kcwie winni się at.a.wić w czapka.eh i oznakach tow. 
O jak najlic~niejszy udział w pielgrzymce uprasza .1 

Zarz itd. 

Towa.rzystwo św. Wacława w Linden 
donosi sw' m członkom z Linden i Dahlhausen. iż w.. oie·, 
dzielę dni~ 13 bm. po połudnlu o godz. 4 odbędzie si1 
kwartalne zebranie, na które się wszystkich członków za· 
prasza, poniewnż Sfł WRŻoe sprawy do załatwienia. Z8· 
razem się donosi, że kto nie przybedzie, podpada karze 50 
fen a zarZf\d 1 marce. Posiedzenie zarządu o godz. l. 
prz~d południem. O jlik 11l!jli0zni?,j3zy udział uprasza 

Z ar z fłd• 

'rowarzystwo św Jana Cbrzc. w Ueckendort. 
d:mcsi swym c_ łonkom, iż walne zebranie odb~dde 
się w niedzielę dn:a 13 pażiziernlka o go:iz. 1/ 25 po po· 
hdniu na którem będzie sprawc.zdanie z trzeciego kwar• 
t!.łu i' inne ważne sprawy BI\ do załatwienia .• ~prasz1 
s ' ę członków o jak najliczniejszy udział. - G JBCJe mile 
widziani . Z ar z lit d. 

Tow. „.Jedność" pod opiek~ św. StanisłaWi 
w Essen 

donosi swym człoukom i wszystkim Braciom Rodakom za• 
a.iieazkałym w E3sen i okolicy, iż tuw nasze u1zf\dz~ ~ 
niedzielę 13 pdd.z1ern;ka o godr.. 6 wieczore'D nio wie' 
klej s lli p. Mo\lera., przy ul. Sc'.. iltzenbahnstr. 68 

·wieczorek amatorski. 
WstępLe dla cdoaków wszyetkich tow. pJ 50 feD., 

a dla g ś~i czyli nieczłonków 1 markę od osoby. Zara; 
zem proszę szao. człook~w? którzy za.legaj~. z s.~ładk~ 
miesięcznemi ponad 3 mies1ą ·e, aby s1ę z ~:uch ~1sc!U~il' 
w innym rszie pła~ w.:itępue na za.ba.wę ~ak meczł? si 
w 'e. - U w a g a : O godz. 5 po połudmu odbędzie 

6
1 

kwartalne walne zebranie. Upra!lzam czło:\11 
zuzj\du, a.by się stawili na. iebr.i.nie zartlłfo o go zi 
10 przed poł. Pro~zę wszystkich członków, aby sic P\ 
kasie ustawami oka ·a.ii. O liczoy uhitł tak w zab~~ 
: k i w zebra.n;u Roch Królak, przew~ 

~-~+~~+~~~~~~~+~~~~-$ 

: Książka dla pielgrzymów : 
ucznia. 

Paweł Xa'''1·ocki. 
gol~rz i fryz~ er 

W Drukarni u Wiarusa Polskiego" 
w B oehum, MaltheiilerRt.r. 1 7 

+ udnjj\cych się do miejsc cudownych ~ 
• w N evige8, Kevelae1·, lVed itd. itd. • 
~ Cena bO fenygów, z~przesyłk11i 60 fenygów. ~ 
._ Kto za.mówi naru~ prz~' najmniej 10 „,Ks!~żeczek dla ~ 
T pielgrzymów" i nadesle razem z zamówiemem 5 ma-
• rek otrzyma 2 egzemplarze w dodatku, a przesyłkę • 
~ uskutecznimy na nasz kosi t. „ 
~ Adres: „Wiarus Polski", Bochum. f> „................ :~ 
Piose:nnik Jutr z en ki 

Hwieraj,cy pieśni, piosnki i wiersze potępiaj~ce pijaństwo 
tarcial'stwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Adres „Wiaru.8 Polski", Bochum. 

w Herne, NJwa ulica nr. 32 

.t ad) • "'trr I 
Maszyny do szycia 

nailepsze~ jakrn istaieh. doatnr
CZo\m bar .Jzo tanio także nt!. od 
pła.tę, a stare w zamian rrzyj · 
muję. Ktoby maezynę potrzebo
wał, niech mi donie•ie na ku·cie 
korespóndencyjnej, a cbętuie do 
niego przybędę. Nauka sz;ycla 
darmo. 

jest do nabycia: 

papier listo-w-y 
z pięknymi polskimi napiBami 

Cena za jednę teczkę z ó nrknszami 5 koperta.Dl 
10 fen., z 'przeeyłką, 1.3 fen. Kto zamówi ~d ra.za 
30 teczek, otrzyma przesyłkę franko. - Nalełytoeó p~o; 
simy przesła.ó n ap u ód w markach pocztowych (w lifoieJ. 

Zbiór płesnł. nabożnych 

Wacław Funtowicz, 
·o użytku kościelnego i domowego, wielką księgQ, d~c~1 
oprawną, zawieraj~c~ przeszło 1100 pieśni, kilka zis1 ~ 
nszy 1• nieszporów na ważne uroczystości polecamy r Es'!łen (R•1br) Funk ens t r 2. 
cenach ~ prz.es. franko ó mr. 50 fen.· -„ ~ 9 ~ • Adres: ,,Wiarus Polski'', Boehum. 

za dx~k, nakład 1 redakcy~ odpowiudzialny : A 11 to n i B rej ski w Bochum. - Nakładem i czcionkami W;ydawnlctwa „Wt ar\l s a Pol ski ego"' w Bochum. 

otlatek u.adzw1c1aJ•~· 



• 
Nr. 123. :Bochum., sobota, 12 pażd.zier:nika 1901. Rok 11. 

== Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a nn. dole. 

Numer dodatkowy. 
Dzielny Komorek. 

Dużo papieru, bracia moi! ~pot ~zebowaćby 
należało~ ażeby znpisuć wszystkie czyny, ja
kiemi się odznaczyli nasi wojacy, pomegajłlc 
w ustawicznych wojnach Napoleonowi pier
wszemu, przed ki1k udziesjęciu laty. Bili się 
oni, zacząwszy od krajów, gdzie to pieprz 
rośnie, a ogromne pustynie, niby morze bał. 
wanami piaoku pokr~te, aż do krajów, gdzie 
to w kościach człeka szpik krzepnie od mrozu. 
Otóz posłuchajcie, co je6t napi::ane o jednym 
p ~ ostym żołnierzu. który w tych czasach pod 
księciem Józefem Poniatowski'l1 służył. 

Było to w kwietniu 1806 roku, juk pod 
murami Gdańska tysiące armat nieprzyjaciel-
13kich bez ustanku _ grało, a tysiące bagnetów 
w codziennych bitwach kąpało się we kr~ i 
ludzkiej. Niedaleko tego miasta, które leży 
gdzie Wisła do morza Bałtyckiego wpada, 
czerni~ ł się las sosnowy, a przezeń wiła się 
drożyna wśród gęstych krzewin ku porębie, 
iród której stała samotna chałupa. Obok niej 
czerniała pochylona od starości stodółka, O· 

bórka i szopa z dachem . zniszczałym: tak 
samo smutnie sterczały grusze i jabłonki na 
oparkanionem podwórku. Tuż obok chaty 
błyszczały wzgórza żółtym piaskiem pokryte 
gdzieniegdzie sośniną W c~łem pustkowiu 
było cicho i głucho, jakby tam wymarli mie· 
szkańcy, a których zapewne zt~d wygnały 
gl'Zmiiice opodal armaty, pies tylko zgłodniały, 
wierny stróż progów, gdzie się uchował, kiedy 
niekiedy skomleniem dawał znak życia w tern 
miejscu ponurem. 

Dzień się już mroczył, czarne chmury 
przesuwały się po niebie, a gdy wiatr zaszu
miał po gałęziach lasu, pochmurne niebo za
płakało rzęsistym deszczem i nic więcej nie 
prrnrywało głębokiej ciszy... Nagle od lasu 
dała się słyszeć wesoła pieśń mazura, jakoby 
raźnemi dźwiękami swemi zagrzać chciała do 
skocznego tańca, jak to już wiecie, po na -
szemu ! od ucha l Dziwnie te głosy się roz-
1egały pośród ciszy smutnej, głębokiej. Spie
wak coraz więcej zbliżał się do chaty; był to 
młody wiarus z pokrętnym Włlsem ; niósł ka
rabin na ramieniu, tornister na plecach, a 
uśmiech krasił mu usta. Id~c w przyspieszo
nym marszu z młodzieńczą swobodą. rozlaną na 
ogorzałej twarzy, niby na jakie we~ele,_ ~ie: 
dbając o to, czy go tam za eh wiłę sm1erc 
powita kulkł} ołowianłł lub nie. 

Księżyc już błyskał kiedy niekiedy sre
brzystym sierpem na wieczornym niebie, gdy 
nasz wojak wchodzfłC w podwórko, oto~zon~ 
wysokim parkanem, usłyszał od przec1wneJ 
strony tętent rozpędzonych w cwał koni. Opa
trzył więc co tchu karabin, przygotow~ł nowe 
na.boje, i zaparłszy wrota zatarasował Je szyb· 
ko dwoma popsutemi wozami, które przyto
czył z pod szopy, a nastawiwszy b~czni~ uc~a, 
przyczaił się pod parkanem, oczekuJąc ~Jawie
nia się nieznanych mu gości i z uf"noŚClłł sp~
glądał na wyciągnięty swój clo o~rony. k~r~bm. 
Nie czekał długo : dwudziestu. kilku Jez~z~ów 
wychyliło eię z poza sosen; UJrzawszy ich u -
biór i uzbrojenie przy blask u księżyca, poznał, 
że to podjazd nieprzyjacielskiej konnicy; . Do
wódzca kazał się im opodal zatrzymac i wy
słał dwóch jeźdźców przed wrota ; ci, przy
bywszy tam kłusem, zsiedli z koni i .Pr?bo
wali otworzyć wrota, gdy gro~n~: "kto idz.1e ?„~ 
zatrzymało ich zapęd. W mieJSCe odpowiedzi 
posłali dwa strzały w stronę słyszanego gł~su 
i dwie kulki świsnęły koło uszu naszego wia.-

- ru:la. Rozgniewany napością wpadł nagle na 
parkan i di;voma pchnięcjami bagneta położył 

, trupęm dwóch nieprzyjaciół. Na strzały przy
pę ..tził cały oddział przed wrota, a~e nasz ma-
2.Ur nie czekaj„c ich ataków, wymierzył kara-

bin, strzał się rozległ i jeden z jeźdźcó~ 
spad~ z konia. Tu nagle księżyc skrył się 
znów za chmury i gruba ciemność całą okolicę 
zaległa. Nieprzyjaciel utraciwszy trzech ludzi, 
myślał, że ma równych sobie co do liczby, a 
może liczniejszych od siebie przeciwników, za- · 
chwiał się więc zrazu ; lecz po eh wili uszy ko
wawszy 8ię w szeregi na rozkaz dowódzcy, 
dotarł do snmych wrót, by się przemocą na 
podwórko wedrzeć. Nasz wiarus położył 
znowu najbliższego trupem, a potem wpeł
znąwszy pomiędzy wozy z nastawionem ba
gnetem oczekiwał mężnie dalszego natarcis. 
Po chwili namysłu dowóclzca kazał dać pier
wszemu szeregowi gonia na oślep pomif.:dzy 
wozy; rozległo się kilkanaście strzałów, na 
które nikt nie odpowiedział, Rozjątrzeni żoł
nierze zeskakujfł z koni i z groźnemi okrzy
kami przyskoczyli do wrót, z poza których 
rozległ się nowy strzał i przesr.)1ł pierś naj
śmielszemu z napastników. Nie pomogło 
gwałtowne natarcie na wrota, bo te zataraso
'\1ane mocno, oparły się gwałtowi, a z poza 
wozów obrotny Mazur zadawał śmierć i rany 
napastującym. Już kilku rannych obok czte
rech trupów tarzało się we krwi własnej , już 
i dzielny karabinier upadł na siłach, bo kilka 
razy od kul był ranny, gdy szturmujący żoł
nierze przekonali się w największem gniewie, 
iż tylko jeden śmiałek stawia im harde czoło. 
Zajadle więc rzucili się znowu naprzód, by 
zmazać własną hańbę i pomścić śmierć swych 
towarzyszy; ale zawsze ten sam dzielny na· 
potkali opór. Mazur dobywajqc sił ostatnich 
po godżinnej walce, o poddaniu się ani po
myślał. Wtem ni ztąd, ni z owąd, żołnierze 
owi jakby jakimś nagłym przestrachem zmie
si;ani, dopadajfł koni i pędząc w cwał, zni
kają między sosnami ciemnego lasu. (C. d. n.) 

Rozmaitości. 
Milionerzy amerykańscy. Według 

obliczeń nowojorskiego „Heralda~, Stany Zje· 
dnoczone posiadają obecnie 3828 milionerów, 
t. j. jednego milionera na 20,000 miesz~ai1c6w: 
Majątek spoczywający w rękach teJ małeJ 
armii, wynosi 16 miliardów dolarów, a więc 
jednę piĄtą całego majątku Stanów, obliczane!?o 
na Sl miliardów. Uodny jest zaznaczema 
BZ) bki wzrost tej plutokracyi. W pierwszej 
ćwierci ubiegłego wieku liczyły Stany sześciu 
milionerów, z których dwóch tylko, a miano· 
wicie Jakób Astor z Wowego Jorku i Stefan 
Girard z Filadelfii, posiadali więcej, niż po 
3 miliony dolarów. Dzisiaj większa część z 
owych 3828 posiada przeszło po 10 mil. dol. 
majątku. Na czele milionerów amerykańskich 
stoi król naftowy, John Rockefeller, k~órego 
majĄtek obliczają na pół miliarda dolarów. 
Tylko 12 proc~nt ?zisiejszych mil~one_rów ame
rykańskich odziedziczyło swe muJątk1, reszta 
dorobiła się milionów spekulucyami. 

Pielgrzymka polska do Werl 
dnia 13· października 1901. 

. Uwagę zwrscsmy na t 1l, by ka~dy od po cz~tku ni do 
ukończenia pielgrzymki ekr• mność we wszyotkiero ia
chow11ł i porzj\dku pr~episanego sumiennie e ię t • zymał 
srnzególnie na mie,iscu cudownem, by takim sposobem 
Pa.na Boga do t dzlelenia łask nakłonić i wszye.tkim bu
duj!\CY przykład dać. _Ile m~łnoŚ:-!i niechaj męż_c~yźni z 
osobna i niewiasty z dzrntka.m1 także z osobna mieJsce we 
wagonach poci~gów zsjmuj~ Przy odjeżdżaniu nadzwy • 
czajn~ch pcci~gów czy na stacyi Dortmund czy Kiastrop 
musi się przynajmniej 200 P!łtnik6w razem st.iwić, bo je· 
ż!iby t,yle na tych dwóch stacya.ch nie było, w takim razie 
nadzwyczajny pociąg nie odjedzie. 

I. Porzą•ek pod1.·óży tło W er le 
Pierwszy poci!łg: W~jazd z Dortmund o 83°. Wy

jazd z Unna o 920• 
C"'na biletu tam i nazad: z Dortmund 1,60 mr„ 

z Unoa 0,70 mr. Przyjazd do. Werl o godz. 9~9 . 
Drugi poci~g: Wyjazd z Kaetrop o ~H. z Dortmund 

0 godz. 53s, 1 Horde o godz. 854, z Aplerb'eck o godz. 90J, 
Prz~jazd do Werl o golz. 10. · 

Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Cena biletu tam i nazad : z Kastrop 2,20 mr., z Dort• 
mund 1,60 mr., z Horde 1,30 mr., z Aplerbeck 1,20 mr. 

1 B a c z n o ś ć I Biletów można nabyć już od dnia 27 
września aa stacyach powy.Zej wymienionych; w Dort• 
mundsde na głównym dworcu (Hauptbahnhof). 

II. Porządek pochodu uroczystego 
z dworca vVerl do kościoła klasztornego: 

l ~ krzyż; 2) dziatki; 3) towarzystwa; 4) niewla~ty. 
Towarzystwa pój d~ w tym p orz ~dku. 
1. Kapela, 2. Tow. z Ka.strop, 3 Tow. z Rauxel, 

4. Tow. z„Horstłlausen, 6. Tow z Kottenburg, 6. Tow. z 
Habinghorst, 7. Tow. z Bornlg-Sodingen, 8. Tow. z Kirch
linde, 9. Tow. z Dortmund (św. Antoniego), 10. Tow. z 
Marten, 11. To-w:_. z Aplerbeck, 12. Tow. z Wetter, 13. 
Tow. z Huckarde, 14. Kapela: 15. Tow z Oourl, 16. Tow. 
z LUnen, 17. Tow. z Ewing (św. Barbary), 18. Tow. z 
Cnmen, 19. Tow. z Dortmand (,,Jedność"), 20. Tow. 
z Dortmund (św:Wojciecba), 21. Tow. zAnnen, 22. Tow. 
z Ba.rop, 23. Tow. z Mengede, 24. Tow. z LUtgendort
muud, 25 Tow. z Derne, 26. Tow. z Horde, 27. Tow 
z Ewing (Św. Józefa), 28. Kapela. 

Baczność: Dziatki przy pochodzie pójd1' dwa ą 
dwa; czło:ikowie towarzystw po czterech; niewiasty także 
cztery a cztery. - Piesń od dworca: „O Marya. moja 
radr.sć 14 Pieśń bli~ko koscioła : ,,Gdyśmy przyszli do ko
ścioła.'' 

III. Porząłlek na miejscu cudownem. 
---"1ó"' gad;. 101/ 2 Msza. ŚN. śniewa.na, czyli suma; 
Pieśń przy wystawieniu Przenajśw. Sakramentu : „Niechaj 
będzie pocbw!'llony." Pieśń podc:iJa.s Mszy św. a.z d1 Pod
niesienia : „Serdecz:ra Matko." Po Podniesieniu : „Matko 
niebieskiego Pana.'' Pieśń podczas Błogoafo.wieńGtwa 
Najś;v. Sakramentu: „Tantum ergo." 

2. Po Mszy św. pier·.vsz3 kazanie na dworze podczas 
pogody, w przeciwnym razie w kościele. 

3. Od godz. 1?,1/2 aż do 2 godz. czas wolny. 
4. Od godz. 2 aż do 4 godz. Pieśń: „ Witaj Królowo: 

Matko litości . " - Naboieństwo Drogi krzyżowej . - Po
święcenie rzeczy jako: róbńców, krzyżyków, melalikó'V 
"brazków itd. - Drugie kazanie. - Pieśń: „O Maryo 
M11tko moja." - Nabożeństwo przed cudownym obrazem. 
- Spiewana lita'lia do Najśw. Maryi Panny. - „Tantum 
ergo" z Błogosławieństwem Sakramentalnem. 

6. O godz. 41/ 4 : .Pieśń: „Nie opuszczaj nas, nie opu
szczaj nas, Matko.'' - Krótkie pożegnanie się z Ma.tk2' 
Boską,. 

6. O godz. 41/ 2 : Wymarsz z kościoła do dworca ko• 
lei żelaznej w tym samym porz,dku, jaki był w pochc· 
dzie od dworca do klasztoru. - Pkśń aż do dworca: 
„Kto się w opiekę poda Pa.nu swemu.'' 

IV. Wyjazd z Werl. · 
Pierwszy pocii;g: Wyjazd z Werl J 1odz. 510, Przy

jazd do Unna o godz. 5ss, Przyjazd do Dortmund a2s . 
Drugi pociąg: Wyjazd z Werl o godz. 534, Przyjazd 

do Aplerbeck 626, do Horde 636, do Dortmund 655, do 
Rastrop 7 43. 

:":* ' Z polecenia OO. Franciszkanów : Tomasz Bzyl. 

~~~O~~~~~~O~O~ 

Kalendarze na rok 1902. 
Kalendarz Daryański. Uena 60 f., 

z przesyłką 70 fen. 
S włęta Rodzina. Kalendarz dla rodzin 

chrześcianskich. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. 
PrzY.jaciel Rodzin ·• Kalendarz lu

d owy. Cena 30 fen., z przes. 40 fen. 

~a~~~~o~~a 

wit do· zapisania „Wiarusa Polskiego" , 

Postbestellungs-For:m.ular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung „ Wiarus 
Polsld~' nus B r_, chum (Zeitungspreisliste 133, 
II. Abth. S. 4C8) fih dns IV. Quartal 1901 und 
zahle an Abonnement u. Bestellgeld 1,7 4 Mark. 
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By osięgnąć ob1·ót wielki Powrót Bank ludowy.:.. Volksbank 
spt•zedaję taniej niż niejedne fabryki. do Poznania! ttl. Dworcowa w Gliwicach Bahnhofstr. 12 

'\Vszystkie moje zegarki a~ starannie obcią,gnięte ł na minutę ' 
Ql'egulowane. Za każdy zegarek daję 5 lat piśmielllllł gwarancyę. Oba· Wiejskie familie ro- przyjmuje pod procent pienii!idze od 1 mr. pOCZfłWBZY i pła.ci 4: procent 
\'fJ niema ładnej. bo to coby si~ podobać nie miało przyjmuję z po- hotnieze z Poznańskiego llt\ półrocznem, 31/2 procent za ćwierćrocznem i 3 procent za tygondio
"'vrotem 1 zwracam pienią,cdze. Trzeba się koniecznie przekonać, a ktt przyjęte zostaną przez pod- wem wypowiedzEJniem. 
n!e :kupi, toć trudno, ten sa,m sobie szkodzi. Zam6wie'li!.\ i podzi~ko- pisane Dominium pod zwy- Rodakom z Górnego ~11\~ka, a zwłaszcza z oklicy Gliwic, Zabrza, 
t~anl~ ootlziermie naJchodzłł· ł Rudy, Mikołowa, Orzes~a, Pilchowic, Rybnika., Miasteczka., Toszkn. i 

Cty~to złote 

l;:olczy ki 8 ka
ret. (333) stę-

plów, tylko 9 
.marek. 

Nr. 900. 131/ 
karat. złota, l! 

złoc. spodem 
bardzo trwau 

1,26 mr. 

'1!e,a.rek niklowy> klaczykowy cyl. na 6 kami 6,60 mr 
~e,;arek posrebrzany cyl. na 6 kam. z 2 ztocnou brzeg. 6,10 mr 
~ecarek ten sam z najlepszym werkiem 1,16 DU 
ll(}zysto srebrny zegarek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9,00 mr 
Ten san1 zegarek z prima werkiem 10,00 mt 
'-Czysto srebrny zegarek cylyndrowy remont. na 6 

ka.mieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem l.0,25 mr. 
~en sa.m z najlepszym prima werkiem l.2,00 mr. 
z Matką Boską najpi9kniejsze, czysto srebrne tegarki z 2 złoco
nymi brzegami i z najlepseymi Ia prima werkami na 10 kamieni po 10 
12, 14, IS, 18, 19, 22, 25 ' marek. N~jwsp~~alszy z Jlajkll 
Boską. zegarek złocone litery, i naJozdobmeJszymi złosonymi brze
gami, ciężki w srebrze i z najlepszym ne. 10 kamieni prima prima wer-

. ltiem tylko 28 m. Zegarka tego z pewności!\ nikt jeszcze nie ''9Vidział· 
Bogate 1~enniki blisko 500 ilustracyj na zegarki, łańcuszki, btżuterye. 
h.kte skrzypce, flety~ klaraety i harmiki wysyłam darmo i franko. 

łle Danecki, Miejska Górka, 
(G-Urchea Bez. Posen.) 

k ymi warunkan;i co do Pyskowic, polecamy bank nasz do składania. w . nim swych oszczędności, 
pieniędzy i deputatu. Co się 11by mieli uzbierany kapitał, gdy wróci\ do domu. Ciężko zarobiony 
tyczy kosztów podróży, to pieni~d,; już dla tego lepiej u nas akłsdać niż w innych bankach. po-
się to uwzględnia. nieważ bllnk MSZ nie puszcza się na spekulacye i dla tego pewniejszy. 

Dominium Jabłonowo, - „Swój cll) SW€go''· 

P
oczta Usehnendoi•f Adres dla prli.le~yłek: Bank ludowy - Volksbank, in 

(Pr. Posen). 
Zakupiłem 

10 wagonów kartofli 
sprzed.aje po tej samej cenie, jak 

na kopalniach. Rodacyi którzy so 
bie ! mego domu wezml\ kartofle 
dostanlł 2 trojaki taniej. 

Cena kartofli : „Magnum bo
num" czyste 3,76 mr. i 3.50 mr., 
białe 3,20 mr. i 3,50 mr. 

Kaidy Rodak powinien sobie 
zapisać kartofle u 

Franciszka Mazurka 
w BruelJn, 

przy ulicy Marien~tr. 222. 

Zakład delłłystyczny 
do wprawiania 

sztucznych zębów 
i operacyj. 

Gleiwitz, Bahnhofstr. 12. 

Baczność rekruci ! Baczność rekruci ! 

'Vilh. Gerbseh 
w Herne, naprz. gościnnego Meinharda. 

Podług miary: 
Ubrania od 36 marek pocz. 

Paletoty od 30 marek poez. 

I Spodnie od 10 marek pocz. 
pod gwarancy!ł za beznaganne leżenie w n~jkrót. czasie. 

-1~----·-~ ___ w __ i_e_Ik_i __ sk_ł_a_d_i_n_at._e_rY_i_._-;: __ , ____ ~--

Bank ludowy 
Eing. Gen. mit unb. Haftpfl. H. Klełndłek, 

Herten, Ewaldstr. 7. ~ w Raciborzu - (Ratibor 0/Schl.) ~ 
?rzyjmujc wszelkie kapitały i oszczędności poczlłiwszy od 1 marki a 
!;)łaci od nich 3 1/ 2 "/0 ta miesięcznem, a ~ 0/0 za ćwierćrooznem wypo

w ramka.eh czarnych polerowa- 'lV'~edzeniem od dnia złożenia pieniędzy. - Adres: 
nych za szkłem, obrazki w ramy 
kach mosiężnych, obrazki owalne 
z perełkowym brzegiem i t.d. po 
20 f eny~6w ~a. azt ukę. 

Obrazki 
SaDk lud.owy E. G. m. u. H. 

i6 Raciborzu (Ratłbor O/Schl.), ul. Panień~ka 13 (Jungfernstr·) 

Novvo Ot'W'arte! No~o ·OtVO"arte! No1'fro otV\Tarte! 
Chcąc uwzględnie liczne życzenia mych polskich odbiorców, postanowiłem 

w Dortmundzie, przy ulicy 1'1Unsterstr. 4 

wi.elki skład ubrań dla ffiif ćiyzn i chlopc.i obuwia .. , 
Będzie meni staraniem, tylko rzeczywiicle dobry towar młee ua składzie i proszę mycia. szanownych 

odhioreów o laska we poparcie. 
Polecamy: 

't:Tbran.ia dla :m9żezyzn Paletoty dla mężczyzn Paletoty dla m9żczyzn 
z bukskinu'. najpiękniejsze wzory 16, 13, 11 m. eskimosowe, nie można odróżnić od robio- trykotowe z podsz. z „Zancli' ' 22, 19, 16 mr. 

'Obrania dla dzieci nych pódług miary 23, 19.50, 17 mr. Spod.nie kamgarnowe, 
różny krój i kolor od 1 75 m. poc1r.~wszy. "C'bra:a.ia dla mtżczyzD. wzory i krój piękne 9.50, 7.50, 6.50, 3 mr. 

t1brao.ia dla :m.9żczyz:a. z kamgarnu, nie można odróżnić od robio- 'I'xykotowe spodnie 
trykotowe, czysta wełna, po 22, 19, 16 mr. nych podług miary po 21, 17, 15.50 m. tylko dobrej jakości po 8, 6. 5, 4 mr. 

Gdybym tu chciał jeszcze wszelkie rodzaje obuwia wyliczać, to zajęłoby za wiele miejsca, dla tego niech każdy sam przy
będzie i przekona eię o dobroci i taniości mego towaru. - Wszystkim odbiorcom mieszkaj1tcym w około Dortmundu w obwodzie 10 
mil z1•n-aeal hęd(' koHta podróży, aby każd) mógł r;a tłl. nie pienilłdze rzec1.1ywi~cl.e co~ ~linie.Io nabyć u „ 

przy • 1• 11••nst•m1tr. Hoffmanna i spółki w Dortmundzie przy ut. •u••terstr. 
~~ ' ~~ li' \rpraaza sit zważać na f irm.9 i num.ar 4om.1:l„ --



Donoszę szsnownej Publicznoś~i w Marxlob·Bruck• 
USfft i okolicy, iż obj~łem 

a „ • • 
~ose1n1ee 

Jlar:doh, róg ulic Dahlstr. i Ge1trnd~notr. 

.Przyjmuję ina stancyę rozmait;ych pa.nów różnego 
lilJIU· Jeżeli kto przyjed.zie z Polski, tioatanie s1anc:·ę u mnle każdego 
asu, ponłeWl\Z mam mieJsce na 60 osób. 

Robotnicy dostaną, o kddfj godzinie 

~obiad. i wiecze~zt -.J 
moiin lokalu. 

Prosiłbym szan. Rodaków o h~kawe rpoparcie mego przed-
·obiorstwa. Kreślę się z wysokim szacunkiem 

iv.tarcin Szy~aniak, 
właściciel goapody: Hei·berge t:ur „Frolten Einkehr". 

'--„„„„IBElllllllllllm&li!llllllllll1111łllllDBBI 

1 lalen~arz ,,Katolika" na r.1~02 
iav.~: era następujące dłuższe i krótsze powjeś cii opowiadania~ 
IBI! 1"11 pod Grunwaldem, opis wyjęty z sławnej powieści „Krzy-. 
:iacy" przez największego powieściopisarza polskiego Henryka 
~ienkiewicza; W cltacie Burskiej, opowiadanie z wojny Angli· 
·!k:6w z Burami, bardzo zajmują.ce a przedstawiają.ce grozę woj
~y jeszcze się toczące.i; Męczennik za wiarę, powieść podłu~ 
!pr~w~iwego zdarzeni~, ?~isują.cy .losy młodego ch~opca. ży"'i 
ldowskiego, który z m1łosc1 dla wiary Chrystusowej, z ręki 
.llkrutnika ojca swego śmierć poniósł; Trzy Siostry, Przedłuże• 
1Jie żyeia z powodu róźańcR. św1(}tego, Co to jest bieda, zabawna 
powieść o królewiczu, szukającym biedy po świecie i co mll 
Jię przy tern zdarzyło, N a~roda za szlachetny uczynek, Rutu• 
1nek za ratunek, Nawrócenie w ostfltnie.f ~o<lzinie, Dowcipy 
11olsklego chłopa, bardzo ucies~na. historya, Cudowne uleczenie 
.~lwroby, Jakle .b<~7e, takn. śmierć, Na łożu śmierci, Pomoe 
tW czasie ~l'odu, Pies, jakich mało. śmieszna historyjka obraz
kowa, Przyiroda JUichałka z byczkiem, Żandarm i łazęga. (i; 

Kalendarz zawiera oprócz tego następujące wiersze: 
Wiersz na Nowy Rok, Do bociana, Powitanie, Brzoza Gry
eyńska, Dziewczę polskie, Zródło świętego Gangolfa. 

Lubownicy śpiewu znajd~ w kalendarzu cztery piosnld 
1 nutami. 

Z dalszej treści kalendarza przytaczamy: Dziwne zwy
.czaje różnych narodów co do koszlawienia ciala ludzkiego,j 
Prześladowanie chrześcian w Chinach, Jak kr61 polski Wla-1 
dyslaw IV. opiekowal się ludem, Ciekawość u zwierząt, Hi.J 
·ttorya dzwonu. Nr" Knżdemu jak najwięee.1 pożytku przynte-
1\ale nrtykuł w kalendarzu pod tytułem: Co każdy o pra-: 
'łłie wiedzieć powinien. 

Przeszło 70 pięlrnych obrazków większych i mniej
f?:ych zdobi kalendarz, a między nimi w wielkości kalendarza.1 
Z Bitwy pod Grunwaldem 1) Śmierć wielkiego mistrza Krzy
fackiego, 2) Książę Witold uderza na Krzyżak6w, Przed gro~ 
~fotki Boskiej w Lourdes, Król i królowa angielscy przyl 
<>twarciu parlamentu, Gwiazdo morza zmiłuj się nad nami, 
U lekarza dla. dziecL Nadto 6 oezplatnych dodatk6w: 1) śli
rtzny kolorowy obraz cudownej Matki Boskiej, 2) obr~ 
ks. kard. Led-Ochowskiego i 8) ks. kard. Puzyny, 4-> 
l/calendan Acienny, I>) kalendarz Tdesz&nkowy albo pu
·filaresowy, 6) abecatUo Acienne z literflmi drukowa
·tiemi i pisanemt dla dzieci. 

_.. Cena kalendarza 50 fen., z przesylką 60 fen. 
Odprzedają.cym wielki rabat. --

Kto wprost do ekspedycyi „Katolika" nadeśle 5 marek, 
~trzyma jedenasty dar rn o, a prócz tegó jeszcze jako nagrodę 
\siążkę pod tytułem: Święty Jan Kanty przez ks. ka.n. Ko
sz~tskieg-o", zawierającą 230 stron druku i kosztuje w handlu· 
księgarskim 1 markę. 

_ Należytość najlepjej przesyłać przekazem pocztowym 
(Postanw.'is1mg). Koszta przekazu wynosz~ 1 O fen., jeśli się 
posyła sumQ nie większą jak r; marek; od 5 do 100 marek wy
noszą, k0 c:: zta rrze~:v-lki pienif?dzy 20 fcnyg-ów. - Adresować 
należy ta 1c iL~~1··r~T,1·M. Rvto!n G.-S. (Beutllen 0.-S.) 

Baczność nowożeńcy! 
Pole.cam koćhanym Ro(:okom i Rofaczkcrn z Herne i okolicy 

wianki ślubne i welony, 
.kwiat.y dla młodzieńców i panien: wst~żki w v. ielk:m wyborz;e po 
bardzo nizkich cenach. 

Korony żałobne na grób poczlłlwszy od 50. f'f'n.' i dr?ższ~ 
Kokardy uyli wsł!\Żki do kc,1·on nsgróbkowych z }~olsk1em~ r:aprna~1 

Prosz~ o poparcie mego interesu, u. st11.1a-uiem moJem będzie 
h!d, go jak najrzetelniej ob„łużJ ć 

Francis;;::ek J'ózefoski„ 
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r•••••••••-s••-•••••---s I A. Wojciech Powałowski, I 
8 Bochum, Alleestr.13. łlerne, Bahnhofstc.107. e I Donoszę wszystkim Rodakom, te do mołoh dwóch składów WSZl'lttkie nowośc; na I 
W ubrania, pa.letoty i spodnie nr.dea.zły. Nadmien~am, że udało mi się w wielkiej masie bardzo 
a tanio zakupić, dla t ·-go jeetem w st.anie ubrania, paletoty i spodnie po taniej cenie '9 
W odstawlać, pc·d gwarancyą tylko rzetelnej i dobrej pracy. w 9 Mam także w obu moich składach aotowe rzeezy, jako to: paletoty, ubrania., spo- -
-- dnle we wielkim wybcrze, ubrania dla chłopców, wstystko wypróbowane, dobrze le-

1
• 

• ŻfłCe. Także wezystkie ubrania do p!!acy, koszule, krawa'Cy i rozmaite pasiki, 
szelki wszystko mote u mnie ko.idy Rodak za stał„ i rzetelni\ cenę kupić . 

Z szacunkit>m I A. Wojciech Powałowski, I 
9 :Soch.um, Alleestr. 13, :a:eme, Bahnhofstr. 107. I 9 blisko głów:..ej poozty. w pobliżu poczty. 

8 88GG~888e8888M88988880909 

20 robotnTkóW Dzieje Polski 
i 1 przodownika ' najuow13zych czasów, treściwie opowied~iarn:l prze-

potrzebuje zaraz. - Pl'aca stała. ~fo.ryana ~ ·uad Dniepru. Wydanie ozdobione 80 obras
Zgłasaać trzeba się w kopalni rsmi wainiejszych wypadków dziejowych, królów i sła-

„Lothringen" w Geithe I „ b i mych męiAów polsk_ ich. Cena za egz. oprawny 2,50 m. Ign. Za lock . 
Aures: „Wiarus Polski", Bochum • 

N a bardzo łatwą odpłatę. 
Meble "'C'brania 800000000000000000°8 

dla m~żezyzn 8 Każdy, kto w nowym 2 
za kie ty 8 domu kredytowym o wszelkiego rodzaju, 

dla mężczyzn. 8 ,,Zum Bergmann" pojed. sprz~ty jako też 

Paletoty o (pod górnikiem) cale a.rządzenia 
dla mężczyzn. I kupi, zostanie najzu· P o kaź dej ce n i e. 

Zakiety pełniej zaclowolony Własna parowa 
dlu. niewiast. przez dobry towa1·, fabryka mebli, 

Kapesy pm.'z tanie ceny 
dla niewiast. B i przez najłatwiej:Jsze dla tego wszystko tak tanio . 

Ubrania 8 warunki odvłaty. Ogniska 
dla clałopców. 8ooooooooooooooo (maszyn) do gotow.) 

Na odpłatę otrzyma każdy bez względu na stan . . 
Boehum, I Essen, 

pr7'y ulicy Bahnhot'strae.se nr. 30. , Thurmstr.16 npełnle przy reńskim dworeu. 

Gelsenkłrehen, . L a ar, 
Bahnhofstr. 94, obok:' B1'hnhofhotel'·. Kaiserstr. 6a, przy dworcu 



·· Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papierosy . 
'I';urk-.fo:rt, Noblessefll Dubeck·Creme, Polakiewicz :a.r. 3, 4, 11, :Dyrektorskie, Sm.yrn.a 
_Charkowskie, SokołJ:, :S:ościuszko, Carola i inne z fabryki ' 

.... F. Polakiewicza l\fast. W. Wąsowi"z, 

. "- PO Z N AŃ, '-.J do nabycia w wszystkich lepszych składach. ~ "tV ARS ZA 'W' A. 

Tomek : Dzień dobry W~wrzynie I 
-- Wawrzyn: Dzień dobry, dzień do
bry~ A gdde tak leci~z ' Tomku? 
- Tomek : Hm, idę do Lisieckie• 
;o. - Wawrzyn: A po co tam? -
T0mek: Zamó?;ić sobie p letot i 
ubranie, bo zima nadaholłAi, a la
toś ma b~ć 03tra zima. - Wi.wrzyn: 
Ja też potrzebuj.ę paletot. - Tomek: 
No to chr ć ze m:\llt\ do Lisieckiego I 
Wawrzyn: A gdzie mieszka Lisiec1d? 

- Tomek: Lisiecki mie3zka tera.z przy wl. Hohenzollernstr. 
nr 1.3. - Wawrzyn: To chodźmy prędko; bo nie mam czasu. 

lllooooooooooooooooooooooJll 
o o 

~ Baczność Rodacy! ~ 
~ Szanownym Rodakom m·a?ta §teele i okolicy ~ 

polec ,. m uprzti,jmie móJ 

~ wielki skład materyj krajowych : 
o · i zagranicznych o 
~ na .ubrania, paletoty i spodnie. ~ 
O Także się polecam do wykonywania O 

o ubrań, paletotów i spodni o 
g podług miary ~ 
O pod gwaranr.ylj dobrego leżenia i tanich cen. O 

o Rezerwistom,1 o 
O którzy teraz puszczeni zostali oił 'vojska, O 
O Olłstawiam ubrania 10 procent taniej. O 
O Mam takie wielki wybór O 

o ~ bielizny ~ o 

I O jako to: koszul, półkoszulków, kołnierzyków i mankiet, O 
O dalej koszul wełnianych i gaci. O 
0
0 

Polecam także wielki wybór rękawiczek, 0
0 krawatów, szelek, ponczocJt i ubran do 

O kopalń. O 
o t1brania dla chłopców : 
O w wiE:lkJm wyborze. 

~ Materye damskie ~ 
0 

począwszy od pojedyńczych do naj'epazych także we 0 
0 

wielkim wyborze. 
0 

~ Franciszek Sarbinowski : 
o w Steele nad Ruhrą, o 
O Knrl Humannetr. 16. Karl Humannstr. 16 O 
o o 

110000000:0000 0000000000011 ., t **•„+ ... „+„.+„ 
Poszukuje się rutynowanego 

: księgarza 
do samodzielnego kierowania księgarni i 
handlu materyał6w piśmiennych. 

Oferty pod literą S. G. do ekspedycyi 
„ Wiarusa Polskiego'' w Bochum. 

' + ' 
Bacino~ć! 

l Ważne dla sprze~ających. 

... P.obrze i korzystnie kupuje się·:-. robi honor swemu 
6kładowi i zyskuje dużo odbiorców, kto żąda i sprzedaje 
- ... ' 

t::=. papierę.sy ::I 
z fabryki. · 

: ·, ,;Vanadi" w Dortmund, Lutgenbruckstr. 2. 
Są one robione rĘcznie z tytuni ruskich i tureckich 

;majnowszego zbioru 

Kto nadeśle I markę 
ofiary na bufoj{\Cy się kościół w 
DaJrowach Mokrych, otrzyma oł
wrotn~ poczt~ ksi!łżeczkę za.tyt. : 

Kilka słów o kościele 
w Bakowach lłlokr„ch. 

Ofiary przyjmuje : 
Ks. W. Groity, 

Dakowy Mokre (Prov. Posen.) 

Ważne 
dla polsk. rzeźników. 

D.1brze idfłCY ir:iteres rzeźuicki 
w obwodzie górruczym jest pod 
korzystnemi warunkami do wy
dzierżawienia lub kupienia. 

Adres poda ekapedycya „ Wia • 
rusa Polskiego1

' w Bochum. 

Szanowni Rodacy 1 
Donoszę ::'.tzanownyrn Rodakom, 

it załotyłem 

warsztat reperacyjny 
wszelkkh instru01entów mu
zycznych i bar monik. Także 
udzielam lekcyi na wszelkich in
strumentach. Instrumellta aprvwa· 
dzam sam. 

Z uszanowaniem 

~.San.tura 

Bij, bij tego psa, mówi Wojtek 
Jana, bo ci spodnie rozedrze. _ J 
Ho, ho, tak prędko mi ich nie rozed 
bo uszył je krawiec nasz Rodak Wa~ 
Franka. - Wojtek: To i ja sobte ub 
nie u tego krawca zamówię, kied~ 
dobr!e robi. - Jan : W materyach 
ubrania., spodnie, paletoty ma wybór 
ki, także bieliznę, krawaty, szelki a 
niewiast materye na suknie i f~rtuc 
moiesz u niego takie kupić, nie potrzt 
iść do obcego, bo u swego Rodaka mo' 
bardzo dobrze i tar.io kupić. 

Wawrzyn Franka 
Boehum, Kortenpfad nr. ~ 

w i;oliłu klasztoru. 

___________________ , 
I Bracia Rodacr kupujcie tylko u swoic~! 

nauczyciel rouzyki A 
lV Styi•nm, nad Rahrą1 : Sznncwnym. Rodakom w Marten i okolicy mam ni· 

ul. w eststr. 1. w niejszem zaszczyt do lieś6, ie 1 paź::lź. w ulicy Karlstr. 

Kochany Przyjacielu! I w do;kl:d w;~';~~~;
10

k~}~;ialnyeh, 
Powiedzze mi od kogo masz e 

ts.kie ładne buty, a tak ddl- 8 katnie odrobione? w 
w którym mam wielki wybór oapierosów zagranicznych i 
krajowych, tak eamo i odldałych oygar i tytoniu. 

Koclmny Przyjacielu! 8 
Przekonałem się, że najlepsze 9 

bnty otrzymać n:ożna od polskiego fi 
mistrza szewskiego e 

Aby szanownych Rodaków jak najlepiej obsłu~yć, 
wysiliłem wszystkie moje siły, aby z tutej~zemi największemi 
składami jako Polak konkurować, przeto mam nadzieję, że 
Rodacy b~dl\ mote popierać w moim interesie. 

Z wysokim szacunkiem 

Jan Stacho'W'iak, Woje. Fuhrmanna • 
w Hofstede, 9 

prBy ul. Herner Str. nr. 33. - ' w Marten, K arlstrasse. 
Szanownym RoJakom w Bru„ AAA•AAAAAAAA8•AAAAA 

chu donoszę, iż tea sam towa WW•WW•WWWWWW9WW'1!JllPWWW 
co w Heme i innych miastach 
cnam na sprzedaż 

tanio i za dotów kt' : 
Okrasa nie wędzona 0,65 m. 
Okra.aa wędzona 0,70 m. 
Okrasa na chleb 0.80 m. 
Mssło naturalne słodkie 1'. 15 m. 
Masło margaryna po 50, 60, 70 f. 
Bo. alec polski po 0,65 m 
Smalec tutejszy po 0,55 m. 
Cukier kryształowy po 0,32 m. 
Kawa w różnych gatunkach pe 85, 

90, 1 m. i 1)0 m. 
Mąka funt po 0,13 m. 
Groch okrlłgły po 0,13 m. 
Groch długi po 0,13 m. 
Ryż funt po 0,16 m. 
Jagły funt po 0,18 m 
Czysty miód szklanka 0,50 m. 
Twaróg i ser polski po 0,20 m. 
Powidła i olej siemienny późu•ej. 

Proszę szan·. Rodaków z Bru
chu i okolicy o poparcie. 

Franciszek Mazurek, 
Bruch, ul. Maryańska 222, 

przy kościele. 

Kartofle 
miech 150- funtowy pe 3 marki 

Książki różnej treśeł. 
Róża leśna. Cena 4.0 fen., z·przes.·45 fen. - Toast polski 

szem i proz{\, czyli zbiór mów przy uroczystościach wszelkiego ro 
Cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. - Dziwne przygody chłopa Ur 
Długonosa. Cena 25 f ęn., z przes. 30 fen. - Jak to było pod \ 
dniem. Powieść na tle dziejów ojczystych. Cena 40 fen., z przei 
fen. - Michno Karaś. Powieść historyczna z czasów Bolesława C 
brego. Cena 60 fen., z przes. 65 fen. - Jaśko Cholewa. Po ' 
historyczna z cza.sów Bolesława Smiałego. Cena 50 fen., z przes. 
fen. - 'Kazimierz i Magdosia. Powieść z d:.!iejów ojczystych z sie. 
nastego stulecia. Cena 40 fen„ z przes. 46 fen. - Skrzydlaty wo 
Powiastka historyczna z czasów Jana Sobieskiego. Cena 40 fen., z P. 
45 fen· - Maciek Gr{\da, odważny wojak na lj\dzie i morzu. Po\\'· 
z czasów Zygmunta. III i Władysława IV. Cena 40 f., z przes. j, 

- Czasy kościuszkowskie. Cena. 50 fen., z przes. 60 fen. - M~ 
Nowina. Obrazek historyczny z czasów Bolesława Krzywoustego. 
na 60 fen., z przes. 60 fen. - O Czechu wojaku i o polskiej fI 
Opowieść historyczna z czazów potrzeby grunwaldzkiej za WłudY., 
Jagiełły. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Jan Płużek. Pow1 

cza.sów Bolesława Krzywoustego. Cena 40 fen., z przes. 45 fe~ 
;i..ra.zepa, hetman Ukrainy. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. - · Szyn 
Handzfa. Obrazek z czasów naszych. Cena 60 fen., z przes. 70 
- Strachy. Kilka ciekawych opowiadań ku nauce i rozrywce .. , 
iO fen·, z przes. 50 fen. - 011:arnoksiężnik Twardowski. Powi 
podań ludowych. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Nagroda c. 
Trzy powiastki: Anzelm w tatarskiej niewoli, Lekarz cudowny, ~ f 
Antosia do matki. Cena 60 fen., z przes. 70 f. - Mała historya 
;ka z obrazka.mi. Cena 30 f., z przes. 35 fen. 

Adres: „Wiarus Polski" Bochum. 

Gottfr~~Kbnen, I łl~ct4>~~~~~+~+~~~4>~~ł• 
Wattenseheid, Hochstr.21. : Kalendarz Maryański 
-~~~-ł~~~~-• :a.a rok 1902 

Nowy ~ z licznemi rycinami oraz z 6 dodathmi tj.: 1) „Elemeote.r.i 

elementarz Polsk• 6.. Polski", bro3zura. objętości 64 stron, w okładce kolorovvrJ• I Y 2) Kolo!owy obraz „Królowa Wsz~st~ich Swiotych1
'. 3) f~) 

opracowany nowi\ metod!\ do ła.- • obrazy Jednokolorowe 4) Obraz ciemowy 1 4 portretam · 
twej nauki czytania i pisania w 4> Dwukolorowy kalendarz ścienny. 6) Kalendarz kieszonkoWY· 

ojezystym języku. A Cena 60 fen., z· przesyłką 70 fen. 
Cena l O fen., z przes. 16 fen. ..,. Ad . Wł p J kl" B h 

Adres: „Wiarus Polski'', Bochum • res. " arus · O 8 , OC UDl• · 

-~~~~·~~~--~~~~~~~·~~~~~~~~~ł 
Z:it druk, nmad i redakcy~ odp~w!etlt!alny: A n to n! Brej 11 ki w B:chum. - Nakładem S m:o1o::lłamf Wydawnictwa. "'Wiarusa Pohkie go'' w Boch\UU' 



Wychodzi u wtorek, uwartek i sobotę 11 dodatkiem 
1ml!gljnym p. t.: „Naulra Katolicka", z dwutygodnl
~Am rapółf!mmym p. t; „Głos górników i hutników", 
OJU ph~emkfom 'llter~cklem p. t.: nZwierciadło". Przed
~f.ta kwarta.uta na poczcie ł u listowych wynosi 1 mr. 
~ fen., a s od.nc..szeniem do domu 1mr.74 fen. n Wia
pm Polahl" Etlpis!lny jeat w cenniku poC11towym pod 

nr. 183, na atronie 408. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 

• 
Za Inseraty płaci sio ia młejeoe rifłdka drobnego druku 
16 fen., za o~łcszenia 1mmicszcz-0ne przed inseratami 
'O fen. Kto C%ęato ogł:J.aza, otrzyma odpowiedni opusi 
&""Yll rabat. Za tłómactenia .111 obcyoh jozyków na pol
tk! nie sł~ nie płaci. Listy do Redakcyl, Druk&rni 
! Księgarni nalety opła.ció 1 poda6 w nich dokładny 
adras pis~ego. Rokopis6w slę nie zwraca. Nazwisk 

ore!lpondentów bez loh o:oowatnienla nie wykazuje się • 

. 125. Bochuzn, oz-w-art k, 17 p ździernika 1901. Rok 11. 
__ Redakcya, Drukarnia i Księg~rnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: ·wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
owić, czytać i pisać po polsku! Nie 

jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
niemczyć się pozwoli! 

Na listopad i grudzień 
moż~a już teraz zapisywać 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie 

Do wszystkich naszych s.mmownych Czy· 
telników zwracamy się z usilną prośbą, aby 
rozwinęli gorliwą agitacyę, w celu pozyskania 
"Wiarusowi Polskiemu" licznych nowych abo· 
nentów. Wielu Polaków na obczyźnie nie 
ma j eszcze w swym domu pima- polskiego. 
Tych trzeba odszukać i zachęcić do zapisania 
„ Wiarusa Polskiego" na listopad i grudzień. 
Germanizatorzy różne wymyślają środki, aby 
lud polski na obczyźnie z11iemcy.yć, więc też 
tern energiczniej Polacy tym zachciankom prze· 
ciwdziałać winnj, a najskuteczniej uczynić to 
można, dając każdemu Polakowi d_o ręki pismo 
szczerze polskie i katolickie, jakiem jest „ Wia· 
rus Polski{'· Dalejże tedy, Rodacy, do dzieła, 
pokażcie, że W am sprawa narodowa nie jest 
obojętną. Niechże każdy dotychczasowy czy· 
telnik stara się pozyskać jednego nowego abo· 
nenta, co przecież przy dobrej woli nie powinno 
być trudnem. 

N a listopad i. grudzień wynośi pre· 
numerata za "Wiarusa Polskiego" z trzema 
bezpł~tnymi dodatkami' 

tylko l niarkę 
a z odnoszeniem do domu przez listowego 
1,16 mr. 

Rodacy, 1•ozszerzajcie „ Wiarusa 
Polskiego", zjednywając mu nowych 
abonentów na listopad i grudzień. 

Polacy na obczyźnie. 
Co piszą „ blatty" o Polakach? 
Odpowiedzieliśmy już na pierwszą część 

wywodów korespondenta "Gelsenkirchener Ztg.", 
dziś zaś chcemy się przypatrzeć temu, co przy 
końcu popisał. · 

"Gelsenkirchener Ztg." pisze tam jak na· 
stępuje: „Dzieci niemieckich i polskich rodzin 
bywają z równą miłością uczone katechizmu w 
kościele i szkole; ostatnie (tj. polskie dzieci) cie· 
s~ą się ze swej wiary święteJ, do której wyzna wa· 
n1a i wykonywania w pojedyńczych przypad· 
kach przeciw złemu wpływowi domowych na· 
rowów przytrzymywane być muszą. Wielkopo· 
laka może to boleć, iż pokolenie to ginie dla 
polskości. Dobrego ojca, niepodburzoną matk~ 
zadowoli, że ich dzieci, jeżeli Bóg ewą łaską i 

oni sami swym przy kładem pomogą, wycho~a· 
ne zostaną dla chrześciaństwa, chociaż po me· 
Iniecku." 

Po niemiecku brzmi to dosłownie tak:· 
„Die Kinder aus deutschen uud polni· 

schen Familien sind mit gleicher Liebe kate· 
chisirt worden in Kirche und Schule ; letzte
re freuen sich ihres hl. Glaubens, zu dessen 
Bekenntniss und Ausiibung sie in einzelnen 
Fallen geaen den bosen Einfluss hauslicher 
Dnarten °angehalten werden miissen. Den 
Gro sspolen mag es schmerzen, dass diese 

Generation fiir das Polenthum verloren geht. 
Einen guten Vater, eine unverhetzte Mutter 
wird es befriedigen, dass ihre Kinder so Gott 
mit seiner Gnade und sio selbst mit ihrem 
Beispiele helfen, flir das Chrii'-tcnthum, wenn 
auch auf Deutsch erzogen werdcn. •' 

Tak oto pisze o Polakach nn obczjźnic 
gazeta. katolicko·niemiecka, organ partyi cen· 
trum, "Gelsenkirchener Zeitung·'. Czyż z każde· 
go słowa powyższych wywodów tego dajczka· 
tolickiego piema nie wieje duch germanizator
ski, duch polakożerczo·hakatystyczny ? Czyż 
w słowarh tych ni_e mieści się obelga dla Po
laków? Rązważmy tylko, co pisze „Gelsenkir
chenerka". Oto twierdzi ona, że w pojedyńczych 
przypadkach dzieci polskie muszą być prz~trzy · 
mywane do wyznawan~a wiary i wykonywania 
(zapewnie prnktyk) wiary św. Przypuśćmy, że 

I jeden lub drugi taki wypadek zajść może, ale 
też zaraz pytamy, czy pomiędzy dziećmi nio· 
mieckiemi podobne wypadki nie zdarzają się? 
Czemu zresztą „Gelsenkirchenerka'' powiada 

Ha111born. Towarzystwo św. Barbary 
obchodziło 29 września 6 rocznicę swego 
istnienia i poświęcenia swego sztandaru, na 
którą przybyło 7 bratnich Towarzystw z sztan· 
darami. O godz. 3112 udaliśmy się do kościoła 
na polskie nabożeństw o, z czego byli wszyscy 
bardzo zadowolrni, bo nie by10 cały rok ka· 
zania polskiego. Kazanie wygłosił nam jeden 
z OO. Franciszkanów. Po nabożeństwie był u p. 
Mnrego koncert, śpiewy itd. Odwiedziło 
nas też dwóch kapłanów, z których jeden za· 
cbęcał, n.by wszyscy przystępowali do towa· 
rzystw. Także ks. proboszcz zachęcał wszy ... 
stkich, ażeby dążyli do towarzystwa, bo widzi, 
że ci, którzy są w towarzystwie, są dobrymi 
katolikami i spcłnfoją swe obowiązki religijne. 
vV końcu odegrano teatr pt.: "Czarodziejski 
stolik", który się wszystkim podobał, za co 
się amatorom i kierownikowi teatru uznanie 
należy. Niemnirj dziękujemy wsz~ stkim go„ 
ściom, którzy nas odwiedzili, szczególnie też 
śpiewakom, a osobliwie też duchowieństwu, 
naszem staropolskiem „Bóg zapłać". 

Ewing. Towarzystwo św. Józefa w 
Ewing obchodziło dnia 22 września 4 rocznicę 
swego istnienia, a brało w niej 10 Tow. 
udział O gorlz. 31

/2 wyruszyliśmy do kościoła 
na Nieszpory, które ódprawił ks. kapelan 
Helweg. Spiewalismy po polsku. Po Nieszpo„ 
rach na sali był koncert, śpiewy i deklamacye. 
a o godz. 71/2 rozpoczął się teatr pod tyt.: 
„Kachna", który się bardzo dobrze udał. 
Wszystkim Tow., które nas odwiedziły, arna· 
torkom i amatorom składamy serdeczne staro 
polskie „Bóg zapłać 1" Z ar z ą d. 

Związek ewangielick~ 

niejako wskazując palcem na Polaków: Patrzcie, 
wasze dzieci polskie w domu tak licho są wy· 
chowane, że dopiero w szkole zadawać sobie mu
simy wiele trudów~ aby wiarę wyznawały i 
wypełniły jej przepisy. Tak w innych słowach 
odzywa się ten ,,blatt" o dzieciach polsliich. 
No, możemy pewnie śmiało powiedzieć, że je· 
żeli dzieci polskie na obczyźnie się zepsują, to 
pewnie rzadziej jest winien zły wpływ domu 
polskiego, jak raczej zły przykład dzieci nie· 
mieckicb, na który dzieci polskie patrzeć muszą. 
Każdy bowiem przyznać będzie musiał, że ta· 
kiego rozpasania pomiędzy dziećmj, jakie się 
spotyka między tutejszemi dziećmi niemieckiemi, 
w Polsce nigdzie nie ma. Zrobiłaby więc o 
wiele lepiej ., Gelsenkirchener Zeitung", gdyby 
się zwróciła do źródła złego i ono starała się odbył zebranie swoje doroczne tym razem we 
zatamować, zamiast obrzucać błotem Polaków. Wrocławiu. Ducha, jakim tchnie ten żwiązek 
Tak to ci dajczkatoliccy faryzeusze ptzedsta· antykatolicki i antypolski, charakteryzuj!\ naj„ 
wić chcieliby siebie jako aniołów, a Polaków lepiej własne jego obrady i dla tego podajemy 
jako ludzi najgorszych, lecz na takiej obłudzie z nich obszerniej szy referat. 
łatwo się poznać. Korespondent „Gels. Ztg." vVifczorem zgromadzili się członkowie 
którego prawdopodobnie szukać trzeba w Uecken· tego związku w suli nowej giełdy we Wrocła· 
dorfie, zdaje się też uważać Polakow za ~,Ver· wiu na pierwsze posiedzenie. Na wstępie od· 
kommenes Volk" i „minderwerthige Katholiken.'' śpiewano chórał, poczem w zastępstwie niedo· 

Nie ulega też wątpliwości, że każdy prawy magającego hrabiego Windischgratza zabrał . 
Polak ubolewe, że tyle dzieci polskich na ob· głos jenerał-porucznik Schuch z Wrocławia, 
czyźnie idzie na pastwę niemczyzny. Jeżeli aby powitać zebranych „na wschodnich kresach 
„Gelsenkirchenerka" szl·dzi z Polaków ubolewa· Niemiec". Znajdujemy się - prawił mówca 
jących nad germanizacyą, to dowodzi tern tylko, - na dawnej widowni bojowej, na której to· 
jakim duchem względem Polaków jest ożywiona. czyły się zacięte walki o narodowe i prote· 

Jesteśmy też pewni, że każdy ojciec Polak stanckie interesa. Chcemy przecież żyć w 
i każda matka Polka także ubolewała będzie pokoju z naszymi katolickimi współbraćmi, a 
kiedyś, że zaniedbała wychować dzieci na Po· ci, którzy nie chcą wszystkiego czynić zale
laków, bo chociaż one wjęz)iku niemieckim zo· 1 żnem od teokratycznej dyplomacyi z tamtej 
s~ały nauczon~ re~igH, to pamięt~ć należy, ~e str?nY. gór, niech sobie przypomną, że jedność 
niemczyzna mĄgme do luteramzmu, kto się daJe siłę. \V walkach narodowych, to przy„ 
więc zniemczy, z czasem także wiarę św. zdra· li znać należy, zawsze nam dopomagali nasi 
dzi, jeżeli nie w pierwszem, to w dalszych po· v.spółbracia katoliccy. Mamy nadzieję, że 
koleniach, słusznie więc powiedział śp. poseł na8ze zebranie wzmocni na nowo niemczyzn~ 
katolicki Schorlemer· Alst, że ge1·manizaey~ na kresach wschodnich, zwłaszcza, że odbywa 
znaczy tyle, co p1•otestantyzacya, a me się w poczuciu, iż tylko wierne trzymanie si~ 
zmienia rzeczy, czy germanizuje rząd pruskj, cesarza i Rzeszy zdolnem jest zachować ciężko 
czy dajczkatoliki, bo każda germanizacya jest zdobytą jedność i wielkość Niemiec. Ze strony 
potępienia godną. dzielności cesarza spodziewamy się silnej obrony 

Oto mamy jasny obraz, czego to nam ży· i opieki niemiecko·protestanckich interesów 
czą centrowcy: mamy się zniemczyć ! Rodacy ! także w przyszłości. Dla tego nie możemy 
naszym obowiązkiem pokrzyżować te niecne lepiej rozpocząć naszej pracy, jak hołdem i 
zamiary. Dołóżmy starań, aby dzieci nasze wy· okrzykiem: Nasz najjaśniejszy Pan, cesarz 
chowan"' zostały na prawych synów Kościoła i król niech żyje 1 . 
katolickiego i Polski, aby nietylko władały do· Po tej mowie uchwalono wysłać do cesa· 
brze jęz~ ki em polskim, lecz aby też szczerze rza następujący telegram: „ Waszej Ces. Mości 
kochały wszystko co polskie. przesyła obradujące we Wrocławiu 14 walne 



zebranie związku ewaagielickiego najuniżeńszy 
hołd swój. Bóg pogrążył przez ciężkie ciosy 
serce Waszej Ces. Mości w ciężkiej żałobie, 
lecz nie poskąpił zarazem pociech Waszej Ces. 
Mości. Przejęci najgłębszem współczuciem, 
polecamy Waszą Ces. Mość silnej dłoni Bożej 
i pozostajemy z niewzruszonlł wiernością." 

Pastor Scheffer ż Gdańska mówił na temat 
"Niebezpieczeństwo dla niemieckiego protestan
tyzmu i jego postępy na wschodnich kresach". 
Mówca starał sie udowodnić na podstawie 
statyst~ki, że od 1861 roku liczba katolików 
na kresach wschodnich wzrasta bezustannie. 
Dla tego potrzeba pomówić o współwyznaw· 
cach na wschodzie. Pan pastor z Gdańska 
mówił co do treści dalej: Jakkolwiek · chwa· 
lebnym jest współudział w ruchu ewangieli
ckim w Austryi i Francyi, to jednak nie na· 
leży zapominać o własnych współziomkach na 
wschodnich kresach. Na Slązku wynosi liczba 
ewangielickich mieszkańców w porównaniu z 
ogółem ludności 45 procent, katolickich mie
szkańców natomiast jest 55 . procent. Szcze· 
gólnie wzrosła liczba katolików w Prusach 
Wschodnich. Podczas gdy katolicy nad Renem 
i w Westfalii nikną coraz więcej, powiększa 
się ich liczba na kresach wschodnich. Wielu 
ewangielików wędruje za morze, a ich miejsce 
wypełniają katolicy. Wspólne działanie Po· 
laków z katolikami niemieckimi utrudnia ewan· 
gielikom postępowanie naprzód. Jestto pra· 
wdziwem, gdy się mówi o "polskiej religii" 
i „ewangielickiej karze". Polski stan średni 
rozrasta się coraz bardziej i wypiera ludność 
ewangielicką. Wszystkie narodowe dą~ności 
kulturne ze strony państwa wychodzą na do
bre tak samo Polakom i środki te są beźbwo· 
Ciiemi. Potrzeba tu silnego rozwinięcia życia 
ewangieliektego. Dla rozszerzania katolicyzmu 
używa się wszelkich dróg i środków, wiadol,Ilo 
bowiem, że gwałt i chytrość stoją na usługach 
Rzymu. Ochrony dla sierot i konfesybnał są 
aż nazbyt używanemi środkami do wykony• 
wania nacisku. N ale ~y skonstatować j eszc.ze, 
że przedewszystkiem w Poznańskiem są dzieci 
:z małżeństw mieszanych katolickiemi. 

Mimo to i tam nieźle stoi sprawa ewan • 
gielicka. Przejścia do kościoła ewangielickiego 

Janko Muzykant. 
Napisał He nry k Sienkiewicz. 

Przyszło to na świat wątłe i słabe. Kupiy, 
co się były zebrały przy tapczanie położńicy, 
kręciły gło\iami i nad matką i nad dzieckiem. 
Kowalka · S~monowa, która była najmądrzej-
.sza, poczębi chorą pocieszać: „ 

- Da.jta, - powiada - to zapalę nad 
wami gromnic~, juże z was nic nie będzie, 
moja kumo;:, już wam na tamten świat się wy· 
bierać i po dobrodziejaby posłać, żeby wam 
grzechy wasze odpuścił. 

- Ba 1 - powiada druga - a chłopaka 
to zara trza ochrzcić; on i dobrodzieja nie 

• doczeka, a - powiada - błogo będzie, co 
choć i strzygi\ nie ostanie. 

Tak mówiąc, zapaliła gromnicę, a potem 
wziąwszy dziecko, pokropiła je wodą, aż po· 
częło oczki mrużyć~ i rzekła jeszcze: 

- Ja ciebie „krzcę" w Imię Ojca i Syna 
i Ducha Swiętego i daję ci przezwisko J·an, 
a teraz-że duszo "krześciańska" idź, skądeś 
przyszła. Amen. 

Ale dusza chrześciańska nie miała wcale 
ochoty iść, zkąd przyszła, i opuszczać chuder
lawego ciała, owszem poczęła wierzgać no
gami tego ciała, jak mogła, i płakać, chociaż 
tak słabo i żałośnie, że, jak mówiły kumy: 
"Myślałby kto, kocię, nie kocię, albo col" 

Posłano po księdza, przyjechał, zrobił 
swoje, odjechał: chorej zrobiło się lepiej. W 
tydzień wyszła baba do roboty. Chłopak le· 
dwo "zipał", ale zipał: aż w czwartym roku 
okukała kukułka na wiosnę chorobę, więc się 
poprawił i w jakiem takiem zdrowiu doszedł 
do dziesiątego roku życia. 

Chudy był zawsze i opalony, ·z brzuchem 
wydętym, a zapadłymi policzkami; czuprynę 
miał konopną, białą prawie i spa.dającł\ na 
jasne wytrzeszczone oczy, patrzące na świat, 
jakby w jakł\ś niezmierną dalekość wpatrzone. 
W zimie siadywał za piecem i popłakiwał 
cicho z zimna, a czasem i z głodu, gdy ma· 
tuła nie mieli co włożyć ani do pieca, ani do 

WIARUS POLSKI~ 

są liczniejsze, niż do katolickiego. K '>ściół 
katolicki stwierdza coś innego tylko ze sta· 
tystyk, odnoszących się do Chin i Anglii, gdzie 
liczb tych nie można śkontrolować. Zaden 
rozsądny dyplomata nie będzie popierał łącze· 
nia romanizmu z polonizmem. Nadzwyczaj 
liczne towarzystwa starają się o popieranie 
ruchu ewangielickiego. Pozostaje atoli jeszcze 
bardzo wiele do zdziałania. W Poznańskiem 

1 założono wiele lazaretów z dyakonisami. Du
chowni protestanccy nie agitują na rzecz pro· 
testantyzam przy łożu umierajł\cych, czy to 
samo dzieje się po stronie katolickiej? Oby 
wspólna praca różnych towarzystw przyczyniła 
się do tego, aby niemczyźnie i „ewangielii" 
utorować wolne drogi na kresach wschodnich! 

Znowu odśpiewano chórał,. po którym pa· 
stor Axenfeld mówił o zadaniu ewangieliza
~yjnem w zakładach dyaspory nad Renem. 
Tam, jak skonstatował mówca, agit~ą prote· 
stanci bardzo gorliwie na rzecz rucBh „Precz 
z Rzymem" i starają się budować z nad Renu 
i Bawaryi mosty do Amtryi. 

W taki sposób toczył ewangielicki zwią· 
zęk (Evangelischer Bund) swe obrady, zacze· 
piając co chwila katolików. Stwierdzono tam 
jednak, że polskość jest najlepszą zaporą prze· 
ciw luterstwu, więc też Polacy.katolicy wszel• 
kiemi siłami broniąc się przeciw germanizacyi, 
broni1' się tern samem przeciw niewierze. O 
tem powinni pamiętać także różni dajczkatoliccy 
germanizatorzy na obcz)lźnie. 

Zieznie polskie. 
* Z Prus Zach., Warmii i 1'1azur. 

Pelplin. Biskupi kapelan, ks. Paweł 
Kurowski mianowany nauczycielem przy Col· 
legium Marianum w Pelplinie. . 

Chojnice. Izba karna skazała pewnego 
nauczyciela za pobicie dziecka szkólnego, które 
nie zrozumiało swych zadań szkólnych, na 10 
maitek kary. Cywilizator ów bił dwukrotnie 
linią dziecko po ręku z taką siłą, że pozostały 
pęcherze krwilł nabiegłe. Jakaż to łagodna 
kara! Gdyby tak nauczycielowi "łapy" takie 
oddanol 

Olsztyn. 10 bm. otrzymali kanoniczną 
instytucyę na probostwa, któremi dot~d ko· 

garnka; latem chodził w kaszulinie, przepasanej 
krajką i w słomianym kapeluszu, z pod któ
rego obdartych - skrzydeł spoglądał, zadzierając 
jak ptak, głowę do góry. Matka, biedna ko„ 
mornica, żyjąca z dnia na dzień, niby jaskółką 
pod cudzą strzechą, może go tam i kochała 
po swojemu, ale biła d_ość często i zwykle na
zywała „odmieńcem". W ósmym roku chodził 
już jako pot1·zódka za bydłem, lub, gdy w 
chałupie nie było co jeść, za bedłkami do 
boru. Ze go tam kiedy wilk nie zjadł, zmiło
wanie Boże. 

Był to chłopak nie rozgarnięty. bardzo i, 
jak wiejskie dzieciaki, przy rozmowie z ludźmi 
'palec do gęby wkładający. Nie obiecywali 
sobie nawet ludzie, że się wychowa, a ieszcze 
mniej, żeby matka mogła doczekać się z niego 
pociech~, bo i do roboty był ladaco. Nie 
wiadomo, zkąd się to takie ulęgło, . ale na je· 
dną rzecz był tylko łapczywy, to jest na 
granie. Wsz~dzie też je słyszał, a jak tylko 
trochę podrósł, tak już o niczem innem nie 
myślał. Pójdzie, bywało, do boru za bydłem 
albo z dwojakami na jagody, to się wróci bez 
jagód i mówi, szepleni~c: 

- Matulu I tak ci coś w boru „glało !" 
Oj! oj! 

A matka na to: 
- Zagram ci ja, zagram! nie bój się ! 
Jakoż czasem sprawiała mu warząchwią 

muzykę. Chłopak krzyczał, obiecywał, że już 
nie będzie, a taki myślał, że tam coś w boru 
grało... Co? albo on wiedział?... Sosny, buki, 
brzezina, wilgi, wszystko grało : cały bór i 
basta! 

Echo też.„ W polu grała mu bylica, w 
sadku pod chałupką ćwirkotały wróble, aż się 
wiśnie trzęsłyl Wieczorami sluchiwał wszy· 
stkich głosów, jakie są na wsi, i pewno myślał 
sobie, że cała wieś gra. Jak posłali go do 
roboty, żeby gnój rozrzucał, to mu nawet wiatr 
grał w widłach •. 

Zobaczył go raz karbowy, stojącego z 
rozrzuconą czupryną i słuchającego wiatru w 
drewnianych widłach ..• zobaczył: i odpasawszy 
rzemyka, dał mu dobrą pamiątkę. Ale na co 

mendarycznie zarządzali: ks. Gustaw Gross. 
mann z Ządzborku, ks. Hugon Rockel z Wiel. 
barka i ks. Otton Langkau z W. Lesin. 

~ Z Wiei. Kso Poznańskiego. 
Poznań. Ks. Michał Wituski ze Spła

wia otrzymał od księcia Reuss prezent~ na. 
probostwo w Niepruszewie, opróżnione przez 
śmierć śp. ks. prob. Jordana. Konsystorz 
arcybiskupi prezentę zatwierdził. 

Pobiedziska. Oziminę w części przy. 
orano w okolicy Pobiedzisk, ponieważ wyrzą. 
dziły w niej szkodę cykada i inne owady. 

Piła. Z powodu grasujących w Pile 
chorób .zaraźliwych, tyfusu, szkarlatyny i dy
fteryi, zakazano tamtejszym żołnierzom surowo, 
zwiedzać restauracye w ulicach, temi choro
bami nawiedzonych. 

Koician. Dom dla Towarzystw nie. 
mieckich miał być założony, jak wiadomo, w 
Kościanie. W tym celu zawiązało się tam 
osobne Towarzystwo, które nabyło hotel p. 
Schulza za 40,000 marek. Naczelny prezes 
przeznaczył podobno z .kasy panstwowej na 
ten cel 20,000 marek jako bezprocentową po· 
życzkę na kilka lat. Członkowie pomienionego 
Towarzystwa mają udziały po 500 mr., z któ· 
rych najmniej po 250 mr. zaraz wpłacili. Na 
akt otwarcia domu ma zjechać do Kościana 
naczelny prezes p. dr. Bitter. 

Srem. 12 pożarów było w ubiegłym 
kwartale w powiecie śremskim. Pioruny spo
wodowały 6 pożarów, 2 pożary powstały przez 
nieostrożność, jeden pożar wzniecił podpalacz, 
przyczyn 3 pożarów nie stwierdzono. 

Poznań. W sobotę odbył się na św. 
Łazarzu pogrzeb p. M. Palacz, z domu Swi· 
derskiej. Jest to pierwsza trumna, która do 
kościoła wstawioną została. 'Viozły zwłoki 
nieboszczycy konie, któremi zwieziono pierwszy 
wóz kamieni pod budowę kościoła. Niebo„ 
szczyca rozpoczyna też szereg zmarłych zapi· 
sanych w listach kościelnych św. Łazarza\ 

· Polska młodziei, jak piszą do "Schl. 
Volksztg. ", nie chce się poświęcić zawodowi 
nauczycielskiemu. Podczas gdy dawniej do 
seminaryów· nauczycielskich w Księstwie na· 
pływ kandydatów był nadto wielki, obecnie 
liczba zgłaszających się jeat podpadająco mała. 

się to zdało 1 Nazywali go ludzie "Janko 
muzykant!~~„. Wiosną uciekał z domu kręcić 
fujarki wedle strugi. N o cami, gdy żaby za· 
czyndy rzechotać, derkacze na łąkach derkotać, 
bąki po roaie burczeć; gdy koguty pi~ły po 
zapłociach, to on spać nie mógł, tylko słuchął, 
i Bóg go jeden wie, jakie on i w tern nawet 
słyszał granie„. Do kościoła matka nie mogła 
go brać, bo jak, bywało, zahuczą organy lub 
zaśpiewa.ją słodk~m głosem, to dziecku oczy 
tak mgłą zachodzą, jakby już nie z tego świata 
patrzyły ... 

Stójka, co chodził nocą po wsi i aby nie 
.zasnąć liczył gwiazdy na niebie, lub rozma„ 
wiał pocichu z psami, widział nieraz białf\ 
koszulę Janka, przemykając4 się w ciemności 
ku karczmie. Ale przeciet chłopak nie do 
karczmy chodził, tylko przed karczmę. Ta~, 
przyczaiwszy się pod · murem, słu~hał. Ludzie 
tańcowali obertasa, czasem jaki parobek po· 
krzykiwał: "Uha!" . Słychać było tupanie 
butów, to znów głosy dziewczyn: "Czegóż?" 
Skrzypki śpiewały cicho : „ Będziem jedli, bę• 
dziem pili, będziewa się weselili", a basetla 
grubym głosem wtórowała z powagą: „J~k 
Bóg dał! jak Bóg dał!" Okna jarzyły się 
światłem, a każda belka w karczmie zdawała 
się drgać, śpiewać i grać także, a Janko 
słuchał L. •• 

Coby on za to dał, gdyby mógł ~ie? 
takie skrzypki,· grające cienko: „Będziem Jed~1, 
będziem pili, będzie w a się weselili ! " Takie 
deszczułki śpiewające! Ba, ale zkąd ich d?• 
stać? gdzie takie robią? Zeby mu przynaJ: 
mniej pozwolili choć raz w rę k:ę wziąć cos 
takiego !... Gdzie tam ! Wolno mu i!y lko było 
słuchać, to też i słuchał zwykle dopóty, ?o• 
póki głos stójki nie ozwał się za nim w c1e-
mności: 

- · Nie pójdziesz-że ty do domu, utra• 
piencze? 

Więc wówczas zmykał na swoich bosych 
nogach do domu; a za nim biegł w cie~nO" 
ściach głos skrzypiec: "Będziem jedli, będz1eDl 
pili, będziewa się weselili" i poważny głos 
basetli: "Jak Bóg dał 1 jak Bóg dał!" (D. n.) 



W katolickiem seminaryum nauczycielskiem w 
Kcyni przyjmowano zwykle około 50 semina· 
rzystów, teraz zgłosiło się niespełna 20. 

Nie dziwić się młodzieży polskiej, że nie 
garnie się do zawodu, który wśród ludności 
nas.zej staje się coraz bardziej znienawidzonym. 
Nauc2'ycielowi w polskich dzielnicach często nie 
wolno dziś być prawdziwym pedagogiem. 
Opłaca się ~en zaw~d tylko tym, którzy chcą 

· być germa1uzatoram1. 

* Ze Slązka czyli Staref Polski. 
W Gliwicach pragnl\ ks. prob. Buchali 

i Stryczek z posłem p. dr. Heisigiem założyć 
stowarzyszenie niemieckich katolickich robotni· 
ków, a nawet pracodawców. Jest to łapka 
na lud polski. Istnieje tu przecież towarzy· 
stwo katolickich robotników pod opieką św. 
Józefa w Vgocie Zabrskiej, - do którego 
wszyscy polscy robotnicy powinni dążyć. Nikt 
z naszych, choćby rozumiał po niemiecku, nie 
poWinien należeć do niemieckiego stowarzy· 
szenia. 

Jlyslowice. Na kopalni "Saturn" pod 
Niwką zaszło nieszczęście, w którem trzech 
górników straciło życie, trzech innych odniosło 
rany. 

Zabrze. Na kopalni "Konkordia", na 
pokładzie Sch~eckmanna nagromadziło się ze· 
~złej środy tyle tJ:ojących gazów, że lampki 
górnikom gasły. Górnicy musieli wyjechać na 
wierzch. Przyczyną nagromadzenia się gazów 
był panujący tego dnia wicher, który sp owo• 
dował, że szyb powietrzny nie spełniał swego 
zadania. 

Racibórz. Wiec w Raciborzu nie mógł 
się odbyć, ponieważ restaurator p. Spałek, ży· 
jący z Polaków, nie z Niemców, .zawiadomił 
komitet, że sali na wiec dać nie może, bo 
musi tańce urządzić. - „ N o winy Rac.'' słu· 
s~nie piszą, że w Niemczech wolno się zbierać 
socyalistom, a Polakom nie. Domagają się 
także energiczniejszej obrony pmw ludu pol· 
skiego od posłów górnoślązkich w sejmie· i w 
parlamencie. · 

W Wodzisławiu spodziewać się należy 
IV przyszłym roku, jeżeli Bóg dozwoli, pry
mi~yj kleryka Pawła Łopaty, syna miejscowego 
maJstra stolarskiego, który kształci się w se· 
minaryum duchownem w Wrocławiu. Ostatnie 
~rymicye odprawiał tu ks. dziekan Frank z 
Berlina, obecny poseł do parlamentu niemieckiego 
na powiat raciborski. 

Inspekto1• pomieszkan dla Górnego 
Slązka zoatanie ustanowiony od 1 kwietnia 
1902, jeżeli się sejm na to zgodzi. Inspektor 
będzie miał prawo chodzić od chałupy do 
chałupy i badać pomieszkania, n. p. sypialne 
domy (Schlafhauzy), hotele, oberże, a.le i pry
watne domy, aby zbadać pomieszkania po 
pi~nicach, pomieszkania z kwaternikami, po
mieszkania dla służby itp. Co się będzie 
sprzeciwiało istniejącym przepisom, będzie na· 
prawić się starał; rządowi i policyi, która nie 
~oże -dozorować tak pomieszkań, jak by sobie 
zyczyć ·należało, będzie pomagał. 

Ze ś-w-iata. 
Berlin. Jak cesarza informują o opini! 

I publicznej, o tern pisze dawniejszy współpra
~ownik literackiego biura w ministerstwie sta
~u, Kukutsch, znany z procesu Tauscba. Ka
idy szef wydziału - opowiada pan Kukutsch, 
1ltrz:yrnuje codziennie godne uwagi arty~uły 
prasy wszystkich kierunków w \1\ ycinkach i nie· 
raz teki wydymają się do ogromnej grubości. 
~by zestawić głosy prasy dla cesarza, potrze· 
a mieć wiele wytrawnego sądu, i nie przekra• 
c~ać pewnej granicy. Referat przechodzi przez 
kilka rąk i doznaje w drodze uzupełnienia. 
Sporządza go się codziennie w trzech egzem· 
Plarzach; z których jeden odsyła się cesarzowi, 
d~a drugie są przeznaczone dla kanclerza i mi
nistra spraw . wewnętrznych. Cesarz atoli nie 
hoprzestaje na wycinkach, lecz abonu,je pewną 
czbę gazet do codziennego czytania. 

~ . Petersburg. Król serbski nie przy~ę: 
dz1e do Petersburga, chociaż go car zaprosił i 

tylko królowej Dradze odmówił przyjęcia. O 
tbuchu . prochu i dynamitu ·na Kruszewacu 
0noszą, ze tam przygotowano zamach na pa· 

bę .królewską i chciano podłożyć minę, aby o-
0Je wysadzić w powietrze. Do Wiednia do· 
noszą z Białogrodu, że król chce obecnie prze• 
~rowadzić rozwód. 

WIAR US POLSKI~ 

Wojna angłelsko·transwalska. Nie 
dobrze poczęło wieść się burom w zaczętym 
trzecim roku wojny z Anglią. Frenchowi udało 
się zabrać do niewoli dzielnego komendanta 
burskiego Scheepersa, pochwyconege niedawno 
komendanta Lottera rozstrzelano w Middelbur
gu, ten sam los czeka skazanego już na śmierć 
pomocnika jego Schoemanna, cały szereg far· 
merów burskich skazano na dożywotnie więzie
nie, lub długoletnie roboty przymusowe, dwóch 
młodych farmerów, którzy już dwa razy prze· 
szli do burów i którzy po raz drugi wpadli w 
ręce Anglików, stracono onegdaj:rano w Vry· 
burgu i to za pomocą hańbiącego - powie· 
szenia, 18 dowódzców małych oddziałów bur· 
skich wydalono na zawsze z południowej Aryki, 
słowem jenerał Kitchener surowe o hecnie spra· 
wuje rządy, aby przerazić ludność burską i 
odebrać jej otuchę do dalszej walki Wymie
rza surowe kary nawet tym burom, którzy 
spokojnie siedzą w domu, lecz na wszelki 
przypadek postarali się o wielkie zapasy ży· 
wności. W Worcester np. skazany został pe· 
wien farmer na 100 funtów szterlingów albo 
9 miesięcy aresztu, ponieważ nagromadził na 
swojej farmie więcej zapasów żywności, niż 
na 7 dni. Jest to już zupełnie barbarzyń~ki 
sposób prowadzenia wojny, ale cóż się o to 
pytają Anglicy, skoro wiedzą, że nikt w świe· 
cie o biednych burów się nie upomni. 

Z różnych .stron. 
Baczność górnicy polscy w Wanne. 

W przyszłą sobotę winien każdy polski górnik, 
mieszkający w obwodzie 22a knapszaftu wziąść 
udział w wyborach, i głosować na Rodaków 
pp. Antkowiaka i Gajduszka. Karty wyborcze 
każdy otrzyma'. 

Qiochum. Na tutejszym dworcu mar· 
chijskim wypowiedziano 29 robotnikom pracę. 

Bochnm. -VV tokarni fabryki „Bochumer 
Verein'~ został onegdaj robotnik Mattin zabity. 

Kastrop. Gazety niemieckie piszą, że 
górnik Nowak, jadąc bardzo szybko na kole, 
przejechał niejakiegoś Biermanna tak nieszczę· 
śliwie, iż wskutek odniesionych ran umarł. 
Nowaka aresztowano. Niech to będzie prze· 
strog·ą. 

Gelsenkirehe11. W kopalni ,,Hibernia~' 
został zabity górnik Mak, a górnik Elbling 
został okaleczony. 

Beeklinghausen. Przy stacyi Sinsen 
przejechał pociąg wóz, ciągni~ty prnez krowy. 
W óznica został zabity. 

La11ge11dreer. Próżny pociąg nadzwy
czajny, jadąc po rekrutów do Bochum, zderzył 
się .przy kopalni „Vollmond" z pociągiem to~ 
warowym. Z ludzi nikt szkody nie poniósł, 
lecz straty materyalne są znaczne. 

Horst-Ruh1•. Fabryka "Neuschottland", 
która niedawno 1500 robotników zatrudniała, 
dziś stoi bezczynnie, z wyjątkiem małego war· 
sztatu, w którym śruby wyrabiają. 

W Dortmundzie ściął kat Reindel żonę 
rólnika Maryę Froeleckę z Enkesen p. Soest. 
Kobieta owa otruła swego pasierba, ażeby po· 
siąść 4900 marek, jakie posiadał w spadku po 
matce. 

Rozmałtośeł. 
Pies na służbie. W biurze rady 

miejskiej dobroc.r,ynności w Warszawie zwraca 
uwagę przychodniów dość duży, kudłaty pies, 
leżący przeważnie w garderobie, (w przedpo· 
koju do zdejmowania paltotów). Należy on 
do biura i ma swoją historyę. 

Przed 16 laty stary woźny (służący), 
który mieszkał przy biurze, mieszczącem si~ 
podówczas przy ul. Senatorskiej nr. 30, przy· 
tulił szczeniaka i nazwał go „Amorem". 

Amor stał się wkrótce ulubieńcem urzę 
dników i sam równie;; przywiązał się więcej 
do biura, niż do swego pana. Stwierdziła to 
okoliczność, że gdy biuro przeniesiono na U· 

licę Erywańską, a dla woźnego wynajęto mie· 
szkanie w innem miejscu, pies nie chciał mie· 
szkać u swego pana, lecz obrał sobie odrazu 
legowisko w garderobie biurowej. 

W końcu prawny opiekun i posiadacz 
Amora zachorował i zmarł w szpitalu. Amor 
od prowadził zwłoki swego pana na miejsce . 
wiecznego spoczynku, sam zaś powrócił na 
dawne miejsce .w garderobie. Cóż było robić, 
wygnać psa - niepodobna, a zaopiekować się 

nim nikt nie chciał. Postanowiono tedy przy· 
jąc psa na własność biura i wyznaczono mu 
3 ruble miesiQcznie na utrzymanie. Amor 
wkrótce odwdzięczył się za przygarnięcie~ bo 
gdy pewnego razu w nocy zakradli się do 
kasy złodzieje, narobił takiego hałasu, że zbie· 
gła się zbudzona ze snu słu~ba i przytrzymała 
nieproszonych gości. Odtąd stanowisko Amora 
w biurze jako stróża kasy zostało ustalone. 

Amor zna urz~dników i ich zwyczaje. 
Wie, o której godzinie i przy którem biurku 
czekają nań resztki śniadania. Niekiedy, w 
chwilach dobrego humoru, udaje się na obiad 
do którego z żonatych urzędników, którym w 
tym celu towarzyszy przy wyjściu z biura. 
Po obiedzie spiesznie wraca na swoje stano~ 
wisko w garderobie biurowej. 

OD REDAKCYJ. 
Adwokat Adolf Fuchs z Ostrzeszowa 

(Schildberg) w Poznańskiem wzywa robotnika fabrycznego 
Stanisława Adamskiego z Dalhausen, aby nadesłał zaras 
swe Żlłdania w sprawie konkursu z Naumannshof i Zaj2'czkl. 
Ow Adamski podobno z Dahlhausen do Barnndorfu siv 
przeniósł. Może się w tej sprawie zgłosić do redakcyi 
„Wiarusa Polskiego." 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Herne. 
W nied .llielę dnia 20 października o godz. 3 po po

łudniu odbędzie się zwyczajne zebranie. O jak najliczniej-
sze przybycie uprasza Wyd z i a ł. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Wattenscłleid 
urzitdza w niedzielę dnia 20 bm. na sali pana Kaumanna 
dla swych członków zamkniętą zabawę. · PocZf!ttek 
o godz. 5 po południu. R.odac1 nie na.leŻl\CY do Koła 
wstępu żadnego nie maj!\, ch(}l\CY zaś udział wzil\ŚĆ w 
zabawie, musz~ s!t; na lekcyi śpiewu daó zapisać na człon
ków, gd_yż podczas zabawy członków się n e przyjmuje. 
Członkowie winni i!!fł zaległe skh.dki zapłacić. 

Lekcya B'piewu odbędzie się jak zawsze o god"'l. U1/1 
w południe, na którtt się ws ~yscy członkowie stawlc:t winni. 

Zar PJ; lłf d. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Boyer 
. odbędzie mie" 'ęczne zebranie w niedzielę dnia 20 paździer

nika o godz . . wpół do 4 po południu w mniejszej sali p. 
Karola Bergemanna w W elheim. - Goście mile widziani. 

Zarzą,d. · 

Cześć przemysłowi. 
Szanownym człoakom i Rodakom w Brnchu donosi 

się, iż Towarzyatwo przemysłowców obchodzi w niedzielt 
20 października o godz. 41/ 2 rocznic'} istnienia swe
go, połq,czon~ .z koncertem, śpiewem, humcryatycznem te
atrem i zamkniętą zabawą, z tańcem. Szan. członków ho• 
norowych, jako też na.m życzliwych Rodaków na powyż
s~q, zabawę zapraszamy. Karty wstępu są do nabycia u 
członków tegoż towarzystwa. Kasa będzie otwarta tylko 
do skończenia teatru. Wst~pne przy kasie kosztuje §O 
fen . O licz~ udział 1nosi Z ar z ą, d. 

Koło ~iewu „Słowik" w Horsthausen. 
W niedzielę dnia 20 października o godz 41/ 2 ~o po

łudniu odbfidzie się pierw~ze tzebro.nie, w celu umówienia 
wz~lędem lekcyi śpiewu, oraz załatwienia różny h f spraw 
Koła. Ozłoukowie winni się stawić jak najliczniej. · 

Nadmie8ia. się tym Rodakom, którzy chęć mają, bra• 
~ nia udziału V'! lekcyaeh śpiewu w naszem Kole. niech siQ 

dadzq, wpisa~, zaraz na poczq,tku do naszego Koł~„ gdył 
. lekcya odbędzie się zaraz w nast~pujl\CY niedzielę. -
Goś~ie mile widziani. - Cze3ć polskiej pieśni! 

K. Swieluga, przewodnicz,cy. 

O•+~+~~·*~~~~~~~
KSIĘGARNIA „ WIARUSA POLSKIEGO" 

w Boehum 
ma na składzie wielki wybór ksifłŻek do naboieństwa, 
ksitiżek powieściowych, śpiewników, ksiq,zek tresci religij• 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi na.pisam. 
polskimi itd. Dalej: wielki wybór figur Świętych, krucy
ksów, różańcy i innych dewocyonalij. 

Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. 

-~~~~~~~~~~~~~+~-
Kwit do zapisania „Wiarusa Polskiego" 
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Towarzystwo św. Wawrzynca w Castrop 
obchodzi sw, 14 rocznie\' swego istnienia w dniu 20 
października na sali p. Scbulte-liecker. Członkowie winni 
się punktualnie stawić o godi. 3 po poł. na sali zwykłych 
posiedzeń w ciap.kach i oznakach, z łf\d o godziij.ie 31/a 
udaje sie towarzystwo z obydwoma chor&gwiami do ko· 
icloła na Różaniec i błogosławieńetwo. Po nabożeństwie 
pochód na sal~ do Schulte-Beckern.. Tam b~dzie koncert 
kapeli pana Musielaka, spiewy na cztery m~zkie głosy, 
deklamacye i teatr pod tyt.: „Trafiła koca na kamień", 
pod kierownictwem p. Piechowiaka, a na koniec taniec. 
- Kart wstępnych nabyć Rodacy mogą, tylko przed cza· 
sem, poniewd przy drzwiach kasy nie bedzie. Karty Sfł 
do nabycia u pp. Antoniewicza w Ober· Ca.strop, Ka.cz„ 
markiewicza (skład dewocyonalii i papieru) w Ca.strop, 
u. p. Schaumanna, Schulte•Beckera, p. Nowickiego (skład 
garderoby) w Ca.strop, i u p. Roszaka (warsztat krawie
eki) w Castrop. Członkowie zalegajf\CY ze składkami 
8 miel!if\ce uważani będ~ ma nieczłonków, lecz mogił o go„ 
dzinie 2 w dziei rocznicy na sali posiedzeń składki za„ 
płacić, oraz oznaki nabyć. - Zapowiedziane posiedzenie 
na ten dzień wypada. Członkowie winni się zastósować 
do uchwały z dnia 6 października tj. w dzień rocznicy w 
czapkach i oznakach tow. się stawić. Tak gości jak i 
członków zaprasza Z ar z I\ d. 

B ottrop. 
W niedzielę dnia 20 października odbędzie się mie· 

zięczne zebranie Towarzystwa sw. Ja.eka na sali pana 
Kirsch bauma o godz. 4 po południu. Będzie przyjmowa• 
nie nowych członków, rłaoenie składek miesięcznych i 
t. d. Z powodu, iż się w wrześniu (wedle repa.ro.cyi sali) 
zebranie towarzyst.wa naszego nie odbyło, jest powlnnrscil\ 
każdego ,członka na to zebranie się 9tawić, gdyż mamy 
wiele wvżnych spravr do załatwienia. -;- Goście mile 
widziani. - O jak nsjliczniejszy udział członków j;ko też 
i goś~i uprasza Z ar z ą, d. 

fTow. gimnastyczne „Sokół" w Oberhausen 
donosi swym druhom 1 iż przyszłe zebranie odbędzie sfę w 
nieuzielę dnia 20 październih o godz. 4 po południu, po
czem nastfłpl wieci:orek familijny przy wolnem 
piwie. Goście m ... gl\ tylko przybyć, jeżeli się wpierw na 
członków dadzfł zapisać O liczny udział druhów z fami-
liami uprasza się. - Czołem l Wyd ział. 

Towarzystwo św. Aloizego w Weitmar 
składa publicme podziękowanie wszystkim amatorom i a
matorkom, którzy w uroczystość dnia 29 września sztukę 
teatralni\ tak ładnie odegrali. Dobry Polak-katolik nie 
szczędzi trudu ni pracy dla swych współbraci. Cześć im 
za to. Bracia Rodacy t Pilnujmy naszej wiary św. i ję· 
zyka ojczystego, uctęszczajmy pilnie na posiedzenia, a nie 
zważajmy na tych, któray o ma}l\ drobnostkę sie gnie
waj~ i z towarzystwa występujlł i powiadajfł, że i bez 
towarzystwa. obyć się mogfł. Zyjmy wszyscy wspólnie 
w zgodzie miłości i jedności, a uzyskamy sobie koronę 
chwały w niebie. Sekretarz. 

:a•••llll~llll··~* 
ł Tow. św. Piotra w Horst n. Ruhrą. ~ 

Szanownemu członkowi r 
.j panu Ignacemu Dondajowi ł 
~ i jrgo narzeczone.i 

ł 
pannie Bronisławie Józiakowskiej = 

w dniu Ślubu 16 b. m. zas~łamy eerdeczne ~ życzenia zdrowia, szczęścia i w„elklej po01yśl- ł 
ł 

ności. W końcu wykrzykujemy : Młoda. para. ł;; 
~ niech żyje, aż cclJo głos z Horst do Krayu za- ~ 

nie8ie ! Z ar z ą, d; -

lfiTim~m~~~~~u~u 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau. 
W niedzielę dnia 20 października odbędzie się zebr 

nie towarzystwa w swykłym lokalu zebrań po połudn~· 
o godz. 4. O jak najliczniejszy udział w zebraniu upraa' 

Zarz~d. 

· Baczność parafianie wałkowscy ! 
Tych szanownych parafian, któr.zy odbierali składki 

na chorągiew dla kościoła w Wałkowie prosimy ab 
zaraz wszystkie datki oąesłali na ręce kasyera ko~ite: 
tup. Walentego Woska w Laar, Wilhelmatr. 17 pod Ruhrort. 

Józef Parysek i Tomasz Goździla a 
z S om bor n. 

Baczność Rodacy z parafii lubińskiej 
pod l{oicianem. 

W poniedziałek dnia 14 października. nadszedł liet 
oraz chorl\gwie od Wiel. ks. Pro boazaza z Lu binia w 
celu obejrzenia tychże. Z tego powodu odbędzie się 20 b, 
m. zebrttaie Rodaków z parafii lubińskiej w Baukau up, 
J. Newelinga, prty ul. Bismarkstr. 2, naprzeciw kcilcioła 
katolickifgo i to o godz. 1/ 21 w południe. Uprasza si~ 
zatem wszystkich parafian, ażeby się licznie stawili aby 
módz takowe obejrzeć. Ostatnia Msza św. rozpoczy~a si@ 
w Baukau o godz. 11 przed południem. Ofiarodawcom 
którzy nie przybędą donosimy, iż Msza św· za ofi.aroda~ 
wców odbedzie się dnia 5 listopada w kosoiele w Lubi. 
nitJ. - Wszystkim ofiarodiwc1m za życzliwość i ofiarnosó 
w imieniu Wiel. ks Proboszcza składamy szczere staro. 
uohkiem ;,Bog zapłać, 

Z polecer..ia komitetu : 
ltl. Kubiak. M. Szynka. fit. ltlarciniali:. 

Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papierosy 
'l'urk-fort, Noblesse, Dubeek-Cre:m.e, Polakiewicz nr. 3, 4, 11, Dyrektorskie, Smyrna, 
Charkowskie, Sokoły, Kościuszko, Carola i i:a,~e z fabryki „ 

~- Po a ~ewiCza Nast. W. W~s 
PO Z N' AN, ~ do nabycia w wszystkfoh lepszych składach. ~ 

• w1ez, 

ocooooocooooooooooo 
1 Fr. Gawroński 

golarz polski 

I w Boehum, 
. róg ul. Maltheserstr. 

i Bliicherstr. nr. 16, 
niedaleko 

*F 

Obelr:ę 
rzucon~ na małżeństwo Pau!a• 
cz.yków w Heisin1;en niniej· 
szem cofam i odwołuję. 

Marcin Dankowski 
w Hamme • 

VV ARS ZA TRA. 
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Baczność! 
Ważne dla sprzedających. 

księgarni „Wiarusa PolakiE>go". 
w.......t.-~_,___,___.__...__.___.__._~ocoooooooooocoooooo 

~~ 4)~9~ł\H 

Kartofle 
Dobrze i korzystnie kupuje się, robi honor swemu 

~kładowi i zyskuje dużo odbiorców, kto żąda i sprzedaje 

mle•h 150-r.~i~;iet° smarki l:f papierosy =:I 
• --- f 5 F 3 fiM 

Ważne 
dla polsk. rzeiników. 

Kto nadeśle I markę 
ofiny na budujf\CY się kościół w 
Dakowach Mokrych, otrzyma o.i· 
wrotn~ poczt!\ ksij\Żeczkę zatyt.: 

Gottfr. Konen, z fabryki 

Wattenscheid, Hochstr.27. „Vanadi" w Z>orfmund, Lufgenbrucksłr. 2. 
+"~~ł; ~+~~ Slł one robione r~ cznie z tytuni ruskich i tureckich 

Dobrze idfliCY kteres rzeźnicki 
w obwodzie górn1ezym jest pod 
korzystnemi warunkami do wy
dzierżawienia lub kupienia. 

Adres poda ekspedyr.ya „Wia • 
rusa Polskiego" w Bochum. 

Kilka słów o ko ściele 
w Dalrnwach Mokrych. 

Ofiary przyjmuje : 

Ks. W. Groity, 
Dakowy Mokre (Prov. Posen.) 

Słnżą,ea 
z dobremi taświa lczeniami, zna
jl\aa gospodarstwo domowe, po
trzebna od 1 liiltopada, 

Helena Piefke, 
BochuDł, Hohenzollernstr. 18 I 

11ajnowszego zbioru. 

Piosenn'ik Jutrzenki 
~awieraj„cy pieśni, piosnki i wiersze potępiajftce pijaństwo 
'mrciarstwo, i ,socyalizm. Gena 30 fen., z przes. 35 fen, 

Adres .,Wiarus Pe Iski", Bochum. 

Nova-o ot~arte ! Novvo ot'W'arte ! No-v:ro ot~a:rte I 
Chcąc uwzględnić liczne życzenia mych polskich odbiorców, postanowiłem 

w Dortmundzie, przy ulicy Diinsterstr. tł 
otworzyć 

wielki skład ubrań dla mężczyzn i chlopc.i obuwia. 
Będzie mem staraniem, tylko rzeczywiicłe dobry towar mieć ua składzie i proszę mych szaRownych 

odbJoreów o łaskawe poparcie. 
Polecamy: 

-Obrania dla m9żczyzn Paletoty dla mężczyzn Paletcty dla m9żCZ'JZD 
z bukskinu, najpiękniejsze wzory 16, 13, 11 m. eskimosowe, nie można odróżnić od robio- trykotowe z podsz. z „Zaneli~' 22, 19, 16 mr. 

't1brau.ia d.la d..zieci nych podług miary 23, 19.50, 17 mr. Spod.nie kamgarnowe. 
różny krój i kolor od 1. 75 m. poczlłwszy. Ubrania dla mtżc:zy:za. wzory i krój piękne ~.50, 7 .50, 6.50, 3 mr. 

-O-brania d.la m.9.żczyzD z kamgarnu, nie można odróżnić od robio- 'I'zykotowe spodnie 
trykotowe, czysta wełna, po 22, 19, 16 mr. nych podł!lg miary po 21, 17, 15.50 m. tylko dobrej jakości po 8, 6. 5, 4 mr. 

Gdybym tu chciał jeszcze wszelkie rodzaje obuwia wyliczać, to zajęłoby za wiele miejsca, dla tego niech każdy sam przy
będzie i przekona się o dobroci i taniości mego towaru. - Wszystkim odbiorcom mieszkającym w około Dortmundu w obwodzie 10 
mil zwracał będę koszta podróży, aby k~żdy mógł za tanie pieni4dze rzeczywiście coś taniego nabyć u 

przy u1. nunsterstr. Hoffmanna i spółki w Dortmundzie przy u1. Jliinsterstr. 
~~ ' ~ 
~ t7pras:za ait :zważać na f irm.9 i num.er dom.u. 

Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny: Antoni Brejski w Bochum. - Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Polskiego"' w Bochum. 

Dodatek : „Nauka Ka.tolltk•" 
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Z przeniesienia: 
Na imieninach u Michała Roszaka w Bruckhau

sea: M. Roszak 50 fen, W. Napieralski óO 
fen., Et. Ratajczak f>O fen., Fr. Pisała 50 f., 
Fr. Przybylski 1 mr., J. Straszyński 50 fen. 

8,85 " i ·nie wiedziała, co dalej czynić, - czy 
na swą wyspę wracać, czy też skierować 
łódkę do małej przystani, która z dwóch 
stron drzewami ocieniona, zdawała się bez
piecznem na noc schronieniem. W tej przy
krej niepewności - szukając ratunku -
wznosi oczy ku niebu, i spostrzegła ży
wym . blaskiem jaśniej(.\cą, jakby nad nią 
czuwającą, piękną konstellacyę krzyża ... 
Dziecię swoim rzwyczajem gorącą modlitwą 
powitało święte godło zbawienia.„ gdy oto, 
prześliczna muzyka, jakby niebiańska melo· 
dya nad wodami zabrzmiała. „ Głosy te raz 
wyraznieJsze, drugi raz słabsze, głęboko 
wzruizyły leśną dziewicę, która słodkie 
łzy wylewając, w niewinnej prostocie mnie
mała, że Dzieciątko Jezus tym sposobem 
na jP.j modlitwę odpowiada... Zapominając 
zatem o swej trosce, rączo przybija do 
brzegu, i przywiązawszy łódkę do drzewa, 
śmiało na ziemię wysiada. 

(nad~słał Michał Roszak) . . ; . . . . 3,W „ 
Ze skarbJnki 'I'o-N. św. Antoniego w Ueckendo.:-

fte nadesłał i porto zapłac ł Franciszek Ko-
łecki) . . . . • . . . • . . . . 13,60 „ 

Ze skarbonki Tow. św. Jadw.gi w Gexthe 
(nadesłał Łukasz Dudziak) . . • . . . 

Na chrzcinach u Michała Bartkowiaka w Lan• 
gendreer: M. Bartkowiak z i ... ną, 1 mr., J. 
Szała 50 feu., Don1inas 50 fen, Michałow-
ski 1 mr., Madaj z żon2' 50 fen, Lipiecki 1 
marke, F. Zyś z żoną, 2 mr., W Bartkowiak 

7,00" 

1 mr., Jan Bartkowiak 1 mr., J. Nowak 50 f'„ 
(wr~czył M Dominss) . , , . • • , 9,00 n 

Przy sposobnośd polskiego nnbc>żeństwa w Bo• 
chum w dniu 13 października (wr~czyli St. 
Swierczyk, J. Kr~cki, J. Lisiewski) . • • 

Na posiedzeniu Tow. św. Każmie.rza w Baakau 
7,47 „ 

w dniu 29 września (nadesłał Marcin Kubiak) 4))3 „ 
Ze skarbonki Tow. śv.. Barbary w Bochum w 

dniu 13 października (wr~czył Stefan Szy-
mailski) • . . . • . • . . • • • . ~,oo „ 

Lesistą ścieżką idąc dalej, Andżelina 
stanęła jak wryta, uderzona wspaniałym 
widokiem, jaki · się jej przedstawił. Nie było 
już ni lasu, ni wody. Podwójny szpaler 
drzew pomarańczowych prowadził do wspa~ 
niałego pięknego domu, na którym wielki 
krzyż blaskiem księżyca osrebrzony, wzno
sił się w obłoki. Pomiędzy drzewami były 
piękne małe domki, które leśnej dzieweczce 
do nędznej chatki Indyanina przyzwycza~ 

jonej, jak pałace się wydawały. 

Ze skarbonki Tow. św. Wawrzyńca w Ka.strop 
dn~a 16 ma.ja 5,25 mr, 14 lipca 3,28 mr„ 
21 lipca 3,28 mr., 11 sierpnia 4,37 mr., 2ó 
sierpnia 3i86 rur, 8 września 2,23 mr„ 22 
wrzesrua 1,60 mr , 6 października 3,04 mr., 
(nadesłał Kazimierz Antoniewicz - porto 
30 fen.) • . • • • • • • . • • • • 26,60 n 

(Cit\g dalszy nastf\pi). 

Na chrzcinach u Jana Widelneg~ w Marxlch: 
Jan Wideluy z żoną, 1 mr„ Antoni T~larski 
z zoną, 1 mr., Fr. Guzenda z żon~ 1 mr., A. 
Fiołkowski z żon~ 1 mr„ Paweł Wujciak 
z żon~ 1 mr„ W ulerity Szustak z żoną, !>O f., 
Franc. Norkiewicz 50 fen., Stanlsław M·.i.rci-
niak 60 fen., Antoni Jankowski 50 fen. (na
desłał pawcł Wujciak - porto 3ó fen.) 

Na. pogadance u Matusi;aka i Jałera w Dell wig: 
6,66 „, 

Michał Matuszak z żoną 1 mr., Stanisław Na
wrot 1 mr, Jó~ef Nawrot 1 mr., Jan Nawrot 
1 mr„ Winc. Miń6ki 50 fon„ Szymon Jochi
miak 50 fen., Stanisław Jder z żonl\ 90 fen, 
Józef Domszał 50 fen., Michał Jałer 50 fen., 
Jan Dembiilski 1 mr, Wawrzyn Miklaczeski 
z żoną, 1 mr., Antoni Pomykajjz ŹOll2' 50 fen., 
Józef Waligóra z żoną, 50 fen., Kryatyan 
Brzoska 3,20 mr. (nadesłał Stanisław Nawrot) 13,10 „ 

Swł ętojózat"acle Razem : 102,ao „ 
Rozchód: 

czyli składka na ubogich studentów katolicko-polskich. M. F. w W. szkólne na III kwartał 30,00 mr. 
St. L. w R. stypendyum . . . . 840 „ 

Niedobór (zob. nr. 41) 278,86 mr, B. c. w p . stypendyum . . . 200 OO „ 
Na imieninach u Michała Mikołajczaka w Ober~ J. R w W. sskólne na III kwartał 30;00 n 

ł:ausen: Fr. Kowalewski l,10 mr., St. Mi- M. W. w E. stypendyum · 55,00 11 

koła1czak 60 fen., Wł. Marcin'ak 60 fen„ M. S. w P. stypendyum · · 75i00 „ 
K. Nowacki 60 fen., M. Mikołajczak 59 fen., P. O. w H. stypendyum • 16,00 ,, 
Fr. Nowak óO fen. (nadesłał Karol Nowacki J. M. w P. st~pendyum __ 1_56_00_„..__ ........ __ 
_ porto 15 fen.) . . • . . . • . . 3,75 „ Razem: 569,40 „ 669,4U mr. 

Na cbrzcin11ch u Walentego Jędraszyka w Njedobór: 278,86 mr. 
Wanne: W. Jędraszyk z ŻOD1' 1 mr., nowo- Rozchód: 569,40 „ 
narodzone dziec'ę 10 fen., Szczep&n Mortka Razem: 848,26 mr. 
1 mr. ' Tomasz Audesz z łonfł 1 mr , M. Kn- Dochód : 102,30 „ 
leczk~ 1 mr., Ja.n Kotowski z żon~ 1 mr' Niedobór: 746,96 wr. 
Jan Pryciak z sio~tr~ 50 fen. (nadesłał Szcze - Ś 

!> 10 Bóg iapłae l w. Józafacie, módl się zi.. n&mi ł pan Mortka) • . . • • · · · · · · ' „ 
Do przeniesienia: 8,85 „ 15. 10, 1901, pro: Ks. Lis~. 

H.edaktor odpowio<l.sfalnv: kei. Funclliz~k L13:a w Rttmianle. - Ne.kładem i czcionkami W,Ydawnłcnva ,,vVitll'11sa PoJ.1kiego" 

(PO SŁA.NIEC.) 
o 

„Nauka Katolkk•" wychodrl oo ezwar·· r 
telr w Bochum w W eetfa~~i jako bezpła~ 
t;ny dodatek do ,,"Wiarmrn Polskiego" . I 
Osobno ,~Nti.uki Katolickiej" prenumero- I 
waó nie mo.tna, Kto więc chce j~ otrzy
mywaó, nie~h eobie .:o.pisze n& pne11cfo l 

j „ Wio.ru.ea Pohkiego". 
o~~~~-~~~~~-

01---~~~~~ r 
ri Wia1·us . Polliid", _y;.;;i.llo polf cy(l;f;"aie 

wycho<hl trzy razy tyg<:dotowo r. ri1'fa:iki1Q 
Katolick4", j&ko bezpłe.tn;vm tfodnt. ,ide~n . 
Prenum~,rata na pouzcie wynosi l mar.u:i; 
50 fenygów kwartalnie, a t odnol!lumiem 

' 

do domu pr.11e1 listowego 1 maik~ 7 6 I 
fenygów. 

o o 

:Mtćdl sit i pracuj I 

Bf'ipła tny doda tek tygodni e wy do ,,Wiarusa Pobk!ego''. 

Nr!\' 42„ BllJChMm, ~nia 1'7 pażdzierniaka 1901. Rok .lO„ 

Na niedzielę XXI po Świątkach. · 
· Lekeya. Efez. VI. 10-17. 

Bracia! vVzmacniajcie się w Panu i w 
sile mocy jego. Obleczcie się w zup ełną zbro
ję Bożą, abyście mogli stać przeciwko za. 
sadzkoru dja.belskim. Albowiem nie mamy 
_biedzenia przeciw ciału i krwi, ale przeciwko 
książętom i władzom, p.rzeci w ko rządzcom 
świata tych ciemności, przeciwko duchownym 
złościom, w njebieskich. A przetoż weźcie zu
pełną zbroję Bożą, abyśde mogli sprzeciwić 
się w dzień .zły, i we wsz~ stkiem d oskoaali 
stać. Stójcież tedy, przepa.sawszy biodra 
wasze prawdą, a oblókłszy pancen sprawie · 
dliwości, i obuw~zy nogi w gotowość Ewan
gelii pokoju. We wszystkiem biorąc tarczę 
wiary, którEi. b)ście mogli wszyi:'!tkie rtrzały 
ogniste złośliwego zgasic. I przy i bicę zba · 
wienia weźmijcie i miecz ducha, (które jest 
słowo Boże). 

Ewaugielia. Mat. XVIII. 2Łi-35. 

Onego czasu powied:iiał Jezn0 uczniom 
swoim tę przypowieść: Przypod ubane je1;t 
królestwo niebieskie człowiekowi królowi, 
który ch0iał kłaść liczbę z sługawi swoimi. 
A gdy poc.zĄJ liczbę kłaść, przywiedziono mu 

jdne~:o : który mu był wmien dziesięć. tysięcy 
talentów. A gdy nie miał zkl\d oddac, kazał 
go pnn j ego zaprzedać, i żonę jego i dzieci, i 
wszystk j co miał, i oddać. A upadłszy sługa 
on, profl1ł go, mów;~c: Miej C'ierpliwoeć n~de
mną a wszystko tobie oddam. A pan ~;hto
w aV:s:hy slę nad onym sługą, wypuścił go, i 
dfag mu odpuścił. Lecz sługa on wyszedłszy~ 
nalazł j ' dnego z towarzyszów swoich, kt.óry 
mu był winien sto gro.ozy; i ują ·.vszy dusił go 
mówiąc: Oddaj coś winien. A upadłszy to· 
warnysz jego, prosił go mÓ\ViĄ:C: Miej cierpli
W1JŚĆ na1.emną, a oddam ci Vi szystko. A on 
nie chcfoł, ale szedł i wsadził go do v..:.ę:6H:nia, 
ażby oddał dług. A ujrzaws.:i.:y towarzysze 
jego co się działo, zasmucili się bardzo, i 
przyszli i pnwiedzieli panu swemu wszy~tl-o, 
co się było stało. Tedy zawołał go p3n JPgo, 
i rzekł mu: Sługo niecnotliwyj wszystek dług 
odpuściłem ci, iżeś mię prosił. Iżali t3dy i ty 
nie miałeś się zmiłować na 1l towarzyszem 
twoim, jakom się i ja zmik.w ał nad toht\? 
I rozgniewawszy się pan jego, podał ~o ka· 
torr, ażby mu oddał wszystek dług. Takci i 
Ojciec mój niebieski uczyni wam:, jeśli nie od· 
puścicie każdy bratu swemu z sp,rc waszych. 



Kazanie. 

Cała ta przypowieść, kochani bracia, 
była odpowiedzią Zbawiciela na zapytanie 
Piotra św.: „ wiele razy ma przebaczyć 
bratu urazę". Jezus Chrystus odpowiedzfał 
już był wprzódy, że nietylko siedm razy 
mamy odpuszczać urazy :współbliźnim na
szym, jak się Piotrowi zdawało; ale siedm
dzfosiąt i siedm razy, to jest zawsze, ile
kroć bliźni nas urazi, darować trzeba. Aby 
tę naukę lepiej wpoił ~an Jezus w serca 
swoich Uczniów, przytoczył im przypo
wieść w dzisiejszej Ewangielii zawartą. 
„Pewien pan", mówił Zbawiciel, „zwołał 
swoje sługi do złożenia rachunków. O je
dnym z pomiędzy nich pokazało się, że 

się zadłużył bardzo, bo o dziesięć tysięcy 
talentów, czyli niezmiernie wielką sumę; 
a gdy ten nie był w stanie długu oddać, 
kazał go pan, według ówczesnego zwy
czaju, zaprzedać wraz z żoną i dziećmi, 
aby dług był oddaJły; lecz sługa rzucił 

się do nóg panu swemu, prosząc go o 
cierpliwość i przyrzekając rzetelne oddanie 
długu. Pan zmiękczony tą pokorną prośbą, 
nietylko że sługi owego i jego żony i jego 
dzieci nie dał sprzedawać, ale nadto da
rował mu zupełnie dług cały. Gdy tyle 
dostąpił łaski ów sługa, wychodzi od pana 
i spotyka swego towarzysza, który mu 
liche sto groszy był winien. Nastawa za
raz na niego, aby mu je oddał; a choć 
ten krwawemi łzami mu się prosi, aby 
mu czekał, bo teraz nie ma zkąd zapłacić; 
nie zważa na to, ale go każe wsadzić do 
więzienia i więzić tak długo, ażby oddał, 
co winien. Widząc to drudzy słudzy, do
nieśli o tern panu. Ten sprawiedliwym 
gniewem uniesiony, kazał go schwytać i 
wtrącić do więzienia, ażby oddał wszystek 
dług, mówiąc: „sługo złośliwy, wszystek 
dług opuściłem ci, iżeś mnie prosił; iżali 
tedy i ty nie miałeś się zmiłować nad to
warzyszem twoim, jakom się i ja zmiłował 
nad tobą?" - I kończąc Zbawiciel tę 
przypowieść, powiada: „ Takci Ojciec 
mój niebieski uczyni wam, jeżeli nie od-
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puścicie każdy bratu swemu z serc wa
szych". 

Otóż widzimy Bracia w Chrystusie, że 
w tej przypowieści daje nam Zbawiciel naj
ważniejszą naukę o darowaniu uraz nie
przyjaciołom, naukę najpotrzebniejszą, bez 
której nie możemy się na wet ważyć nazy
wać się dziećmi Boga, uczniami Chrystusa ; 
bez której nie możemy się spodziewać wie
cznego zbawienia. Nauka ta tern jest dla 
nas potrzebniejszą, im bardziej ją zanie
dbywamy. Zastanówmy się nad nią. Nie 
znali ludzie dawniej tej wysokiej nauki o 
darowaniu uraz i o miłości nieprzyjaciół. 
Uważali zemstę, choćby najsroższą, za 
rzecz dozwoloną. Jezus Chrystus dopiero 
przyniósł ją z nieba, nauczając: „że nic 
Bogu nie jest milszego nad miłowanie nie
przyjaciół". Zbawiciel kazał nam być po
dobnymi Bogu, a ponieważ Bóg jest i był 
za wsze najmiłosierniejszym dla tych, co Go 
obrażają, więc i nam takimi być trzeba dla 
nieprzyjaciół naszych. Możemyż porównać 
małe urazy, któremi nas współbliźni obra
żają, z urazami, jakie Bogu wyrządzamy? 
Ach zaprawdę! gdyby Bóg takim był dla 
ludzi, jakimi my jesteśmy dla bliźnich na
szych, w cóżbyśmy się już dawno obrócili 
byli? Jedno westchnienie nasze przywodzi 
Boga do litości, nas najtkliwsze błagania 
nie łagodzą; jedna łza grzesznika zniewala 
Boga do darowania mu występków, nas 
potoki łez do przebaczenia poruszyc nie 
zdołają. Ludzie mściwi! chcecie więc po
dobni być Bogu, odpuścicie nieprzyjaciołom 
waszym. Patrzcie na samego Zbawiciela : 
kto mógł wiecej ponosić obelg, uraz, krzywd, 
oczernień, nad Niego? a przecie konając 
na krzyżu, modli się do Ojca niebieskiego 
za prześladowców swoich : "Ojcze, odpuść 
im, bo nie wiedzą, co czynią. - Nadto i 
my jesteśmy ludźmi ułomnymi, i nam się 
zdarza obrazić bliźniego. Ządamy, aby 
nam odpuścili i darowali urazy ; dla cze
góż więc nie odpuszczamy wzajemnie? 
"Wszystko, cokolwiek chcecie, aby wam 
ludzie czynili, i wy im czyńcie", naucza 
Pan Jezus. Ach! jeżeli miłujemy tylko 
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posłał. Ale najbardziej Andżela lubiła słu
chać o Bożem Dzieciątku na ręku swej 
matki płaczącem, gdy ta Matka Marya, 
nad leśne kwiaty wdzięczniejsza, i nad gwia
zdy niebieskie piękniejsza, w objęciach go 
swoich tuliła~ .. gdy go karmiła - piasto
wała , - jak stary Indyanin Andżelę w dzie
ciństwie piastował. 

Codzień rano i wieczór, dzieweczka, 
upadając na kolana, pobożnie mówiła: 

- Panie Jezu Chryste! któryś za mnie 
umarł na krzyżu, zmiłuj się nademną ! 

We dnie i w nocy w sercu powtarzała: 
- O Mary o! o słodkie Dzieciątko Je

zus ! proszę was, błogosławcie mię ! - ko
. chajcie mię. 

Indyanin, choć sam chrztu św. nie 
przyjął, słyszał jednak w więzieniu kapła
nów tajemnic wiary świętej nauczających, 
i od nich się nauczył tych modlitewek, 
które sam w prostocie serca z dżiecięciem 
powtarzał. 

Andżelina wiedziała, że matka jej umie
rając płakała nad nią, że nie była ochrzco
ną ; również i o tem, że bez chrztu nie 
może być dziecięciem Chrystusa, którego 
tak bardzo kochała. Biedna sierotka ciągle 
tą myślą zajęta, gdy doszła do lat dwuna
stu, chociaż nie miała jasnego rpojęcia o 
Sakramencie chrztu św., dusza jej wszakże 
gorąco łaski odrodzenia pragnęła. 

Indyanin coraz bardziej zapuszczając 
się w lata i słabnąc na siłach, większą 
część dnia na wpół śpiący na słońcu u 
drzwi chatki swojej spoczywał; życie więc 
młodej dzieweczki zupełnie samotnem było. 
Zwykle o wschodzie słońca wsiadała do 
łódki i pływając po rzecze, na sposób in
dyjski ryby łowiła; a gdy ich na cały 

dzień dosyć miała, zwiedziła niektóre wy
spy, zbierała miod leśny, owoce i rośliny, 
jakie jej ojciec indyanin lubił. Podczas po
łudniowego upału zawsze w chatce pozo
stawała: posiłek starcowi przyrządziła, roz
mawiała z nim ; z liścia palmowego, jak 
ją Indyanin nauczał, sukienki sobie robiła. 

Lecz samotna dzieweczka najwięcej 
czas wieczorny lubiła. Gdy starzec spo- . 

kojnie zasypiałt ona z chatki wychodziła 
i w łódce swojej po rzecze pływała, albo 
do brzegu przybijała. Tu się rozciągały 
ogromne lasy, drzewa przy samej wodzie 
rosły, tak ie z czołna wysiadłszy, Andże„ 
lina wśród obszernej amerykańsk~ puszczy 
się znajdowała, lecz się nicz~ nie bała 
i do późnej nocy na obalonem <lrzewie sie
dząc, o Bożem dzieciątku na łonie Maryi 
marzyła... albo stojąc pod krzyżem, krople 
krwi z ran Zbawiciela spływające liczyła ... 
Często upadając na kolana, ze łzami Pana 
Jezusa prosiła, żeby jej dał łaskę przyjąć 
chrzest święty, a potem w Niebie z nim 
się połączyć. 

Często w tej modlitwie, wnosząc oczy 
w górę, wpatrywała się w grupę gwiazd, 
konstelacyą krzyża zwaną: Stary Indyanin 
powiadał jej - czemu i sam w prostocie 
serca wierzył, - że Wielki Ojciec Niebie
ski te gwiazdy na firmamencie umieścił na 
pamiątkę krzyża, na którym Jezus Chry„ 
stus, Najmilszy Syn Jego, za ludzi umarł ... 
Andżelina również temu wierzyła, i zawsze 
na te gwiazdy patrząc, cześć Chrystu~owi 
oddawała, ciesząc się nadziejtł, że jej mo„ 
dlitwa wysłuchaną będzie. 

II. 

Pewnego / wieczora Andżelina w zamy
śleniu puściła łódkę z pędem wody, i nie 
prędko spostrzegła, że się zupełnie w nie
znanem miejscu znajduje. Słońce już dawno 
zaszło, ale księżyc i gwiazdy w tym pię
knym klimacie jasno świeciły, i na rzece 
jak w biały dzień tak widno było. Andże
lina, iakkolwiek do tych nocnych wycieczek 
przyzwyczajona, bała się jednak tak pó
źno.. do siebie wracać, aby śpiąca prądem' 
wody porwaną nie była. 

Noc była ciepła i spokojna, cisza uro
cza panowała dokoła, rzeka jak wąż o 
srebrnej · łusce pomiędzy opoczystemi skała
mi się kręciła, rozmaite formując wysepki, 
które jak zielone klomby na kryształowej 
powierzchni pływały. 

Andżelina samotna na tym wielkim ob
szarze wody, nieco strwożoną się uczuła 
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na tem samem miejscu ; w roku 1648 
znikło całkowicie słowo "Jezus" ; a w roku 
1828 spustoszenie wskutek tego było je
szcze widoczniejsze. Z hebrajskiego na
pisu znajdującego się u góry ponad 
temi dwoma, nie pozostało nic, jak tylko 
ślad zgłosek hebrajskich, których jednak 
niepodobna było odczytać. Z greckiego 
znajdującego się tuż pod nim, pozostało 
tylko słowo „Nazareos", z trzeciego zaś 
wier~a pozostało łacińskie słowo „Naza
renus" i dwie pierwsze zgłoski słowa 
„Rex". 

W Tuluzie we Francyi, pokazują także 
w kościele Notre-Dame la Daurade napis 
krzyżowy, ale ten jest tylko naśladowaniem 
tego, który się w Rzymie znajduje, i ma 
pięć wierszy, zamiast trzech. 

Aniół-Lilijka. 

{uiłłg calszy). 

Na krzyk dziecięcia, wracającego do 
tycia, biedna niewiasta, wznosząc oczy ku 
niebu, rzekła: 

- Matko Boska ! dziękuję Ci, żeś ją 
zachowała! O lVIaryo ! weź ją w opiekę 
Swoją! - strzeż ją - broń ją!.. Lecz 
co mówię? Nieszczęsne to dziecię nie 
chrzcone, - wzrośnie między Indyanami, 
nie znając Boga - nie kochając Boga, 
- ni Ciebie - O Maryo !.. i łzy obfite 
z oczu jej popłynęły ... 

Indyanin zrozumiał jej słowa, bo znał 
cokolwiek język hiszpański, a zasmucony 
boleścią chorej niewiasty, ukląkł przy niej 
pytając, w czemby jej mógł usłużyć. 

- Możesz mi wielką łaskę uczynić 
- rzecze nieznajoma; - polej wodą głowę 
tego dziecięcia, mówil\c: - Ja ciebie chrzcę 
w Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. 

- Proś mię, o co chcesz, tylko nie 
o to; - odpowie z przerażeniem Indyanin. 
To do „czarnej sukni" należy, gdybym to 
uczynił, gniew Boży ściągnąłbym na siebie. 

I na wszystkie nalegania nieszczęśliwej 
stanowcza odpowiedź, że mu tego czynić 
nie wolno. 

Biedna matka, czując gasnące siły, 
wskazała, by jej dziecię podano, i uroczy
stym głosem rzecze do starca: 

Jeżeli sam nie1 chcesz polać ją wodą, 
przyrzecz mi przynajmniej, że zaniesiesz 
to dziecię do „czarnej sukni" i powiesz: -
Oto Andżelina nie chrzcona. - On będzie 
wiedział, co uczynić. 

- Przysięgam, że jak tylko wyzdro
wieje, sam ją do „czarnej sukni" zaniosę; 
odpowie starzec wzruszony. 

- Dziękuję ci, - rzecze z cicha u
mierająca... Dzięki Ci, o Boże! dodała je
szcze, i słowa jej na . ustach skonały ... In
dyanin odebrał dziecię, - bo matka już 
nie żyła ... 

W kilka dni potem, żeby spełnić ży
czenie umierającej Hiszpanki, Indyanin z 
żoną i z dzieckiem wybrał się w drogę. 
Posuwając się ciągle w głąb kraju, po kil
ku dniach przyszli do brzegów rzeki „ La 
Plata", gdzie - jak im powiadano -
kilku misyonarzy kolonie indyjskie zało
żyło. W temże miejscu żona jego zachoro
wała i dalej 'iść nie ·mogła. Indyanin zmu
szony tam pozostać, sporządził sobie łódkę, 
a sądząc się bezpieczniejszym na rzece, 
wybrał najpiękniejszą wyspę, zbudował 
małą chatkę i w niej osiadł. 

Rychło stary Indyanin i jego żona An
dżelinę jak własne dziecię pokochali. Cho
ciaż cierpiąca, poczciwa kobieta z najwię
kszą czułością małą sierotką się zajmowała. 
Gdy już nieco podrosła, ojciec Indyanin -
jak go nazywała - uczył ją po hiszpań
sku, żeby się w potrzebie „z czarną suknią" 
rozmówić mogła. 

W siódmym roku straciła dziewczynka 
swą przybraną matkę, i została nieodstę
pną towarzyszką starego Indyanina, który 
często siadając z nią pod cieniem wielkie
go drzewa, opowiadał o Chrystusie, praw
dziwym Bogu, który z pięknego gwiaździ
stego nieba przyszedł na ziemię, i z miło
ści ku ludziom umarł na krzyżu. Opowia
dał ;ej o dobrym kapłanie, który rany je
go w więzieniu opatrywał, mówiąc, że go 
Pan Bóg dla pociechy cierpiący( „ Indyan 
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tych, co i nas miłują; jeżeli pozdrawiamy 
jedynie przyjaciół naszych, naszych dobro
czyńców, czemże się różnimy od pogan? 
Słuchajmy, co powiada Zbawiciel: "jeżeli 
miłujecie te, co was miłują, cóż za zapłatę 
mieć będziecie? ażaż i celnicy tego nie 
czynią? a jeżelibyście pozdrawiali tylko 
bracią waszę, cóż więcej czynicie ? ażaż i 
poganie tego nie czynią ? Wy więc, co 
się nazywacie Chrześcianami, wyżej po
winniście posunąć miłość bliźniego nad tych, 
co nie są chrześcianami. Któż cię uraził? 
mąż? lub żona? i maszże być nieprzebła
ganym dla tej osoby, której miłość dozgon
ną poprzysiągłeś, szczęście i nieszczęście 
dzielić z nią przyrzekłeś? Ządaszże od 
niej anielskiej doskonałości, kiedy sam 
tylko ułomnym jesteś człowiekiem? Daruj 
więc, przebacz, przez wzgląd na tę miłość, 
która cię wiąże z bliźnim twoim, jak z bra
tem; przez wzgl4d na to słowo: jesteśmy 
dzieci jednego Ojca! wszyscy składamy je
dnę rodzinę, jedne mamy prawa na sercach 
naszych od Boga wyryte, wszyscy potrze
bujemy przebaczenia, jedna ma nas połą
czyć ojczyzna niebieska! Zmiękcz wiE;c 
serce twoje, gdy cię nieprzyjaciel czułym 

wzrokiem błaga o przebaczenie, bo tego 
wymaga po tobie Bóg, wiara, kiórą wyzna
jesz, wzgląd na samego siebie i na bliźnich 
twoich; tego wymaga twoje zbawienie. 
"Miłujcie nieprzyjacioły wasze, czyńcie 
dobrze tym, co was nienawidzą, a będzie 
wielka zapłata wasza i będziecie synami 
Najwyższego, albowiem On dobrotliwy jest 
przeciw niewdzięcznym i złym. A tak 
bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz mi
łosierny jest; odpuszczajcie, a będzie wam 
odpuszczono". Są to słowa samego Zbawi
ciela, Jezusa Chrystusa. 

O celu człowieka. 
„ C>znajmij mi, Panie I koniec mój, 

ab;ym wiedział, czego mi nie dostaje." 
(Ps. 38-5). 

Chrześcianinie ! J eźli chcesz uświęcić ży· 
cie twoje i dojść do zupełnego prawdziwe
go szczęścia, musisz przedewszystkiem po-

Żnac cel, dla kt61·ego żyjesz i do którego 
dążyć powinieneś. Musisz koniecznie, przy
najmniej raz w życiu, a szczególniej w 
młodości twojej postawić sobie te ważne 
pytania: Zkąd się wziąłem? po co tu je
stem na tym świecie? jaki cel - jakie 
zadanie mego życia? · 

Przed dwudziestu, trzydziestu laty, nie 
było cię może między żyjącymi, Bóg jeden 
mógł cię z nicestwa wyprowadzić, tak jak 
z nicestwa wyprowadził świat cały i wszy
stko co na nim istnieje. Nie potrzebował 
cię wcale, ale z miłosierdzia swego udzie
lił ci bytu, i tobie i wszystkim ludziom 
na ziemi. 

A. czy może stworzył cię bez celu? Nie 
- to być nie może. Chyba tylko dziecko 
płohe działa dla igraszki jedynie; ludzie 
rozumni mają zawsze ja.kiś cel we wszy
stkich swoich dziełach. Miałżeby Bóg -
nieskończona dobroć i mądrość - stworzyć 
człowieka rozumem obdarzonego, nie wy
tknąwszy mu celu? - Niepodobna także 
aby Bóg był obojętnym na to, czy czło
wiek dąży do celu swego, czy nie. Sprze- · 
ciwiałoby się to zarówno mądrości jak i 
spra wiedli waści Jego. 

A jakiż jest ten cel? Wskazuje ci nań 
i rozum i objawienie, i już w dziecięcych 
latach słyszałeś z ust matki te ważne sło

wa, które wiecznie w pamięci mieć powi
nieneś : "Stworzony jest człowiek, aby Bo
ga swego znał, czcił, Jemu służył, a przez 
to o sięgnął szczęście wieczne". W tych 
kilku słowach masz wyrażone i obowiązki 
twoje na ziemi, i najpiękniejszy cel twój 
w niebie. 

A najprzód masz Boga znać. Na to ci 
Bóg dał rozum, abyś wiedział, od kogo 
masz istnienie, abyś zrozumiał twój stosu
nek do Boga, abyś siebie za stworzenie, 
Boga za Stwórcę uważał. Ale nie dosyć 
by było na tem prostem uznaniu. Ten sam 
rozum ci mówi, że powinieneś chwalić tego 
Stwórcę, tj. cześć mu należną oddawać, 
wielbić jego potęgę, jego mądrość, jego do
b~oć, dziękować mu za odebrane od niego 
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łaski, i w pokorze wyznawać swą zupełną co się jego św. woli sprzeciwia. Czy tego 
zależność od niego. odmówisz Bogu twemu? 

Najważniejszym zaś i najtrudniejszym Stworzony jest człowiek, aby służył 
obowiązkiem twoim względem Boga, jest Bogu swemu, a przez to osiągnął szczęście 
służyć mu, tj. pełnić jego wolę świętą. Je- wieczne; to znaczy, że służyć Bogu jest 
źli Bóg jest Stwórcą, twoim, jest zarazem nie tylko obowiązkiem twoim, ale jest oraz 
i Panem twoim, a ty jego sługą. Sługa jedyną drogą ·do szczęścia tweg·o prawdzi
zaś nie ma prawa czynić, co mu się po- wego - zupełnego - wiecznego. Jeżeli 
doba, ale na to jest, aby spełniał wszelkie tu z:a życia będziesz wiernie Bogu służył, 
rozkazy pańskie, a zwłaszcza kiedy takie- otrzymasz w niebie nagrodę wieczną; -
go ma pana, który nie może rozkazywać jeżeli nie, wtedy odrzucony od Boga, ró
coś niemądrego lub niepodobnego. Na to wnie na wieki nieszczęśliwym będziesz. 
więc żyjesz, na to stworzony jesteś, abyś A więc do tego ostatniego celu twego 
czynił, mówił i pragnął - nie to, co schle- zmierzać powinny wszystkie starania i za
bia namiętnościom twoim, ale co się podoba biegi twoje. vVe wszystkich sprawach i 
Bogu i Panu twojemu. zamysłach twoich powinieneś zawsze pa-

J esteś więc z natury i istoty twojej miętać na to, że głównem i jedynem zada
sługą Boga, ale sługą bardzo szczęśliwym, niem two jem i celem całego życia jest : 
bo służysz dobremu Panu i wieczną od abyś się starał poznać i wypełnić to, cze
niego i najhojniejszą odbierzesz nagrodę, go Pan i Bóg twój od ciebie się domaga, 
jeżli wytrwasz w jego służbie. Służyć Bo- i abyś przez to zbawił duszę twoją. Obok 
gu - jestto królować. Niczem są wszelkie tego jednego wszystko jnne ma tylko pod
królestwa ziemskie w porównaniu do za- rzędne znaczenie; bo chociażbyś był panem 
szczytu i godności prawdziwych sług Bo- całego świata, choćby wszyscy ludzie zwali 
żych. Swiętą zaprawdę, najchwalebniejszą cię szczęśliwym, jesteś nędznym, politowa
i prawdziwie mądrą jest rzeczą nie chcieć nia godnym, jeśli nie dbając o służbę Bo
nie innego jak tylko to, czego się Bóg do- żą, pracujesz na potępienie duszy twojej. 
maga, Bóg, który jest źródłem wszelkiej „Bo cóż pomo;~e człowiekowi, mówi Cnry
mądrości i świętości. stus Pan : choćby wszystek świat pozyskał, 

Służyć Bogu każdy człowiek może i a szkodę by podjął na duszy swojej? Albo 
powinien. Bo aby mu służyc, nie potrzeba co za odmianę da człowiek za duszę swą?" 
koniecznie, świat porzuciwszy, udać się na Cóż pomoże owym wielkim zdobywcom 
pustynię, lub w klasztorze się zamknąć.

1 
i bohaterom ubiegłych wieków, że sławę 

Nie; - tego Bóg nie żąda od każdego. ich na ziemi głoszą wspaniałe gro bo wce i 
Służyć Bogu, znaczy, pełnić wolę Bożą . . pomniki ? Jeśli poszli na potępienie, wszy
J ak w służbie ludzkiej ten tylko zowie się stka ta shiwa, wszystkie te pochwały by· 
dobrym sługą, który wiernie i ściśle wyko· najmniej nie uśmierzą tych mąk, które p-0-
nywa to wszystko, co mu pan rozkaże, noszą od tak da,wnych czasów, i które po
tak samo i co do służby, którąśmy Bogu nosić będą n.a wieki - w piekle. A prze
winni, tego Bóg tylko od nas się domaga, ciwnie tym, którzy się w tern życiu tyle 
abyśmy wszędzie i za wsze i we wszystkich I nacierpieli i ty le nabiedzili, cóż im teraz 
stosunkach życia naszego wypełniali wolę wszystka ta nędza i bieda szkodzi, kiedy 
jego świętą, abyśmy zachowali wiernie się ze śmiercią skończyła, a Bóg łzy i 
przykazania jego, wypełniali obowiązki sta- cierpliwość ich niepojętem i wiecznem na
nu naszego, abyśmy szanowali wszelkie grodził szczęściem w niebie? 
rozporządzenia jego, poddawali się chętnie · Gdy po śmierci staniesz przed Bogiem, 
wszelkim wyrokom jego opatrzności, a wy- on cię nie będżie pytał, czy byłeś bogatym, 
strzegali sif; najstaranniej tego wszystkiego, możnym, wielkim, uczonym i poważanym, 
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ani też, jak "viele zebrałeś majątku, jakie 
posiadałeś tytuły, honory, godność, lub jak 
się ubierałeś, stroiłeś, jakie u świata mia
łeś poważanie, bo nie na to cię stworzył. 
Ale zapyta, czyś pilnie pracował około 
sprawy twego zbawienia, i czyś się bar
dziej starał o cnoty, niż o pieniądze, roz
kosze i zaszczyty? jednem słowem, zapyta, 
czyś pełnił obowiązki twe na ziemi, i czyś 
dążył do tego celu, dla którego jesteś stwo
rzony, i według tego albo do nieba na 
wieczne uciechy, albo do piekła na wie
czne pójdziesz potępienie. 

Pamiętajże zawsze na ten cel twój, 
chrześcianinie ! do niegó stosuj wszystkie 
ządze i starania twoje; niech on ci będzje 
skazówką, co masz czynić, czego się chro
nić, jak życie całe i wszystkie sprawy twoje 
urządzić. 

Napis na krzyżu Jezusa Chrystusa 
(w ko:foiele Ś\V. Krzyża w Rzymie). 

Było u Rzymian w zwyczaju, iż przed 
skazańcami prowadzonymi na śmierć, nie
siono napis ·na tabliczce, oznaczający po
wód, dla którego ich tracono. Tak mówi 
rzymski pisarz Swetoniusz w jednym u
stępie, w którym opowiada o pewnym 
przestępcy: 

„Niesiono przed nim tablicę z napisem, 
aby lud czytał przyczynę śmierci jego." 

Toż samo opowiada chrześciański dzie
jopis Euzebiusz o świętym męczenniku 
Attalusie w Lyonie, mówiąc: 

„ Oprowadzono go koło amfiteatru i 
niesiono przed nim tablicę, na której stały 
te słowa : Attalus, chrześcianin ! " 

Stósownie do tego rzymskiego obyczaju, 
kazał Poncki Piłat przed Zbawicielem, 
prowadzonym na górę Kal waryi na śmierć 
krzyżową, nieść napis czy tablicę, na 
której przyczyna Jego śmierci była wy· 
pisana słowami: 

„J ezus Nazareński, król żydowski." 
Po przybiciu Jezusa., przybito także i 

tę · tabliczkę do krzyża. Piłat chciał wy
razh~ p1·zez ten napis, że Jezus dla tego 

został na śmierć skazany, iż dqżył dó 
osiągnięcia najwyższej władzy, nie zaś, 
iżby był istotnie królem żydowskim. Ale 
i to stało się za Boskiem zrządzeniem. 
Chrystus był istotnie królem - prawdzi
wym królem Zydów, Greków i Rzymian; 
dla tego też i napis ten był w języku 
tych trzech narodów: hebrajskim, greckim 
i łacińskim; aby go wszyscy czytali i skła
dali mu cześć, której miał prawo wy
magać. 

Po pochowaniu ciała Zbawiciela, wrzu
cono wszystkie narzędzia, które służyły 
do ukrzyżowania Go, do dofo, wykopanego 
w pobliżu miejsca pochowania. Tak zwykli 
byli czynić zawsze żydzi po straceniu ka
żdego skazańca. 

Gdy cesarzowa Helena w roku 3 2 6 
krzyż święty znalazła, była tam także i 
tabliczka z napisem, lecz oddzielona od 
krzyża. Cesarzowa darowała tabliczkę tę 
razem z częś~ią krzyża Chrystusowego 
kościołowi, który kazała wystawić w Rzy
mie, i który dla tego został nazwany ko
ściołem św. Heleny lub św. Krzyża Jero
zolimskiego. Tabliczkę tę zamknięto do 
skrzyneczki ołowianej i uwiązano do łuku 
sklepienia tegoż kościoła. Tam też w roku 
149 2 za Papieża Innocenteg·o VIII zna
leźli ją murarze przy naprawie kościoła. 
Tabliczka ta była biało pomalowana, po- · 
trójny napis wypisany czerwonemi zgłQ· 
skami - farby te jednak zatarły się bar
dzo przez tak długi czas. 

Jako wielką osobliwość podają, że 
grecki i łaciński napis rozciąga się od 
ręki prawej ku lewej, prawdopodobnie dla 
tego, by każda litera zgadzała się słowo 
w słowo z hebrajską. 

Gdy w roku 1492 otworzono ołowianą 
skrzyneczkę po raz pierwszy, okazało się, 
że deszczułka czyli tabliczka, była już 
mocno draśnięta zębem. czasu, i że dwie 
litery słowa „Judaeorum" zatarły się zu
pełnie - w owym czasie długość jej wy
nosiła jeszcze 9 do 10 cali. W r. 1564 
zaglądano znólv na ten szacowny zabytek, 
i okazało się, że znów ubyło kilka liter 



W1chodE na 'Rtorek, ~'Wartek i sobotę 1 dodatkiem 
fpllgljnym p. t. : ,.,Nauka Katolicka", 11 dwutygodnt
ł!9lll sp6łeo.l'nym p. t. nGłos górników i hutników", 
~rd ph1emkiem llteracldem p. t. : :,Zwierciadło". Pr2'ed
plata 'ltwartalna na poczcie ł u listowych wynosi 1 mr. 
iO fen., a • odnoszeniem do domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia
tal Pohlld" Hphlany jest w aooniku pocztowym pod 

nr. 133, na stronie 408. 

MODL · SIĘ I PRACUJ! 
Za Inseraty płaci sio za miejsce l'Zfłdka drobnego druku 
16 fen„ a za ogłoszenia za.mieszczone przed inseratami 
4.0 fen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
<:??yli rabat. Za tłómaczenła !i obcych języków na pol
i\lki nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
1 Księgarnf ualety opłació i podaó w nich dokładny 
Ad.ros piszfłcego. Rękopisów się nie .zwraca. Nazwisk 
\tore!lpondentów bez 1oh upow.dnienła nie wykazuje się. 

• 

Nr. 126. Boob.u:m., sobota, 19 października 190la Rok 11. == Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
Jaiwić, czytać i. pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
~niemczyć się pozwoli! 

Na listopad i grudzień 
można już teraz zapisywać 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Do wszystkich naszych szanownych Czy· 
telników zwracamy się z usilną prośbą, aby 
rozwinęli gorliwą agitacyę, w celu pozyskania 
„Wiarusowi Polskiemu" licznych nowych abo
nentów. Wielu Polaków na obczyźnie nie 
ma jeszcze w swym domu pima polskiego. 
Tych trzeba odszukać i zachęcić do .zapis.ania „ Wiarusa Polskiego" na li1;topad i grudzień. 
Germanizatorzy różne wymyślają środki, aby 
lud polski na obczyźnie zniemc~yć, więc też 
tern energiczniej Pola.cy tym zachciankom prze· 
ciwdziałać winni, a najskuteczniej uczynić to 
można, dając każdemu Polakowi do ręki pismo 
szczerze polskie i katolickie, jakiem jest ,,W1a· 
rus Polski". Dalejże tedy, Rodacy, do ?zi~ła, 
pokażcie, że W am sprawa narodowa me Jest 
obojętną. Niechże każdy dotychczasowy czy· 
telnik stara się pozyskać jednego nowego abo· 
nenta, co przecież przy dobrej woli nie powinno 
być trudnem. 

Na listopad i grudzień wynosi pre· 
numerata za "Wiarusa Polskiego" z trzema 
bezpłatnymi dodatkami1 

tylko 1 11.1.arkę 
a z odnoszeniem do domu 
1,16 mr. 

przez listowego 

Rodacy, rozszerzajcie „ Wiarusa 
Polskiego", zjednywając mu nowych 
abonentów na listopad i grudzień. 

Polacy na obczy%nie. 
Horsthausen. I Ótóż wreszcie zostało 

tu założone od tak wielu pożadane Koło śpie· 
wu pod tytułem: Słowik. Widać, iż Rodacy 
~~ją chęć wyuczyć się naszego ukochan~go 
sp1ewu, bo· pomimo, że p~awie cał~, dz~eń 
deszcz padał zeb1·ała się Jednak dosc w1el· 
ka -liczba R~daków, z których czterdziestu.~ 
dwóch dało się wpisać jako członków. Czesc 
polskiej pieśni, jest naszem. hasłem, l.e~z .z~r~· 
zem cześć wszystkim miłośnikom polskieJ piesm. 
Ąchl drodzy Bracia l miłujmy ją wszyscy, bo 
to nasz najdroższy skarb, odziedziczony po 
~as~ych sławnych przodkach. Czytamy w dzie· 
Ja~h narodu polskiego, że z pieśnią "B?ga R?: 
dz1co Dziewico i Pod Twoją obronę, szh w. ~o~ 
krwawy nasi przodkowie, i błoga radosc i 

spokój napełniały wtenczas ich serca. A c~y 
to my mamy być wyrodnymi ich potomkami? 
~zy my mamy zapomnieć o tym naszym sk-ar· 
~le? Czy my mamy ten nasz najdroższł7 ~karb, _ 
8 t6r~. nas w smutku pociesza a ~ radosc1 ~e· 
ołosc podwaja w ziemię zakopac, aby o mm 

na .wieki zapomnieć? O, Bracia dro~zy 1 ~ap~· 
\\lnie żaden z nas tego nie uczyni. NiechaJ się 
bo~Iega echo pieśni naszej i tutaj na obczyź~ie, 
?8my nie są „verkommenes Volk", abysmy 

nie mieli ż·adnych szlachetniejszych potrzeb. 
i . ~tarajmy się drodzy Braci~, ~b, n~sz~ 

P esn doznawała jak największeJ czci i opieki, 

bo śmiało możemy powiedzieć : żadna p1esn 
nie jest tak piękną, tak rzewną, tak porusza„ 
jącą do głębi serca, jak pieśń nasz,a, pieśń pol· 
ska, która z tęsknych i zbolałych serc polskich 
wypłynyła. Na jej dźwięki wszystko się odświe· 
ża i do nowego niejako budzi się życia. Oby 
więc i tu w Horsthausen ta pieśń nasza uko· 
chana znalazła opiekę i przynależne jej schro· 
nisko we wyzej wspomnianem kółku. Dla tego 
proszę i błagam was usilnie, drodzy Bracia, 
którzyś cie się dali na członków zapisać i któ · 
rzy się się jeszcze dacie zapisać, abyście wy
trwali do końca, bo tylko wtedy możecie się 
przysłużyć dobrej sprawie. Pielęgnujmy, Bracia. 
kochani, pieśń naszą polską, odświeżajmy nią 
jak najwięcej ducha naszego, czy w smutku, 
czy w radości, zawsze miejmy na ustach pieśń 
polską. Choć burza huczy w koło nas, 

Tam w górę wzn!eśmy skroń, 
Nie straszny nam złej doli cza.a, 
Bo oto pieśń pociesza nas ; 
Weselmy bracia się, 
Choć wicher żagle rwie t J. N. 

Charlottenburg. W zrost Polaków w 
Charlottenburgu stwierdza tutejsza statystyka 
szkólna, wedle której z dzieci, uczęszczających 
do dwóch szkół katolickich VJ Charlottenburgu, 
158 mówi w domu wyłącznie po polsku. Liczba 
ta stanowi blisko jednę dziesiątą ogółu katoli· 
ckich dzieci szkólnych obydwóch zakładów 
gminnych. 

lłla;deburg-Sudenburg. Rok już upłynt\ł od 
czasu, kiedy kilku Rodaków, widząc wielką, ilość Polaków 
rozproszonych po różnych fabrykach Sudenburga, zaczęli 
rozmyślać, w jaki sposób możnaby pokrzepić ducha Ro
daków i rozweselić życie tułacze. Założyć tow~1·zy~two, 
tóż to będzie najlepszym srodkiem I Udano 2ię do tutejsze· 
go księdza proboszcza. Mlitting'a, oznajmujf\c jemu swoje 
zamiary. Ks. M. pochwalił ich zamiary i przyobiecał nieść 
im w tym względzie swą, pomoc. W przyszłą niedzielę 
wsiyscy Rodacy, którzy byli na kazaniu, wiedzieli już o 
zamiarach naszsch, więc też dosyć licznie się zebrali na 
oznaczone miejsce. Zebrał się tam także komitet składa
jący się z pp.: T. Urbaniaka, J. Drabentowicza, A. Pa
wlaka R. Fą,ferka. i St. Majewskiego, który sprawą, t" 
się zaJmował. Tak więc dnia 12 sierpnia 1900 założo~e 
zostało tutejsze polsko-katolickie Towarzystwo „Jedność\ 
pod wezwaniem Serca Jezusowego. Posiedzenia od~ywajf\ 
się co 2 tygodnie. Program regularnych nastych posiedzeń, 
które się odbywają, w niedzielę o godz. 41/ 2 p~ południu 
bywa następują.cy: 1) Przeczytanie Ewangieh sw. na tę 
niedzielę przypadaj&ccj. 2) Zaśpiewanie jednej z naszych 
pięknych pieśni koscielnych. 3) Roztrzlłsanie spraw tyczą,
cych się towarzystwa. 4) Pouczaj"ce odczyty lub wspólna 
pogadanka. Towari;ystwo liczy około 60 czł?nków. Na 
posiedzenia uczęszcza 40-50 osób z członkami. Naaz ks. 
prob. MUtting, kt6regośmy juź powyżej wspomnieli, a któ
ry jest honorowym prezese1:1 tegoż tow., przłbywana. kdde 
zebranie, słu.Żf\C ~am radfł i pomocq,. Takze p. dr. Dor
szewski, który mieszka. V: Magdeburgu, . często zaszczy~a 
na1ze tow. swą, obecnosciq,, za co mu się szczere uzname 
należy. 

Tow. sprawiło sobie piękną. chorq,giew za 495 mr. 
Kwot~ tę zebrano z dobrowolnych datków i składek mie· 
sięcznych członków wysokości 25 fen. Chorlłgiew ta jest 
biało niebieska z wizerunkiem Serca ~Pana Jezuea po je
dnej a Matki Boskiej Częstochowskiej po drugiej stronie. 
w :ocznicę założenia naszego towarzystwa Lyło poświę • 
cenie tej chorlłgwi w kościele katolieklm w Sudenburgu, 
przyczem z&Śpiewaliśmy po polaku. Z t!\ chorf\gWil\, na 
przedz~e z muykf!i, z 17 chor„gwiami Sf\siednich towarzystw 
które nas uczciły swem odwiedzeniem, udaliśmy się z ko· 
ścioła na salę, gdzie odbyła się świecka część uroczystości. 
Najprzód przevrndniczq,cy Urbaniak przywitał gości dzięku
jl\c im za ich przybycie, Potem ks. prob. Mlittlng wyrazi
wszy uznanie dla naszego tow., zachęcał zebranych do 
łf\czenia sio w towarz;vstwa. Nastopnie został przez p. No
wickiego srebrhy gwcźdź wbity w drlłżek chorlł~wi, który 
Towar.zyatwo pohko·katolickie św Jana Nep. z Magde
burga dla. naszej chorq,gwi ofia.rowało. Tow. z Helbry 
wystq,piło z .c ~ęknym śpiewem. Delegaci tow, składali tow. 
naszemu życzenia najlepszego rozwoju. Przemówił także 
bardzo pouczajj\CO p. dr. Dorszewski cieszj\c się, iź tak 
licznie Polacy się zgromadzili. Odegrany został takie teair 
pt. , Łobzowianie". W cilłgu t>ierwazego roku odbyło się 
22 posiedzeń zwyczajnych, 4 walne, i 4 posiedzenia zarzą, • 

du. Co kwartał przystępuj'\ członkowie tow. wspólnie do 
spowiedzi i komunii św. Raz do roku la.mawia tow. Mszo 
św. na intencyę tow. 

Dnia 26 sierpnia br. odbyło się wo.lne zebranie na. kt6· 
rtm wybrani zostali do zarzt\du pp.: przewodu. Urbaniak, 
zast. Moszyk, sekr. Rybarczyk, zast. Idźkowski, kasyerem 
Pawlak. bibl. Strzelecki1 zast. Bura.ud, ławnik11mi F~ferek 
i Szaj, chorlłtym Pawlak, podchorl\Żym Idźkowski i Dra
bentowicz. 

Z Bogiem zaczynamy drugi rok pracować i spodzie
wamy się, iż nasze zamiary spełnione zostanq. Rodacy, 
którzy jeszcze stronifł lub mało znaj!\ watność Towarzystwa, 
a. których tujeazcze na setki liczyć można, oby wszyscy 
przystą,pili do naszego grona, a da Bóg, zdołamy wszyscy 
zachować skarby wiary i języka Ojców. Z ar z tł d. 

W sprawie kazań niemieckich 
w Śmiglu 

otrzymał „Kuryer Pozn." następujące pismo: 
Śmigiel, dnia 1 O października. 

Szanowna Redakcyo l 
W sprawozdaniu gazety „Posen. Neueste 

Nachrichten" z odbytego w~zoraj zebrania de ... 
legatów ni~rniecko·katolickich Towarzystw znaj• 
duję wzmiankę o zapowiedzianym poprzednio 
wniosku śmigielskiego Towarzystwa. ·wniosek 
dotyczy kazań niemieckich, a uzasadniony był 
podobno tern, że przez cały kwartał tutejsi 
Niemcy-katolicy żadnego niemieckiego kazania 
nie słyszeli. 

ma należytej oceny tego uzasadnienia po• 
daję ścisły wykaz kazań niemieckich z całego 
nawet ostatniego półrocza według dokładnych 
zapisków w tutejszej księdze ambonowej. 

Tu następu,je wyszczególnienie ośmiu w 
przeci~gu pół roku wygłoszonych kazań, do 
której liczby dołączyć należy jedno kazanie 
odpustowe. 

W zeszłym kwartale było więc w kościele 
tutejszym 9 niemieckich kazań wygłoszonych, 
w ostatnim kwartale odbyły się cztery kazania, 
w calem półroczu latowem było więc jak w 
inne lata 14 kazań niemieckich. 

Ze względu na maleńką ilość niemieckich 
katolików w stósunku do bardzo licznej parafii 
tutejszej, liczba 14 kazań niemieckich w ciągu 
półrocza jest niesłychanie wysoką. Sąd w tej 
mierze, jak we wszystkich wewnętrznych spra· 
wach kościelnych należy jednakowoż wyłącznie 
przed forum Kościoła zarówno według prawa 
kościelnego jak państwowego. 

Wiedzieć to powinien każdy prawy ka· 
tolik. 

Twierdzeniem swojem, że Niemcy·kntolicy 
żadnego z wyliczonych powyżej kazań nie 
słyszeli, członkowie tutejszego Towarzystwa 
niemieckich katolików konstatują chyba smutny 
nader fakt, że sami do kościoła na nabożeń· 
·stwa wcale nie uczęszczają. - Swoim publi„ 
cznym zarzutem okazują nawet brak dobrej 
woli, bo przypuszczac trzeba, że chociaż sami 
członkowie w kościele nie bywają, to przecież 
tego nie czynią ich żony i dzieci i domownicy, 
od których łatwo dokładnej informacyi przed 
swojem nieszczęsnem wystąpieniem zasięgnąćby 
mogli. 

Dosłownego brzmienia wniosku samego, 
dotychczas nie znam ; - stanowczo zaś potę
piam jako niezgodne z rzeczywistością uzasa
dnienie tegoż wniosku na wczorajszem zebraniu 
delegatów niemiecko-katolickich w Poznaniu. 

Szanown~ Redakcyę proszę o łaskawe 
umieszczenie powyższego wyjaśnienia w ła„ 
mach cennego pisma swego. 

Z szacunkiem 
Ks. Potrykowski, proboszcz. 



WIARUS POLSKI. 
··~-~-·------·----·------·---------------------------------------"'"'""" .................. 

Z Górnego Ślązka. ' zapowiedział z ambony, że odtl\d co czwartą _ poważnie już za młodu pojmować należy obo„ 
„Dziennik Pozn." pisze: „Germania" w niedzielę będzie kazanie niemieckie i to zawsze i wi<jzki kształcenia się na prżyszłych obywatdi 

po ekończonem wielkiem nabożeństwie, a po I ojczyzny." 
nr. 218 z dnia 21 września podała ostre deba· kazaniu niemieckiem odśpie~anie niemieckiej I !!!!!!~~~~Z~~~~.~~~.~~~~~~~~ 
ty, które się z powodu germanizatorskiego tea· pieśni kościelnej. e ia iw' :Lat a. 
tru w radzie miejskiej w Królewskiej Hucie r S ł 
toczyły. Ona snma nazwała ten teatr "germa· . Poznan. P· _ks. Ryszard Matzel, by y . Berlin. Książę Henryk, brat cesarza. mia„ 
nizatorskim'' i dodała, że potrzeba jeszcze, aby ~1k.aryusz w. Stramburk°:, umarł w _36 :oku f nowany został honorowym admirałem mary. 
cyrk z hakatystyczną tendencyą podróżował po zy~ia. wcz~raJ po połudmu w laz.are.cie Sióstr narki angielskiej. Jak donosi telegram londyński, 
Góraym Slązku, Księstwie Poznańskiem i Pru- Miłosierdzia przy placu Bernardynskim. nominacya nastąpiła 13 września, to jest tego 
sach Zachodnich. Witkowo. Po przeszło półrocznem bo, samego dnia, w którym cesarz \Vilhelm brata 

Tendencya germanizatorska teatru dla gór· rykaniu się .z policyą ot:zymał ~upiec. P.an . swego w~niósł do godnosi admirała niemieckiej 
noślązkiego obwodu przemysłowego musiała ~ymer od teJże w tyc? dmach zaw1ado~1em~, i marynarki. 
więc być wszystkim znaną, zwłEszcza że otwar· iz wedle ro.zporządzema prezydenta reJencyJ· Cesarzowa niemiecka jest chora po. 
cie do niej się przyznawano. Dla tego można i nego nazwisko ojca i jego „Rymer" ma być ważniej, aniżeli przypuszczano. Choruje miano. 
się było spodziewać, że koła centrowe będą J zmienionem na „Roemer" w metrykach koście!· wicie na żołądek a choroby nabawiła. si~ od 
się zdala trzyprnły od tego germv.nizntonkiogo f nych. Pan Rymer zrobił wszystko, co zrobić mocnej herbaty, której pijała bardzo wiele dla 
teatru, aby ludności polskiej w obwodzie prze· t tylko mógł w obronie swego nazwiska. Zre· tego, aby się uchronić od utycia. 
mysłowym, już tak l'Ozgoryczonej, prz)1najmniej sztą nic nie szkodzi! Wysiłki germanizacyi Fulda. Langrafina heska przeszłs. istgtnie, 
ze swej strony jeszcze więcej nie drażnić. nazwisk będące na porządku dziennym wręcz jak donosi "Kolnische Volksztg." dnia 3 bm. 
Tymczasem co się azieje? przeciwne wywołują wyniki, bo wytwarzają w katedrze fuldajskiej na łono Kościoła kat0• 

„Dziennik Slązki~' pioze w nr. 214 z dnia I tern silniejszy hart ducha i tern gorętszą miłość lickiego. Landgrafina, z domu księżniczk a Ho. 
17 września, co następuje: ł i przł1wiązanie do ~szystkieg~, co. nasze, co henzollern~ już od dawnego czasu skłaniała się 

„Dotychczas zgodzili się na zapomcgę I polskie_. D~szy takiego ~złow1eka, Jak p. R~; do wiary katolick!ej. Pisma protestanckie wiel· 
(teatru): Bismarkhuta, Lipińska Spółka hut cyn· . ~er, 1!'1e zme~czą! bo me potrzeba dowodzie, ce s~ oburzone. 
kowych i ....... generalna dyrekcya hr. Balleatre· J iz takie zach.c1ank1 były~y da~e~1!-e, - wsze· Petersburg. W sprawie rozruchów or· 
ma w Rudzie. Tak donoszą gazety niemieckie. I lako pew?ą. Jest r~e~~ą, iz tera~meJszy Roeme~ miańskich przedłożył anibasador rosyjski sułta
Zaznaczamy to wyraźnie, że generalna dyrekcya ~ę samą sw1ęt~. m1łos? kochaneJ Ojczyzny c~uc nowi obszerny memoryał o ostatnich krwawych 
hr. Ballestrema, posła centrowego na gliwicko , i w Rercu nosie będzie, która była wszystk1em zajściach w Armenii. \V memoryale wyszcze. 
lubliniecki powiat do parlamentu i na cztery j dla daw1!e~o Rymera. . . . . gólniono każdy akt gwałtu i zażSedano ukarania 
powiaty obwodu przemysłowego do sejmu, łą- i .Ko§c1an. W pobhz~ Kosciana w Czar- winnych oaób wymienionych po nazwisku. Da· 
czy się przy tej sposobności otwarcie z najgor· I kow1e r_ozparcelowany będzie ~ol":ark p. Igna.~ lej poseł rosyjski wzywa Portę, aby przedsię· 
szymi ha_katystami, jakich na Górnym Slązku I ce~o ~1gdała w przyszły pon~edz1ał~k 21 ~m. wzięła energiczne środki przeciw Kurdom, do· 
mamy. Generalny dyrektor Pieler przewodni- I PoJ~dyncze pa~cele nabywac b~dzie mo.zna puszczającym się gwałtów i grabieży na lu dno· 
czył naradom. Nie po raz pierwszy widzimy 

1
. barazo ko~zy~tme, bo spłata rozłozo1!'a n.a k1~ka ści chrzeciańskiej. 

P· Pielera i hr. Ballestrema pomiędzy germa· , lat. - W1elk1 dom d!a. to~arz-ystw.memieck1c~ Także uskarżał się poseł rosyjski na to, 
nizatorami." I wrbudowano w ~?S~Iame. Będzie tam naJ· że władze tureckie Serbów, wracających do 

Temi słowami „Dziennika Ślązkiego" nie ł większa sala w m1esc1e. domu z królestwa serbakiego, dokąd się byli 

Pozwoliły siA koła centrowe w obwod~ie prze· 1-, * z SI k 1• Q.ta • p I kl schronili, uwięziły. Poseł ząda natychmiastowego " e ąz a czy 1 ~ reJ o s • · · · h · k · · mysłowym odstraszyć od teatru germanizator• ; wypu~zczema uwięzwnyc 1 rą -oJmi~ że mne 
skiego. W zeszłą środę został teatr germani· 1 Sw~ętochłowice. Na k~palni Kl~ofas, rodziny, wracające do Staroserbii nie zostaną 
zatorski urocz~.ście otwarty w obecności na· na Etzyb1e Walter, wó~ek zd?s1~ przybi.Jacza u więzione. W przeciwnym razie rząd rosyjski 
czelnego prezesa .z Wrocławia. Między innemi , J~z~fa Kulpoka z Załęza. Sm1erc nastąpiła na wyśle do Staroserbii osobną komisy"ę, która śle · 
l?yli według „Nowin Raciborskich" obecni: ks. f mieJSCU. • „ . dzić będzie postępowania władz tureckich. 
prof. Tylla w otoczeniu trzech kapelanów, p. ~ . Tarnowskie Go!9Y· U cze?mca Fra~· Wiedeń. Arcyksiężniczka Elżbieta córka 
Pieler, generalny dyrektor kopalń hr. Ba.Ile· t c~s.z~a Flak zadrapnęł~ s1ę.zardzewiał~m gw?z· nieszczęsnego arcyksięcia Rudolfa i Stefanii, 
strema i p. dr. Stephan, generalny dyrektor hr. ' d~iem n~ ~odze. Am dz1ewc~ę, am rodzice dzisiejszej hr. Lonayi zaręczyła się z poruczni• 
Schaffgotscha który jest także posłem z łaski l me zwazah początkowo na nieznaczną ranę, kiem ułanów księciem Ottonem Windischgraetz 
lu<lu polskieg~! ! 1 i dopiero gdy noga poczęła puchnąć i b~l s~ę a osobiście uzyskała zezwolenie na swój zwią· 

Nie ma co mówić! Tak to uwzględniają ! ~~mógł, posłan.o po lekarz~ T~n atoh n~c zek od swego dziadka, cesarza Franciszka Jó· 
niemieccy centrowcy uczucia ludu polskiego _ j JUZ • pom6d~ m~ zdołał. ~kutk1em zatrucia zefa. Oficyalne zawiadomienie otem wzbudziło 
a potem dziwią się, że lud polski traci do nich I' krwi 13·letme dziewczę zm~rło. . . powszc: chne zdumienie, bo po raz pierwszy 
zaufanie i daje posłuch radykałom wołającym: , :W . Turzu pod Raciborską Kuzmą od· Austryi ks, ę~niczka krwi wychodzi za cesarskiej 
Precz z centrum! · będzie s1ę w. s~botę. o godz. wpół. d.o 10 rano członka tamili niepanującej. Arcyksiężniczka liczy 

Zie111.ie polskie. 
* Z Prus Zach., Warmii i Jlazur. 

uroczyste poswięceme nowego kosc1oła przez 18 wiosen, narzeczony zaś 28 lat . Na balach dwor· 
ks. prob. Hausenkiego z Sławikowa w zastęp· skich zauważono, że arcyksiQżniczka . wyróżniał 
stwie ks. dżiekana Hagena z Maciowakrza. porucznika, lecz nie przypuszczano, aby przy 

W Kłodnicy utworzono nową spół!tę szło do zaręczyn. 
pożyczkową. Do zarządu wstąpili panowie W Hiszpanii znowu dla odmiany panuj 

Golub. Syn kupca p. Strzelewicza po· właściciel gospodarstwa Józef Glomb I, kupiec rozruchy l to natury nader poważnej. Nie jes 
wracał na ferye w dniu 29 września z gimna- Jan Herz, Józef Penkalla i Jan Bugiel. jeszcze wytłómaczonem, czy je urządzili karliści, 
zyum pelplińskiego do domu. W Grudziądzu Katowice. Gwałtowne trzęsienie ziemi ezy też socyaliści. Rozruchy przybrały w Se 
został na noc, gdyż nie miał w dniu tym dało się uczuć w nocy na sobotę około godz. 2 willi takie rozmiary, że ogłoszono w niej sta 
związku do Golubia. Od teg<;> czasu nie po· 1 w Koszutce. Wstrząśnienie było tak silne, że wojenny. To samo zamierza rząd uczynić 
wrócił. Czy zaszła zbrodnia, wykaże śledztwo. ludzie ze snu się zerwali i wystraszeni powy· licznych miastach andaluzyjskich, w któryc 

Tuchola. Czy to możliwe? Z pisma chodzili z domów. W wielu domach szyby ludność plądruje składy i piekarnie, napada n 
"Kujawischer Bote" podaje „Dziennik Kujaw- popękały i obrazy ze ścian pospadały. Wstrzą· kościoły i_ katolickie procesye i inne popełni 
ski" następującą wiadomość: "Tuchola, dnia śnienie trwało kilka sekund i zdaje się pocho- gwałty, tak, że w nich ogólna panuja panik 
8 bm. Sąd ławniczy skazał pewną kobietę, dzi skutkiem podebrania węgla w sąsiedniej · W dodatku wybuchł w Sewilli strejk ogólny 
która utrzymywała, że mówi tylko po polsku, kopalni. a wobec groźnej postawy tłumów właściciel 
na 30 marek lub 6 dni więzienia za wykro- „Dziennik Ślązki" donosi: Dotych„ fabryk musieli je zamknąć. Rząd Sagasty ra 
czenie (wegen grober Ungebiihr), gdy obecny czas .zgodzili się na udzielanie zapomo~i teatru dził wczoraj na nadzwyczajnem posiedzeni 
nauczyciel szkoły gminnej zeznał pod przy· germanizatorskiego w Królewskiej Hucie: Bi- pod przewodnictwem królowej rejentki na 
sięgą, że ona mówi dobrze po niemiecku." smarckhuta, Lipińska Spółka hut cynkowych środkami stłumienia groźnych rozruchów. 
Oskarżony, stawający przed sądem, nie potrze· i generalna dyrekcya. hr. Ballestrema w Rudzie. Z lłlalty. O wzburzeniu wśród ludnoś 
huje wogóle robić żadnych zeznań, jeżeli nie Pan ten jest wybrany przeważnie głosami pol· włoskiej przeciw Anglikom na Malcie tleno 
chce. Takiego więc oskarżonego, który nie skiego ludu górnoślązkiego z obwodu gliwicko· „Corriere della Sera'", że studenci włoscy prz 
chce się tłómaczyć w jt;zyku niemieckim, a o lublinieckiego. Pan Ballestrem, albo też gene· stali uczęszczać do szkół, do których wprow 
którym SĄd ma przekonanie, że językiem tym ralna dyrekcya jego hut daje zapomogi teatrowi dzono naukę języka angielskiego. 
dostatecznie włada, możnaby w najgorszym germanizatorskiemu, a równocześnie ma pre- Gdy na placu głównym muzyk~ wojskow 
razie uważać tylko za niechcącego wogóle tensye, aby polski lud górnoślązki głosy oddawał poczęła grać hymn angielski, powstały krzyk 
zeznawać. Pomijając więc już nawet wszelkie na niego przy wyborach. - Lecz lud polski gwizdano i hałasowano. 
inne względy, które się tu nasuwają, niezro· na Górnym Slązku nie zapomni o tern przy Gubernator wyspy porozumiewał się z pri 
zumiałem jest, na podstawie jakich prawnych wyborach. w6dzc14 opozycyi dr. Mizzi, i przedłożył ~ 
zapatrywań sądy w takich ra~ach nakładaj~ * z innych dzielnic Polski. projekt zaprowadzenia języka angielskiego J 
kary na podsądnych. Uderza, ze znowu w OOJ ko urzędowego po pięciu latach. W czasie ty 
sprawie występował na scenę nauczyciel. Lwów. Obecny rektor uniwersytetu, pro- maj'\ się urzędnicy włoscy nauczyć po angi 

Brodnica. Pan Chrzanowski z Wojdala fesor dr. Ludwik Rydygier (urodzony w Bia- sku. Dr. Mizzi propozyę odrzucił, zaznacz~sz 
kupił - jak donosi "Bromb. Tageblatt" - łachówku pod Grudziądzem a wychowany w że znajomość języka angielskiego jest na M 
maj'\tek Zieleń w Prusach Zachodnich od p. Grabowie pod Skurczem i w Chełmnie - prak. cie zbyteczn»c. , 
Groeimana, dyrektora banku w Inowrocławiu. tykował w latach 1873-74 też w Pelplinie Lendya. Lekarze przypuszczaj'\ DlOŻ 

$ z Wiei. K.8. Poznańskłeco~ jako lekarz) przy otwarciu roku studyów po- wość istnienia raka u króla. Okoliczność, te 
wiedział mowę, w której odezwał si~ do stu· rod!ieistwa króla cesarzowa Fryderykowa 

Poznań. Na św. Łazarzu - jak dono· dentów tak: „z swobody, jaki\ macie, powin- Alfred, książę Sachaen-Koburg-Gotha, zmarli 
ezą "Oręd." - odbyło eię w ubiegł'c niedziel~ 

1
. niście korzystać za siebie i za innych, którzy tę chorobę, usprawiedliwia dyagnozę, że obec. 

polskie nabożeńitwo, a nie niemieckie, jak się w ciężkich warunkach zaledwie oddychać mog~ niedomaganie króla jest następstwem rozwijBiJ 
tego początkowo !~kano. Ksircdz miejscowy a mimo to dajti wam tak ładny przykład, jak cego się raka. 



Anglicy za,jęli Kowełt. Wojska an· 
ielskie otrzymawszy pozwolenie od szeika w 

ibruk, wylądowały i wywiesiły sztandar an· 
uieleki, poczem go salutowały i na tem cere
;oni~ skończono. W prawdzie żaden z Angli
ków nie został w Koweit, atoli odtąd uważany 
·est Koweit. za posiadłość angielską lub też za 
{ozostający pod protektoratem Anglii. Dotyka 
io niemile Niemców, bo kolej bagdadzka bu· 
dowana przez Niemców, straci zupełnie na zna· 
il.Zeniu. 

Wojna angielsko·transwalska„ -
Ubiegłego tygodnia padło razem 36 burów, 8 
raniono, 134 wzięto do niewoli, 42 si~ poddało. 
Deszcze bardzo utrudniły operacye i połączenie 
się wojsk angielskich nad granicą na tal ~ką. 
Wojska Kitchenera operują od Pietersburg i 
Utrecht przeciw znacznym siłom nieprzyjaciel· 
skim, które się znajdują między górą Shmga · 
pies a lasem Pongola. Jenerał Hamilton zajął 
okolice lasu Ngome, lord Methuen oczyszcza 
obwód Mari.co, De larey i Kemp cofnęli się do 
Lindley P uort. Eliot walczy z burami w gó
rach Smoczych. Jenerał French w raporcie o 
polożeniu w Przylądku donosi, że oddział 
(rozstrzelonego już) Scheepersa jest rozprzę
żony . Od dział Smutsa podzielił się na dwie 
cz<;ś ci , z których jedna idzie ku zachodowi na 
półuoc od Aberdeen, druga zaś znajduje się 
pod Somerset Ea.st. Za obiema g.onią wojska 
angielskie. French sam operuje przeciw ma· 
Jemu oddziałowi burów, idących w południo· 
wym kierunku ku Piequetberg. Tyle biuletsn 
Kitchenera . Podpada w nim przemilczenie 
liczby bezprawnie z jego rozkazu rozstrzelo· 
nycb, powieszonych, deportowanych, na doży· 
wotni cuchthauz skazanych i obatożonych bo· 
.haterów burskich. Czyżby okrutnik wstydził 

· się swoich okrucieństw. Pastwienie .się naczel· 
nego wodza wojsk angielokich nad pojmanymi 
w niewolę burami wywołuje oburzenie nie 
tylko w całym cywilizowan~m świecie, ale 
. nawet w samej Anglii. « ~~ · ~ 

Z :różnych ·stron.· 
Bochum. Komornik sądowy Naujocks 

został za sprzeniewierzenie 25 tysięcy urzędo· 
wych pieniędzy skazany na 3 lata do domu 
karnego. Skazany pieniądze te przegrał. O 
grę hazardową będzie osobno sądzony. Jak 
powiadaj ą, był oszust Naujocks przy ściąganiu 

::należytości sądowych bardzo nieludzki, był on 
- jak to mówią - gotów duszę z ciała wy· 
drzeć. 

Hamme. W kopalni "Praesident"~ nie 
pracowano onegdaj z powodu małej liczby 
:zamówień na węgle. 

Banka u. Stolarz Jan Grochowski z 
'Ueckendorfu spadł z 4 piętra, gdzie był zajęty 
pracą, lecz na szczęście · nie bardzo znacznie 
1ylko okaleczony .?4ostał. 

Essen. Mularz Jankowski zatrudniony 
P.rzy budowli Kruppa, spadł z 4 piętra i zabił 
·~1ę. Zarwało się rusztowanie. Dla czegóż tak 
liche rusztowania rD bią ? 

Katernberg. Liczba przypadków ty
'fusu coraz to się powiększa. 

Gelsenkirchen. Przedwczoraj zgło
~zono na policyi 50 wypadków tyfusu w mieście 
1 wiejskim powiecie Gelsenkirchen. 

Kastrop. Obercastrop i Behringhausen 
~l\mierzają połączyć i zamienić na miasto. 
Ro~thausen, Bornig i Giesenberg-Sodingen 
~aJł\ tworzyć jedno wójtostwo, a Rauxel, Ha· 
~mg~orst, Frohlinde, Merklinde i Bovinghausen 
rug1e. Rozchodrd się tylko o to, czy rząd 

lla to się zgodzi. 
Resse. W przyszłą niedzielę przy będzie 

do nas ks. Biskup z Monasteru, aby poświęcić 
°"' ~sse nowy cmentarz, a zapewne także i 
kk·· a~eń węgielny pod nowo budujący się tu 
osc16ł katolicki. 
. . Wanne. Ks. prob. Schnettler został 

DlieJscowym inspektorem szkólnym katolickich 
Blkół w W anne. 

We Wroeławiu aresztowała policya 
Pruska pana Rakowskiego z Krakowa, którego 
!~wniej wydaliła z Prus jako poddanego rosyj
~eco. 
....... 

Bozmaltośeł. 
brukowaałe na odległość. Dla u~ytku 

"1er~Bej p11.bliczności, biur giełdowych, redak-
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cyjnych itd. zakłada nowe towarzystwo „Ele· 
ktrischer F erndl'uker" w Berlinie kilka stacyj 
centralnych, które za pomocą nowego aparatu 
telegraficznego będł\ dostarczały wiadomości 
telegraficznie drukowanych. Nietylko, że abo
nenci, połączeni tym aparatem (,,Ferndrucker") 
z biurem centra.lnem, będł\ mogli, jak dotych
czas telefonem, korespondować pomiędzy sobą, 
ale równocześnie tę samą wiadomość podawać 
będą mogli wielu naraz abonentom. Prócz tego 
biura centralne dostarczać będą wiadomości 
telegraficznych z poczty dla odnośnych abonen· 
tów i pośredniczyć w nadawaniu Il'\ pocztę ich 
telegramów - i to bardzo szybko. Urzł\dzenie 
aparatów, oddanych użytkowi osobistemu, bę· 
dzie nawet pono lepsze, niż u aparatów uźy· 
wanych dotąd wyłącznie przez państwową tele· 
grafię Będzie można w każdym czasie otrzy· 
mywać (i odsełać) depesze; a też, ponieważ 
się zaraz na aparacie drukują same, więc przy 
przyjmowaniu takowych depesz nie potrzeba 
koniecznie być obecnym, - jak tego wymaga 
telefon. Największa zaleta zaś jest ta, że dru· 
karz elektrymmy pozwala podawać tę samą 
wiadomość na różne strony za jednym razem. 
Władać tym aparatem każdy łatwo się nauczy. 

Spotkanie Czołgosza z ojcem. 
"Polak w Ameryce" podaje szczegółowy opis 
spotkania pomiędzy mordercą prezydenta Mac 
Kinleya a ojcem jego: „Paweł Czołgo sz, oj· 
ciec mordercy prezydenta Mac Kinleya, widział 
si~ dnia 25 września ze swoim nieszczęsnym 
synem. O godz. 10 przed poł. postanowiono 
po długich naradach policyi z prokuratorem 
Penney wpuścić rodzinę skazańca do jego celi. 
Była gCidz. 11, gdy Paweł Czołgosz i jego 
dzieci, Wiktorya i Waldeck, przybyli w towa· 
rzystwie detektywów Salomon'a i Carret' a do 
więzienia powiatowego. Wszyscy usiedli w 
poczekalni, czekajĄc na dozórcę więzienia 
Mitchella, a tymczasem dołączyli się do nich 
asystent prokuratora Haller i asystent naczel
nika policyi Cusack. Wkrótce zjawił się do
zórca i całe towarzystwo udało się za nim na 
trzecie piętro budynku, gdzie w stalowej celi, 
przeznaczonej dla najniebezpieczniejsz:y ch d o· 
C2iyńców, siedział morderca. Gdy zbliżano się 
do celi, stary Czołgosz wydawał ze siebie 
głuche jęki, które do gł~bi wzruszyły towa· 
rzyszących mu urzędników. Otwor.zon 'J na· 
reszcie celę, w której morderca przygotowany 
już poprzednio na przybycie swej rodziny, 
siedział na ławie. Siostra jego . Wiktorya rzu· 
ciła mu się na szyję i płakała gorzko, ojciec 
jednak, jakby nie poznawał swego syna, pa
trzał na niego szklanemi oczyma, niemy i nie· 
ruchomy jak post\g. ):to:łlmowa między nim 
a więźniem trwała p6ł godżiny. Ojciec przy· 
szedłszy do siebie, wyrzucał synowi w unie
sieniu jego zbrodnię i hańbę, jaką na niego 
sprowadził. "Niech będzie przeklęty dzień, 
w którym przyszedłeś na świat", były słowa 
zrozpaczonego rodzica, które później Wiktorya 
przetłómaczyła urzędnikom. Cała rodzina za
lewała się łzami, morderca jednak nie wzru· 
szył się tern wcale i nie okazywał żalu i 
skruchy nad popełnioną zbrodnią, a wyrzuty 
rodziny przyjmował w milczeniu. Nie wyznał 
on nic, coby mogło rzucić jakieś światło na 
całą sprawę, powtarzał tylko, że nie miał to· 
warzyszów w zbrodni i popełnił ją sam z wła· 
snej woli. Pł.acząc rzewnie, Czołgoszowie po· 
żegnali się ~ mordercą na wieki i opuścili 
około godz. wpół do dwunastej celę mordercy. 
Zal było patrzeć na tych nieszczęśliwych, zła 
manych boleścią i hańbą. Później Wiktorya 
Czołgosz oświadczyła, że rodzina jej prawdo
podobnie zmieni swe nazwisko i przeniesie się 
z Cleveland w jaką okolicę, gdzie nikt ich 
znać nie będzie. 

Nabożeństwo polskie. 
W Bismarck spow. św. w pi„tek 25 paździer· 

nika po poł . 1 w soboą rano. Kazanie w pi„tek po poł . 
o 6 -tej godz. 

W Gelsenkirehen•Altstadt spow. św. od so
boty 25 p&tdziernika po poł aż do poniedziałku rano. 
Kazanie w niedzielo po poł. o 4· tej. 

W 8chalke spow. św. poniedziałek 28 październi
ka po poł. i we wtorek rano. Kazanie w poniedziałek 
po poł. o godz. Ó•tet. Ks. M. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum . 
Szanownych członków, którzy maj, zamiar grać teatr 

podci.as na zej urocsystośeł, uprasza się, ałeb;r w niedzielę 
zaraz po polakiem naboieńatwie 1eohcteli sto łaikawle ze· 
braó w lokalu posiedzeń, w celu odebrania ról do teatru. 

Z ars,•. 

Tow. św. Stanisława w Herne 
dnnosi swym ~zaoownym członkom, ił za.koń
czył iywot doczesny członek nasz 

ś. p. Stanisław Kubiak 
z BUrsinghausen. 

Uprasza się szan. członków, aby się w ni~: 
dzielę 20 bm. po południu o godz. 11/ 2 stawili 
w c:?:apkach i oznakach tow. jak najliczniej, po• 
nieważ pogrzeb odbędzie się w Kastropie. 

ZARZ Ą,.D. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne. 
Z powo!łu śmierci członka nasztgo towa "zygtwa. ś . p 

Stanisława Kubiaka odbędzie się zwyczajne zebranie w 
niedzielę dnia 2': października o godz. 4 po południu. 

Ogłoszeoie na czwartej stronie jest z tego powodu 
nieważne. Z ar z ą, d. 

'l'owarzystwo św. Józefa w Resse 
odbędzie swoje kwartdne zebranie w przysdfł niedzielę 
dnia 20 bm. p.> południu o godz. 4. - O godzinie 1/ 212 
przed południem jest zebranie zarzJłdu· - Z ar z Ił d. 

Towarzystwo „.J edność" w Dortmund 
donosi swym członkom, ił dnia 20 bm. odbędzie się zgro
m'ldzenie. Waż~1e sprawy Bił do załatwie uia. O liczny 
u :łzia.ł uprMZa Z ar z I\ d. 

Bractwo różańcowe Polek w Castrop 
donosi ewym S!ostrom, i~ w nieclr.!elę 20 października nie 

I bę dzie Róbui ec św . odmawiany w ka Jlicyi ty lko w pa.
I refialnym kołcjele na polakiem nabożrństwie Uprasza. się 

Siostry o l lc?Jne przybycie na nabożeń3two. Rodaczki, któ
re jeszcze nie Bfł w Bractwie, a maj!\ szezerl\ wolę się 
wpisaó, niech przyjdf\ do kaplicy w kaźd!ł pierwsz!ł niedziel~ 
w miesil\cu na Różan1ec, a zo ~tanlł chętnie do Bractwa. 
na.azego przyjęte. J. Dym e I. 

Koło śpiewu „Lutnia" w Dortmundzie. 
W niedztelę dnia 20 bm. odbędzie się w Central-Hof 

Westwall, zwyczajne zebra.:iic, i tJ p :mkt := n.'.nie o godz . 
·5 po południ12. Szanownych czbnków upra3za. się, aby 
jak najliczniej się stawili. - Goście mile widziani . 

Cześó polskie.i 'P ieśni I Z. Fr~ckowiak, sekr. 

Zmiana! Bruc.h! Baczność! 
W n ; ed1,; i t> lę 20 P' ż d.z, eraika prie:l p 1 iłu dni m o goJz. 

1;212 odbędzie się miesi~cząę ~ęl)ran\ę . Porz11idak 
zebrania: 1) Płacenie miesi~cznyeh składek. 2) W pis 
nowych członków. 3) Obranie dwóch nowych rewizorów 
kasy na 4· ty kwa ł'tał. 4) Sprawy towarzy~kie. ó) Wnio
ski cdJnków. 6) Wypłata chorym. O liczne stawienie 
się wa r.ystktch członków prosi Z ar z°' d. 

Posiedzenie · zarzf\du jest punktualnie o godz. 1/ 210 
przed południem. . O puoktu!l.lne stawienie ai ę wszystk1ch. 
członków należfłcych do za.rzl\du. pr,1ai --

Woj. Chwiłkowski, Mezes. 

Koło śpiewu „Halka/' w Qastrą~. 
Z powoq~ !H.~boieil$twa polakiego w nlecł~Iel o, dnia 

20 patdziernika. p16ba. sp:ewu już o godz. !·s,,t"\j pó Jló" 
łuJnlu. Ozłnnkowie rM?:f\ zabraó ze sob!\ oznaki, ponieważ 
występujemy w Tow1m:ystwie św. Wawrzyńca przy tejże 
roczmcy na scenie. Posiedzenie mies;ęczne odbędzif się 
w następną niedziel~ 27 października o godz. 4 po poł. 
O lic,my udEiał uprasza się. Goście mile widziani. 

Z a 'l' z I\ d. 

Towarzystwo sw. Józefa w Osterfetd. 
W niedzielę, dnia 20 paź lziernikt.1 odb~dzie się 

walne zebranie. Ponieważ Sfł ważne sprawy do 
załatwienia w sprawie rocznicy, którl.l. si~ m;i. odbyć 
17 ·go listopada, przeto o liczny udział uprasza Z ar z ą d 

Wiec polski w NeumOhl 
odbędzie s ię w niedziel~, dnia. 27· go pllździernika o godz. 
4 po południu w sali p. H. Keiemb rg e., p1'zy ulicy 
Lehrerstr. Rodaków z Neumiihl, Bu:łchbausen, Hamborn, 
Marx loh, Bruckha:1sen i c1łej okolicy zapra::;za się, bo 
chodl!li o ważne sprawy. „Związek Polaków". 

----------------W i tte n. 
Na tyczenie odbędzie się w niedzlelę 20 paźizlernika. 

w mo·m l okalu w Witten, ul H!.1.upbtr. 61 od 4 po poł. 
do 12 w noc,y 

9IF" zabawa z talic<!m. -
dla Polaków z Witten i okolicy. Wstępne óO ten . 
o ltczny udział proe.i 1'1at. 8cboenen. ) 

----------------am~~~~~~-m 

I Długoletniemu członkowi Tow. 1 Jednoić" w Dortmundzie ' 

p. Mikołajowi Rydlewskiemu 

I 
i jego godnej małżonce w dzień śrebrnego 
wesela łyczymy szczęścia i błogosławieństwa 
Bo!ego. Mtkołaj i iona jego niech tyjłł t niech 

I 
ŻY.il\ I niech żyją, t Tak wykrzykuj" wazystly 
członkowie Towarzystwa „Jedność. I 

w zastępstwie z a r ~ " a. 

~m~~~mD!łt*~D• 



Tow. blog. Bronisławy w Wiemelhausen. 
W niedzielę dnia 20 października po poł. o godz. 4 

odbędzie się walne miesi~czne zebranie. Zarz~d 
winien sio stawió pół godziny prędze,j. Goście mile wi-
dziani. O liczny udział prol!!i. J. Hain, przewodn. 

Tow. błog. Bronisławy w Wiemelbausen 
donosi swym. członkom, oraz wszystkim Rodakom i Ro· 
daczkom w Wiemelhausen i okolicy, ił nas~a zabawa tj. 
obchód 7 rocznicy naszego istnieDia, odbędzie się dnia 27 
października. Szan. towarzystwa oraz Koła śpiew., któreby 
nas swojł\ obecnościlł raszczyció raczyły, prosimy prżybyć 
bez chorągwi na salę pana Schmidta. Porzł\dek zabawy 
nast~pujł\CY: Od godz. 2 do 1/23 przyjmowanie obcych 
tow., o 1/23 udamy się na naboieństwo, po nabożeństwie 
dalsza zabawa na sali p. Sajery. Najpierw powitanie 
obcych Tow. i gości przez przewodnlczlłcego. Potem 
wspólny śpiew, koncert i deklamacye. O godzinie 6-tej 
odbędzie się teatr. Po teatrze odbęd~ie się taniec. Ka
pela. polska. O liczny udział w nabożeństwie i zabawie 
prosi z polecenia Tow. Józef Hain. przewodn. 

Hamme. 
Dnia 6 pddziernika odbyło tutejsze Towarzystwo 

Serca Jezusowego walne zebranie, na którem jednogłośnie 
uchwalono, ażeby członkowie, którzy Sf\ niewypłatni t. j. 
któr3y więcej jak 3 miesilłce zalegaj~ ze składkami, do 
tow. więcej nie byli przyjmowani. Z tego powodu upra
sza. się wszystkich członków, kMrzy na tem zebraniu nie 
byli, aby, je!eli do Tow. che\ n~leżeć, na przyszłe ze
branie raczyli przybyć i 11woje składki miesięczne m._ogl,\ 
popłacić, i choćby i po kilks. miesięcy byli nie wypłat.ni, 
to na tem zebraniu będl\ przyjęci. W przeciwnym razie 
zostanl\ z tow&rzy~twa wykluczeni. Uprasza się wszy
stkich członków. aby o tem jeden drugiemu powiedział, a 
osobliwie tymi którzs „Wiarusa Polskiego" nie czyttjfł . 
Przyszłe zebranie odbęd~ie się 20 października o zwykłym 
czasie. J . J. 

Tow. polskie „Gwiazda.'' w Diisseldorfie 
obchodzi w sali przy ul. Kolońskiej nr. 173 (Colner-Str. 
nr. 173) w niedzielę dnia 27-go października roku 1901 
fdPllF'"' drugą. rocznic\' swego istnienia, ~ 
na którfł to wszystkt~h Rodaków i Rodaczki serdecznie 
zapraszamy. O jak najliczniejszy udział w tej uroczy
stości prosimy. Poczlłtek o godz. 5 po poł. Zabawa 
będzie urozmaicona tańcami, i zostanie odegrana sztuka 
teatralna. Programy nabyć można przy wejściu do lokalu 
zabawy, u kasyera za cenę 50 fen . ale tylko dla 
mężczyzn, gdyż niewiasty majfłi wolny wstęp. Na dworcu 
centralnym oczekiwani uędf\ goście, od 2- giej godz. po 
południu aż do 4-tej. Członkowie towarzystwa. SI\ obo -
wil\zani, w swoje oznaczki się zaopatrzsć. 

Z hr~terskiem pozdrowieniem 
Józef Bochiński, przewodn. 

Tow. pol.-katol. „Jedność" p. op. św. Rodziny 
w Kolonii nad Renem 

obchodzi w niedziel~ dnia. 20 października w sali ,,Em
decken Tommes", przy ul. Hammergasse nr. 37-39 8 
rocznic~ swe;o istnienia, na. któr11i szan. członków 
i Roda.ków z Kolonii i okolicy oraz szanowne Towarzy
stwa, które od ns.s zaproszenia odebrały, także Towarzy
stwa nam życzliwe, które zaproszenia dla braku adresów 
nie odebrały, jak najuprzejmiej i najserdeczniej za.pras1a
my. Pocz,tek zabawy zaraz po polakiem nabołeństwie, 
które się odbędzie o godz. 4 po południu w kościele św. 
Andrzeja w blir;kości głównego dworca. Jako w1tępne 
pobierać będziemy po 50 fen. bez różnicy tak od człon
ków jak i od gości. Niewiasty majlłi wstęp wolny. 

U w a g a : Szanownym Towarzystwom, które od nas 
zaproszenia odebrały zwracamy uwagę jeszcze raz, że ro
cznicy nie obchodzimy w niedzielę 13 października tylko 
w niedzielę 20 października i nie w sali „Overstolz", tył· 
ko w sali wyżej wymienionej, jako tę zmianę już listo
wnie podaliśmy. O liczny udział prosi 

Zarzl\d· 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Oberhausen 
donosi swym druhom, iż przyszłe zebranie odbędzie sio w 
nie~zielę dnia 20 października o godz. 4 po południu, po
czem nastfłpl w .iecliorek familijny przy wolnem 
piwie. Goście mJgfłi tylko przybyć, jeteli się wpierw na 
członków dadzlł zapisać O liczny udział druMw z fami-
liami uprasza się. - Czołem I Wyd ział. 

Baczność Rodacy 
z parafii ostrowskiej ! 

W dniu 27 puździernika odbędzie się walne ze„ 
breaie, w celu sprawienia chor~gwi dla naszego ko
ścioła parafialnego. J ak już donosiliśmy zawilłzał się ko
mitet, -który przyimuje vrnzys~kie akłe.dkt, ehcćby tylko 
kilka fenygóvv, to wszystko będ1'ie potem ogłoszone we 
„Wiarusie Polskim" i ,~Gazecie Ostrowskieju, a to wszy· 
stko co my czynimy dla na~rnj świętej spra rvy nie po
winno być nikomu obojetnem. Prosimy też szan. Roda
kó ;v, aby na powyższe walne zebranie jak najliczniej się 
stawili. Zebranie odbędzie s' ę na sali p. Schemanna w 
Bochum, zaraz przy klasztorze, w niedzie'ę dnia 27 pa
ździernika o godz. wpół do 4 po poł. - Wszystkie skła
dki prosimy nadsyłać na ręce tu wymienionogo komitetu: 

Michał Sliwka. Wetter nad Ruhr~, ul. Kaiserst. 14; 
Walenty Wojtczak, Herne, ul. Coloniestr. 14; 
Paweł Switała, Bochum, ul. l\'lllx~tr. 12; 
Jak6b Swiniarski Boch 1Jm, ul. MtlXstr. 12 ; 
Józef Kawaler, Bochum, ul. Ms.ltheserstr. 17, 
Francidzek Słomianny, Wiemelbausen, ul. Ottostr. 19. 

Za komitet: Michał Śliwka. 
i l 4E&U!L 

Towarzystwo św~ Stanisława w lerne. 
W niedzielę dnia 20 pażdzłernika o gods. 4 po Jlołu 

dnie odbędzie się zwyctajne zebranie na sali po3iedzeti. C 
liczny udział w zebraniu uprasza si~ a osobliwie tyci 
członków, którzy E\ nie wypłatni, ponieważ nadchod.i:· 
zmiana roku towarzystwa, a więc ci członkowie, którai 
BI\ dłutej jak dwa miesią,ee nte wypłatni, będlł z towa. 
rzyatwa wykreśleni. - Goście mile widziani. 

Z &r Zl\d. 

Koło śpiewu „Wanda" w Katernberg-:-
w niedziele dnia 20 października o godz. 4 po po! 

odbędzie się miesiecf6ne posiedzenie. O liczny udział~ 
zebraniu uprasza się jak najuprzejmiej, ponieważ watne 
sprawy 89,, do załatwienia. - Goście mile widziani, 

Cześó polskiej pieini I Z ar z 2' d. 

Towarzystwo św. Michała w Hochfeld --
donosi swym członkom, iż w niedziele 20 bm. odbędzie 
sio zebranie o godz. 4 po poł. Uprasza się wazystkieh 
członków, ażeby się jak Da.jliczniej stawili, poniewd ma. 
my ważne sprawy do omówienia, oraz będzie mowa ~ 
polskim spowiedniku. O jak najliczniejszy udział upraazr. 
się. - Goście mile widziani. Z ar z ą, d. 

Towarzystwo "Jedność" w Bruckhausen. 
W niedzielę dnia 20 bm. odbędzie się zwyczajne ze. 

branie, na którem będzie omawiana sprawa teatru i ro. 
cznicy. Wszystkich członków towarzystwa naszego o u. 
czne l punktualne stllowienie się uprasza. Pocz~tek o go. 
dtinie 4 po południu. Z a r z „ d. 

Cześć przemysłowi. 
Szanownym czło.akom i Rodakom w Brucbu donost 

się, ii Towarzystwo przemysłowców obchodzi w niedzielę 
20 paźd~iernik:a o godz 41/ 2 rocznict' istnienia swe. 
go, połfłiCZODf\ z koncertem, śpi ew em, humc rystycznem te
atrem i zamknięU. zabawił z tańcem. Szan. członltów ho· 
norowych, jako też nam życzliwych Rodaków na powyż
BŻfł zabaw~ zapraszamy. Karty wstępu Bfłi do nabycia u 
członków tegoż towarzystwa. Kasa będzie otwarta. tylko 
do skońc21enia teatru. Wstępne przy kasie kosztuje M 
fen. O liczny udział prosi Z ar z ~ d. 

KSIĘGARNIA „ WIARUSA POLSKIEGO" 
w Bochum 

ma na składzie wielki wybór ksilłżek do nabołetistwa1 
ksi~żek powieściowych, śpiewników, ksil\łek treści religij· 
nej i historycznej, papier listowy z pięknymi napisam 
polskimi i.td. Da.lej: wielki wybór figur Świętych, kruc,. 
ksów, różailcy 1 innych dewocyonalij . 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

Wyborne, smaczne i aromatyczne a sWojskie papierosy 
Turk-fort, Noblesse, Dubeck-C:rem.e, Polakiewicz nr. 3, 4, 11, Dyrektorskie, Sm.yrDa, 
Charkowskie, Sokoły, Kościuszko, Carola i inne z fabryki 
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F. Polakiewicza Nast. ·W. Wl\sowiez, 
F 

PO Z N' AN", ~ do nabycia w wszystkich l~pszych składach. J.- "W ARS ZA~ A. 
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Baczność Rodacy! 
Szanownym Rodakom miailta Steełe i okolicy 

polecam uprzejmie mój 

wielki skład · materyj krajowych 
i zagranicznych 

na ubrania, paletoty i spodnie. 
Także aię polecam do wykonywania 

ubrań, paletotów i sp o dni 
podług mi·ary 

pod gwarancyll dobrego leżenia i tanich cen. 

Rezerwistom, 
którzy teraz puszczeni zostali od wojska, 

odstawiam ubrania IO procent taniej. 
Mam takie wielki wybór 

~1F bielizny „._ 
jako to : koszul, półkoszulków, kołnierzyków i mankiet, 
dalej koszul wełnianych i gaci. 

Polecam także wielki wybór r~kawiczek, 
krawatów, szelek·, pończoch i ubrań do 
kopalń. 

't1bra:a.ia dla chłopców 
w wielkim wyborze. 

Materye dam.a ie 
poCZf\WSzy od pojedyńczych do najlepszych także we 

wielkim wy borze. 

o 
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Kto nadeśle I markę 
ofiu.ry na budujł\CY się kosciół w 
Dakowach Mokrych, otrzyma od· 
wrotnfłi poc.ztfłi ksil\Żeczkę za.tyt. : 

Kilka słów o k o ściele 
w Dakowach Jlokr)'ch. 

Ofiary_ przyjmuje: 

Ks. W. Grojty, 
Dakowy Mokre (Prov. Posen.) 

Służąca 
z dobremi aa.świalczeniami, zna
j~ca gospodarstwo domowe, po
trzebna od 1 listopada. 

Helena Piefke, 
Bochum, Hohenzollernstr. 18 I. 

IO wagonów kartofli 
sprzedaje po tej samej cenie, jak 

na kopalniach. Rodacy, którzy so 
ble 2 mego domu welmlł kartofle 
dostani\ 2 trojaki taniej. 

Cena. kartofli: „Magnum bo
num" czyste 3,75 mr. i 3.50 mr., 
białe 3,'20 mr. i 3,50 mr. 

l{ażdy Rodak powinien sobie 
:za.pi(J ać · ka1tofle u 

Franciszka Mazurka 
w Bruclm, 

przy ulicy Marienatr. 222. 

Bank ludowy - V olksbank 
ul. Dworcowa w Gliwicach, Bahnhofstr. 12 
przyjmuje pod procent ,pfeniQidze od 1 mr. · pocz~wszy i płaci 4 procenl 
!'la półrocznem, 31/ 2 procent za ćwierćrocznem i 3 procent za tygondlo
wem wypowiedzeniem. 

Rodakom z Górnego ~11\zka, a zwłaszcza z oklicy Gliwic, Zabrza, 
Rudy, Mikołowa., Orzes?1a., Pilchowic, Rybnika, Miasteczka, Toszka i 
Pyskowic, polecamy bank nasz do składania w nim swych oszczędności, 
aby mieli Ullbierany kapitał, gdy wró~ do domu. Ciężko zarobiony 
plenilłdz już dla tego lepiej u nas skłtidaó niż w innych bankach. po• 
nieważ bank nasz nie p11szcza. się na spekulacye i dla tego. pewniejszy . 
- „Swój dQ swego". 

Adres dla. przesyłek: Bank ludowy - Volksbank, in 
Gleiwitz, Bahnhofstr. 12. 

Żąda.i cie 

i czyta.icie 
• 

„Biblioteczkę dla Dziatwy 
i Młodziezy Polskiej" 

Wydawnictwo ludowe 
imienia Ada ma Mickiewicza 

zawier&jfłCfł historyę polaki\, zyciorysy 
naszych wielkich mężów, świętych pol
skich, powiastki moralne, legendy, baś
nie, bajki, wiersze i wierszyki, oraz 
opowiadania dla śmiechu i rozrywki. 

Dotł\d wyszło 6 tomików po 
IO fen. za pojedyńazy tomik, sprze• 
s~łklł 13 fen. 

Dalsze tomiki pod pras,. 
Adres: 

„Wiarus Polski" Bochum, 

li 
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o 
o 
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Franciszek Sarbinowski ~ Ks·ą. ka ·s . a 
w Steele nad Ruhrą, . o Zakład dentystyczny I z fili YJ n 

O Karl Humannstr. 16. Karl Humannstr. 16 O d · · • 0 wprawiama wydana. staraniem OjoówJRedemptorystów, a za"wieraj,ca wszystkJB 

• llO sztucznych zębów modlitwy i pieŚni, W ci14gu Całego roku potrzebne, katechiZIJl1 
O O O O O O O~O O O O O O O O O O O O O O O i operacyj. najwainie.jsze nauki misyjne, nadaje się szczególnie dl• 

, Polaków na · obczyźnie i dla tego powinien jlł każdy Rodak 
Zn inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności nie H. Klełndłek, t każda Rodaczka nabyć. Cena za egzemplar1 mocno oprawiony tylko 

odpowiada Herten, Ewaldstr. 7. 20 m •• a z prr.esyłką, 2.40 m. Adres: ~,Wiarus Polskiu w Bochum~ 
Za druk, nakład 1 redakcy~ odpowiedzialny: Antoni Brejski w Bochum. - N&kładem l czcionkami W;ydawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

Dodatek ndzwayezajn1• 



Nr. 126. Boch.um., sobota, 19_ października 1901. Rok 11. 
== Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Numer dodatkowy. 
Janko Muzykant. 

Napisał He nry k Sienkiewicz. 

(Dokończenie). 

G<ly tylko mógł usłyszeć skrzypki, czy to 
na dożynkach, czy na weselu jaki~m, to już 
dla niego było wielkie święto. Wlazł potem 
za piec i nic nie mówił po całych dninch, 
spoglądając, j~k kot~ błyszczłłccmi oczyma w 
ciemnvs~i. ł'oteru zrobił sam sobie skrzypki 
z goma i włosienia końskiego, ale nie chciały 
grać t~k pięknie, jak tamte w ka1·czmie brzę
czały cicho, bardzo cichutko, właśnie jak 
myszki jakie, albo komary. Grał jednak na 
ni~h od rana do wieczora, choć tyle 
za to odbierał szturchanców, że w końcu wy
glądał, jak obite jabłko niedojrzałe. Ale taka 
to już była jego natura. Dziecina chudł co
raz bardziej, brzuch tylko zawsze miał duży, 
czuprynę coraz gęstszą i oczy coraz szerzej 
otwarte, choć najczęściej łzami zalane, ale p.o· 
liczki i piersi wpadały mu coraz głębieJ i 
głębiej .... 

W cale nie był, jak inne dzieci ; był ra
czej jak jego skrzypki z gona, które zaledwie 
brzęczały. Na pr~ednówku przytem przymie
rał głodem, bo żył najcześciej surową marchwią 
i takźe chęcią poaiadania skrzypek. 

Ale ta ch{;ć nie wyszła mu na dobre. 
We dworze miał skrzypce lokaj i grywał 

czasem na nich szar4 godziną, aby się podo
bać pannie słuźącej. Janko czasem podczoł
giwał się między łopuchami, aż pod otwarte 
drz~i kredensu, żeby im się przypatrzyć. vVi
siały właśnie na ścianie naprzeciw drzwi. 
Więc tam chłopak dm~zę swoją całia wysyłał 
ku nim przez oczy, bo mu się zdawało, że to 
niedostępna jakaś dla niego świętość, któr.ej 
niegodzien tkn4ć, że to jakieś jego najdroższe 
ukochanie. A jednak pożl:}dał ich. Chciałby 
przynaj mnirj raz mieć je w ręku, przynajmniej 
przypatrzyć się im bliżej... Biedne małe chło
pskie serce drżało na tę myśl ze szczęścia. 

Pewnej nocy nikogo nie było w kredensie. 
Państwo oddawna siedzieli za granic~, dom 
stał pustkami, więc lokaj przesiadywał na 
drugiej stronie u panny pokojowej. Janko, 
przyczajony w łopuchach, patrzył juz oddawna 
przez otwarte szerokie drzwi na cel wszystkich 
swych pożądań. .b..sięźyc właśnie na niebie 
był pełny i wchodził ukośnie przez okno do 
kredensu, odbijając je w kształcie wielkiego 
jasnego kwadratu na przeciwległej ścianie. 
.Ale ten kwadrat zbliżał się powoli do skrzy
piec i w końcu oświetlił je zupełnie. W ów czas 
w ciemnej głębi wydawało się, jakby od nich 
bib światłość srebrna; szczególniej wypukłe 
zgięcia oświecone były tak mocno, że Janek 
ledwie mógł patrzeć na nie. W onym blasku 
widać było wszystko doskonale: wcięte boki, 
struny i zaciętą rączkę. Kołeczki przy niej 
świeciły, jak robaczki świętojai1skie, a wzdłuż 
zwieszał się smyczek, nakształt srebrnego pręta ... 

Ach 1 wszystko było śliczne i prawie cza
rodziejskie; Janek też patrznł coraz chciwiej. 
Przykucnięty w łopuchach, z łokciami opar~ 
tymi o chude kolana, z ótwartemi ustami, pa · 
trz-ył i patrzył. To strach zatrzymywał go na 
miejscu, to jakaś nieprzezwyci~żona chęć 
pchał a go naprzód. Czy ~z~ry Jakie, czy co? ... 
-~le te skrzypce w jasnosc1 czasem z?awały 
się przybliżać, jakoby płynąć ku dz1e~ku~·; 
Chwilami przygasały, aby znowu rozpromiemc 
się jeszcze bardziej. Czary, wyraźne czary! 
Tymczasem wiatr powiał; zaszumiały cicho 
drzewa, załopotały łopuchy, , a Janek jakoby 
wyraźnie usł;> szał : 

- Idź Janku! w kredensie nie ma nikogo ..• 
idź, ' Janku!~ .. 

Noc była widna, jasna. W ogrodzie 

dworskim nad stawem słowik zacz~ł śpiewać 
i pogwizdywał cicho, to głośniej : „Idź ! pójdź 1 
weź!" Lelek poczciwy cichym lotem zakręcił 
się koło głowy dziecka i zawołał: „.Janku, nie! 
nie 1" Ale lelek odleciał, a słowik został i 
łopuchy coraz wyl'aźniej mmczały : „ Tam 
nie ma nikogo 1" Skrzypce rozpromieniły się 
znowu ... 

Biedny, mały, skulony kształt zwolna i 
ostrożnie posunął się naprzód, a tymczasem 
słowik cichuteńko pogwizdywał: "Idź! pójdź I 
wei I" 

Biała koszula migotała coraz bliżej dl.9\vi 
kredensowych Już nie okrywają jej czi4rne 
łopuchy. Na progu kredensowym słychać 
szybki oddech chorych· piersi dziecka. Chwila 
jeszcze, bjała koszulka znikła, już tylko jedna 
bosa nóżka wystaje za progiem. N a próżno 
lelku, przelatujesz j.eszc~e raz i wofo.sz: „Nie l 
nie ! " · Janek juź w kredensie. 

Zarzechotały zaraz ogromnie ~aby w 
stawie ogrodowym, jak gdyby przestradzone 
ale potem ucichły. Słowik przestał pogwizdy~ 
wać, łopuchy szemrać. Tymczasem Janek 
czółgd się cicho i ostrożnie, ale zaraz go 
str8:ch. og~rnął .. y; ło~uchach czuł się jakby 
u siebie, Jak dzikie zwierzątko w zaroślach, a 
teraz był, jak dzikie zwierzłłtko w pułapce. 
Ruchy jego stały się nagłe, oddech krótki i 
świszczący, przytcm ogarnęła go ciemność. 
Cicha letnia błyskawica, przeleciawszy między 
wschodem i zachodem, oświeciła raz jeszcze 
wnętrze kredensu i Janka na czworakach przed 
skrzypcami z głową, zadartł\ do góry. Ale 
błyskawica zgasła, księżyc przysłoniła chmurka, 
i nic już nie było widać ani słychać. 

Po chwili dopiero z ,ciemności wyszedł 
dźwięk cichutki i płaczliwy, jakby ktoś nie
ostrożnie strun dotkntłł - i nagle ..• 

Gruby jakiś, zaspany głos, wychodzący z 
kfłta kredensu, spytał gniewliwie: 

Kto tam? 
Zapałka zaczęła migotać po ścianie, zro

biło się widno, a potem... Eh 1 Boże t Słychać 
klątwy, uderzenia, płacz dziecka, wołanie: 
„O t dla Boga!", szczekanie psów, bieganie 
świateł po szybach, hałas w całym dworze •.• 

N a drugi dzień biedny Janek stał juY. 
przed sądem u wójta. · \ 

Mielit go tam s~dzić jako złodzieja?... 
Pewno. Popatrzyli na niego wójt i ławnicy 
jak stał przed nimi z palcem w gębie, z wy
trzeszczonemi zalękłemi oczyma, mały, chudy, 
zamorusany, nie wiedz~cy, gdzie jest i c~ego 
od niego chcą... Jakże tu sądzić taką biedę~ 
co ma lat dziesięć i ledwo na nogach stoi? 
Do wiezienia jfł póBł.ać~ czy jak ?„. Trzebaż 
przytem mieć trochę mHosierdzia nad dziećmi. 
Niech go tam weźmie stójka, niech mu da 
rózgą, żeby na drugi raz nie kradł, i cała 
i·zecz. 

- Bo pewno? 
Zawołali Stacha, co był stójką. 
- Weź go ta i daj mu na pa~iątkę. 
Stach kiwnął swoją głupowatą, zwierzęcą 

głową, wziął Janka pod pachę, jakby jakiego 
kociaka, i wyniósł ku stodółce. Dziecko, czy 
nie rozumiało, o co chodzi, czy się zalękło, 
dość, że nie ozwało się ni słowem. patrzyło 
tylko, jakby patrzył ptak. Albo on wie, co 
?. nim zrobi4? Dopiero jak go Stach w sto
dole wzi~ł garścią, rozciągnął na ziemi i pod
giąwszy . koszulinę, machnął od ucha, dopiero 
Janek krzyknął: 

- Matulu! - i co go stójka rózgq, to 
on: - „Matulu! matulu!" - ale cpraz ciszej 
słabiej, aż za którymś razem ucichło dziecko 
i nie wołało już matuli... , 

Biedne potrzat:5kane skrzypki ! ... 
- Ej, głupi, zły Stachu l któż 1tak dzieci 

bije? 'ro11; to małe i słabe . i zawsze było · le„ 
dwie V-ywe. 
. Przyszła mĄtka1 zabrała . chłopaka, ale mu-

siała go zanieść do domu. Na drugi dzień nie 

wstał Janek, a trzeciego wieczorem konał już 
sobie spokojnie na tapczanie pod zgrzebnym 
kilimkiem. 

Jaskółki świegotały w czereśni, co rosła 
pod przyźbą; promień słóńca wschodził pr~ez 
szybę i oblewał jasnością złotą, rozczochram• 
główkę dziecka i twarz, w której nie zostało 
kropli krwi. Ow promień był niby gościńcem, 
po którym mała dusza chłopaka miała odejść. 
Dobrze, że choć w chwilę śmierci odchodziła 
szerokł} słoneczną drogą.. bo za życia szła 
prawdziwie ciernistą. Tymczasem wychudłe 
piersi poruszały się jeezcze oddechem, a twarz 
dziecka była jakby zasłuchana w te odgłosy 
wiejskie, które wchodziły przez otwarte okno. 
Był to wieczór, więc dziewczęta, wracające od 
siana, śpiewały: „Oj na zielonej, na runi;" a 
od strugi dochodziło granie fujarek. JanPk 
wsłuchiwał się ostatni raz, jak wieś gra„. NR 
kilimku przy nim leżały jego skrzypki z gonta 

N a.gle twarz umierającego dziecka roz
jaśniła się. a z bielej;:ocych wnrg wyszedł szept: 

Matiilu ? .•• 
) - Co, synlrn? - ozwała się matka, 

ktorą dusiły łzy. • 
- Matulu t Pan Bóg mi da w niebie 

prawdziwe skrzypki? 
- Da ci, synku, dal - odrzekła matka; 

ale nie mogła mówić, bo nagle z ,jej twardej 
piersi buchnęła wzbierająca żałość, więc ję
knitwszy tylko: „O Jezu! Jezu t~ - padła 
twarzą na skrzynię i zaczęła ryczeć. jakby 
straciła rozum, albo jak człowiek, co widzi, że 
od śmierci nie wydrze swego kochania ... 

Ja.ko.a n'io wydArła. go, bo gdy podniósłszy 
się,. spojrzała znowu na dzie.cko, oczy małego 
graJka były otwarte wprawdzie, ale nieruchome 
twarz zaś poważna bardzo, mroczna i stężała: 

. Promień słoneczny odszedł także~·· 
Pokój ci, Janku! 

Z różnych stron& 
Berlin. W sobotę odbyła się w zakładzie 

patdlog1cznym uroczystość ku uci zeniu profe. 
sorp. Rudolfa Virchowa, który kończy, 80 rok 
życia. Ma on zasiugi w zawodzie lekarskim 
ale powszechnie je przeceniają. Tak przypisuj~ 
mq, .mylnie wynalezienie komó1·ek (Zellen) jako 
pi<ł.}·wiastku ciała. Wynalazł je gorliwy katolik 
Szwann, Nadreńczyk, który nie mogąc w Pru . 
sach otrzymać po~ady profesorskiej, działał 
przy . uniwersytede belgijskim w Lowanium. 
Viicliow tylko udowodnił, że w chorobie owe 
komórki przybierają nieco odmienny kształt co 
się właściwie s~mo przez się rozumie •. W o~óle 
lrnr.zystał on "t.1~:e od swego. nauczyciela, pro· 
f t sora Jana Mullera, k'" t . hka nie z imienia 
tyłko; a niejedną zasługę pr7:ypisują Virchowo
wi. W młodości przemawiał Virchow za samo· 
rództwem (generatio aequivoca), ale później 
oświadczył, że się omylił i że ani jedna ko
morka sama przez się utworzyć się nie może. 
Jako poseł nalezał zawsze do wojnomyślnych. 
Od nieg~ poch~dzi w~raz „~~lturkampf•' jako 
oznaczeme walki przeciw Kosciołowi katolickie
mu. Głosował też za ustawami majowemi choć 
to się sprzeciwiało jego zasadzie o w~lności 
g~.in. ~ .religijnym wzg.lędzie. Oświadczył też 
pozmeJ, ze walkę przeciw katolickiemu Kościo
ło~i wyob~ażał sobie inn.ą jak rząd ją prowa
dził Przeciw Polakom mgdy szorstko nie wy
stępo~ał, .ale też. nie b~ał ich w obronę. Sam 
wy.zm'.Je, ze płyme w mm krew słowiańska na 
co też ~az wisko . j e~o ( właściwie Wierzchow) 
-ws~~ZUJe. Urodził się w Schiefelbein w Pome-
ra.nu. · 

W Lipska wydarzyło się wielkie nie
szczęści~ w czasie konce~tu. W wielkiej sali 
ogrodu pnl?1owego odpadł niespodziani.e trzy 
~etr~ długi ~~wał . ozdoby gipsowej z sufitn 
i zab;ł na mieJ~cu JC~yną córk~ pewnego ze
g~rm1~trza z . ::5_.zc~ecmn, inne osoby poranił 
w1ęceJ lub mmeJ ciężko. 



Donoszę szanownej Publiczności w .Marxloh•Braek• 
hausen i okolicy, ił obj"łem " . . ;;-osc1n1ee 
w ltlarxloh, róg ulic Dahlstr. i Ge1trudemtr. 

Przyjmuj~ na stancyę rozmaitych panów róiaego 
etanu. Jeżeli kto przyjedzie z Polski, dostanie stancyę u mnie kałdego 
czasu, ponlewą,ż mam miejsce na 60 osób. 

Robotnicy dostani\ o kddej godzinie 

~ obiad i wieezerzt ~ 
w moim loka.lu. 

. 
Nowo otwarte I N owo otwarte I 

Max Silbermann 
Prosiłbym szan. Rodaków o ła.:Jkawe ?poparcie mego przed-

1i~biorstwa. Kreślę się z wysokim szacunkiem~ Róg ulic Bottstr. w Bochum, Bóg ulic Bott1tr. 
i Friedrichstr. Marcin Szym.aniak, 1 Friedrłchstr. 

właściciel gospody: Herber;e zur „Frolten Einkehr". 

lęlen~arz ,,Katolika" na r.1902 
~
awiera następujące dl:uższe i krótsze powieś cii opowiadani~•' 
itwa pod Grunwaldem, opis wyjęty z sławnej powieści „Kr 

a.cy" przez największego powieściopisarza. polskiego Henry 
ienkiewicza; W chacie Burskiej, opowiadanie z wojny Ang~· 1 

ów z Burami, bardzo zajmujące a przedstawiają.ce grozę wo 
lny, jeszcze się toczącej; Męczennik za wiarę, po'lNeść podl 
!Prawdziwego zdarzenia, opisujący losy mlodego chlopca fy 
~wskiego, który z miłości dla wia.ry Chrystusowej, z rę~ 
iokrutnika ojca swego śmierć poniósł; Trzy Siostry, Przedłuż~ 
In.le życia z powodu różańca świętego Co to jest bieda, za.ba•• 
IJ:>0wieść o królewiczu, szukają.cym biedy po świecie i co m11' 
lari.ę przy tem zdarzyło, N ai,rroda za szlachetny uczynek, Ratu• 
Inek za ratunek, N am·ócenie w ostatnie.f ~odzinie, DowcipJI 
!Polskiego chłopa, bardzo ucieszna historya, Cudowne nleczenł9 
\choroby, Jakie żreie, taka !mierć, N a ło:Łu śmi~ł, Pomoo 
IW czasie głodu~ Pies, jakich mało, śmięszna historyjka obraz
lkowa, Przygoda Micl1alka z byczkiem, Zandarm i lazęga. Cl ł 

Kalendarz zawiera oprócz tego następujące wiersze: 
r\Viersz na Nowy Rok, Do bociana, Powitanie, Brzoza Gry• 
liyńska, Dziewczę polskie, Zródlo świętego Gangolfa. ' 

Lubownicy śpiewu znajdą w kalendarzu eztery piosnki 
li nutami. 

Z dalszej treści kalendarza przytaczamy: Dziwne zwy, 
~zaje różnych naro<!ów co do koszlawienia ciała lud.zkieg~ 
t.Prześladowanie chrześcian w Chinach, Jak król polski Wla
dyslaw IV. opiekował się ludem, Ciekawość u zwierząt, Hi 
11torya dzwonu. ...- Każdemu jak najwięcej pofytku. przynl 
11ie artykuł w kalendarzu pod tytułem: Co każdy o pra
wie wiedzieć powinien. ; 

Przeszło 70 pięknych obrazków większych i mm~'ej 
Fzych zdobi kalendarz, a między nimi w wielkości kalendarza 
Z Ritwy pod Grunwaldem 1) Śmierć wielkiego mistrza Krzy 
inckiego, 2) Książę Witold uderza na. Krzyżaków, Przed gro 
Matki Boskiej w Lourdes, Król i królowa. &ngielscy p 
otwarciu p~rlamentu, Gwiazdo morza zmiłuj się nad n~ 
U lekarza dla dzieci. Nadto 6 bezpłatnych dodatków: :I.)~ A 
czny kokwowy ob'f'az cudownej Matki BoskU!J, 2) ob 
ks. karra. LeatJchowsktego t 8) ks. kard. PuzYny, 4. 
"J<,alendan ścienny, 5) kalendarz kieszonkowy albo Pfl-\ 
'tJllaresowy, 6) abecadło ścientuJ ~ Utermm dru~ 
9iemł ł pisanemi dla dzieci. 

..- Cena blendarza. 50 fen„ z przesyłką 60 fe~ 
/Odprzedającym wielki rabat. ... · ' 

Kto wprost do ekspedycyi „Katolika" nade§le 5 marek,l 
iotrzyma jedenasty darmo, a prócz tego jeszcze jako nagrodę! 
iksiążkę pod tytułem: Święty Jan Kanty przez ks. kan. Ko
szutski ego", zawierającą 230 stron druku i kosztuje w handlu1 
księg-arskjm 1 markę. 

_. N ale7.ytość najlepiej przesyłać przekazem pocztowym 
(Podanweisung). Ko~zta przekazu wynoszą 10 fen., jeśli się· 
pos~·ia sumę nie większą jak 5 marek; od 5 do 100 marek wy
nosz1~ kos7.ta przesyłki pjcniędzy 20 fenygów. - Adresować 
należ>'" t.ak: U ~ ~~„O ,..- i., Rvtom (~.-S. (Renthen 0.-S.}, 

Pierwszy spec. skład ubrań dla mężczyzn i chłopców. 

Ubrania Paleto ty Ubrania 
dla mężczyzn . . dla chłopców zimowe 

od od 

I 
od 

I0-40 m. 950-45 m. 225-12 lll. 

t1brania do ·roboty 
po najtańszych cenach fabrycznych. 

Max Silbermann 
róg ulic Rottstr. 

i Friedrichstr. -w- :eochuiu, róg ulic Rottstr. 
i Fl'iedrichstr. 

I 

Kochany Przyjacielu! li--------------• 
Powiedde mi od kogo masz . 

ta.ki~ ladn~ buty, a tak deli- Baczność rekruci! Baczność rekruci! 
katme odrobione? • 

Kochany Przyjacielu! W1lh. Gerbseh 
Przekonałem si~, że najlepsze w :a:erne naprz. gościnnego Meinharda. 

buty otrzymać można. od polskiego p' ł · 
mistrza. szewakiego o d u g m i a r y : 
Wo•c Fuhrmanna Ubrania od 36 marek pocz. 

'..I • Paletoty od 30 marek pocz. 
w Hofstede, I Spodnie od 10 marek pocz. 

prlly ul. Herner Str. nr. 33. pod gwarancy~ za heznaganne leienie w nlijkrót. czasie. 

Szanowni Rodacy r -1 I:= Wielki skład materyj. ::! 
Donoszę szanownym Rodakom, 

it założyłem 

warsztat reperacyjny 
wszelkich instrumentów mu
zycr;nych i harmonik. Także 
udzielam lekcyi na wszelkich in
strumentach. Instrumenta sprowa
dzam sam. 

Z uszanowaniem 

'r.Santura 
nauczyciel muzyki 

Tomek: Dzień dobry Wawrzynie I 
-- Wawrzyn: D~ień dobry, dzień do
bry, a gdde tak lecisz Tomku? 
- Tomek : Hm, idę do Lisieckie· 
go. - Wawrzyn: A po co tam? -
T0mek: Zamówić sobie paletot i 
obranie, bo zima nadchodzi, a la.
tos ma być ostra zima. - Wawrzyn : 
Ja też potrzebuję paletot. - Tomek: 
No to choć ze mnfL do Lieieckiego t 
Wawrzyn: A gdzie mieszka Lisiecld? 

Kalendarz ten nabyć można także w księ· 
garni „ Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

Adres: „ „Wiarus Polski", Bochum. 
w Styrnm, nad Ruhrą, 

ul. Westatr. 1. ~ ' 
- Tomek: Lisiecki mieszka teraz przy ul. Hohenzollerristr. 
nr. J.ó. - Wawrz:vn: To chodźmy prędko, bo nfe mam czasu. 

l\T o-w-o ot-ovarte ! 
Chcąc uwzględnić liczne życzenia mych polskich odbło1•ców, postanowiłem · 

w Do tm ndzie, przy Ulicy 1'1iinsterstr. LI 
otworzyć 

·el 1 u n dl ężczyzn i chłopc.i obuwi . 
Będzie mem staraniem, tylko 1•zeczywiicie dobry towar mieć ua 1kładzie i proszę mych szanownych 

odbłoreów o łaskawe poparcie. 
Polecamy: 

. "Obr zua dla mężczyzn Paletoty dla mężczyzn Paletoty la m9żczyzn 
z bukskinu, najpiękniejsze wzory 16, 13, 11 m. : eskimosowe, nie można odróżnić od robio- trykotowe z podsz. z „Zaneli4' 22, 19, 16 mr. 

-Ubrania c!la dzieci l nych podług miary 23, 19.50, 17 mr. Spod.nie kamgarnowe„ 
różny krój i kolor od 1.75 m. począwszy. I -0-braDia dla mtżezyzn wzory i krój piękne t).50, 7.50, 6.50, 3 mr. 

'Obrania d.la mę · czyzn. .z kamgarnu, nie można odróżnić od robio- Trykotowe spodnie 
trykotowe, czysta wełna, po 22, 19, 16 mr. I nych podług miary po 21, 17, 15.50 m. tylko dobrej jakości po 8, 6. 5, 4 mr. 

Gdybym tu chciał jeszcze wszelkie rodzaje obuwia wyliczać, to zajęłoby za wiele miejsca, dla tego niech każdy sam przy
będzie i przekona się o dobroci i taniości mego towaru. - Wszystkim odbiorcom mieszkającym w około Dortmundu w obwodzie 10 
mil zwracał będę koszta podróży, aby każdy mógł za tanie pieni4dze rzeczywiście coś taniego nabyć u 

przy u1. niinsterst•·· Hoffmanna i spółki w Dortmundzie p•·zy ut. ltlunsterstr. 
nr. 4, . ' nr. 4. 

"C'pra za si9 zważ ć Daf irm.9 i Dum.er domu. ~ 



, ____________________________ g _____________ _ 

Bracia Rodacr kupujcie tylkouswoich? 11 A. Wojciech Powałowski, I 
Szancwnym Rodakom w Marten i okolicy mam ni- • e 

8 
łl 

niejazem 111as1a~.zyt.doaieić, łe 1 paźdi. w ulicy Karlstr. - e ochum Alleestr. 13. łlerne Bahnhofstr. 107. fi 
w I.oma pana Wmtera otworzyłem wielki 'li' A ' ' 9 w Donoszo wszystkim Rodakom, .te do moich dwóch składów wsz7stkie nowoścZ na 9 skiad tOWafÓW kolonialnych, - e ubrania, paletoty i spodnie nadeszły. Nadmienfam, że udało mi si~ w wielkiej masie bardzo .a 

W A tanio zakupić, dla tego jestem w sto.nie ubrania, paletoty i spodnie po taniej cenie : 
.,, którym mam wielki wybór uapieroeów zagranicznych 8 W odstawiać, pod gwarancy~ tylko rzetelne:j i dobrej pracy. W' 
krajowych, tak samo i odleżałych cygar i tytoniu. 8 9 Mam także w obu moich składach ł(Otowe rzeezy, jako to: paletoty, ubrania, spo- A 

A dnie we wielkim wyborze, ubrania dla chłopców, wssystko wypróbowane, dobrze le- : 
Aby szanownych Rodaków jak najlepiej obsłutyć, 8 w ts,ce. Także wszystkie ubrania do p~aey, koszule, krawaty i rozmaite pasiki, w 

wysiliłem wszystkie moje siły, aby z tutej~zemi najwJększeml A A szelki wszystko mote u mnie kaidy Rozd11s~nzcuansktłaełmlł i rzeteln11 cenę kapie. .-
ekładami Jako Polak konkurowaó, przeto mam nadzieję, że W W ~... WJ 

Rodacyzb~:o::· :.::~:~::moim ln~resie 11 A. w ojciech Powałowski, I 
. Jan Stacho-wriak, 8 8 Bochum„ Alleestr. 13, :Eerne, Bahnhofstr. 101. łl 

w Marten, Karlstrasse. : :„.:.:;;;;.. H98989H·=····= 
111Nłt8M891)919981tlllltl Szanownym ll?Jakom w Bru• ~ ~ ~ ~li'".; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

chu donoszę, iz tea sam tows. ~ ~ 
co w Herne i innych miastach Bij, bij tegu psa, mówi Wojtek do 

Jana, bo cl spodnie rozedrze. - Jan: 
Ho, he, tak prędko mi ich nie rozedrze, 
bo uszył je krawiec nasz Rodak Wawrz 
Franka. - Wojtek: To i ja sobie ubra
nie u tego krawca zamówię, kiedy tak 
dobrie robi. - Jan: W materyach na 
ubrania, spodnie, paletoty ma wybór wiel
ki, także bieliznę, krawaty, szelki, a dla 
niewiast materye na suknie i fa.rtuch:y~ 
moJesz u Diego także kupić, nie potrzeba 
iść do obcego, bo u swego Rodaka. można 
bardzo dobrze i ~ario kupić. 

ooam na sprzedaż 
tanio i za dotówkę: 

Okrasa nie wi;dzona 0,65 m. 
Okraaa wedzona 0,70 m. 
Okrasa na chleb 0,80 m. 
Masło naturalne słodkie 1,15 m. 
Masło margaryna. po 50, 60, 70 f. 
Sn alec polski po 0,65 m 
Smalec tutejszy po 0,55 m. 
Cukier kryształowy po 0,32 m. 
Kawa w różnych gatunkach pe 85> 

90, 1 m. l 1)0 m. 

Baczność nowożeńcy! 
Polecam kocbanym RoC.akom i Rodaczkom z Herne i okolicy 

wiaa.ki ślubne i welony, 
kwiaty dla młodzieńców i panien, watqżki w wielkim wyborze po 
bardzo nizkich cenach. 

Korony żałobne na grób poczfłwszy od 50 fen. i drołsze. 
Kokardy czyli wstfłżki do koron nagróbkowych z polskiemi napisami. 

Proszę o poparcie mego interesu, a stara.niem mojem będzie 
kaidego jak najrzetelniej obsłużyć 

Franciszek Józefoski. 
Mą.ka funt po 0,13 m. w a wrzyn Franka Groch okrl\gły po o, 13 m. 

Bochum, Kortenpfad nr. 2, Groch długi po 0,13 m. 
w poliłu klaszt::ru. R.yż funt po 0,16 m . 

.Jngły funt po 0,18 m. 
Czysty miód szklanka 0,50 m. Bank ludowy Twaróg i ser polski po 0,20 m. 

By osięgnąc obrót Wielki 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki Bił starannie obcifłgnięte i na minutę 
lowane. Za każdy zegarek daję 6 lat piśmiennffi gwarancy'.}. Oba~ 

niema żadnej. bo to coby się podobać nie miało przyjmuję z po~ 
t~m i zwracam pienilłcdze. Trzeba się koniecznie przekonaó, a ktc 
kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. Zamówienia i podzi~ko· 
'a oodzieunie nadchodz,. 

lllarek. 

Nr. 900. 131; 
karat . .złota, s 
złoc. spodem 

bardzo trwah 
1,25 mr. 

arek niklowy, kluczykowy cyl. na 6 kami 6,60 mi · 

arek posrebrzany cyl. na 6 kam. z 2 ztóonoe brzeg. 6,10 mr 
&arek ten 1am z najlepsllym werkiem 'J,16 mJ 
sto s1·ebrny zegarek cyl. kluczykowy na 6 kam. 
z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9,00 m1 
n sam zeaarek z prima werkiem 10,00 m1 

· :to srebrny ze,;arek cylyndrowy re~ont. na 6 
amleni z złotym brz,egiem z dobrym werkiem 10,25 mr' 
sam z najlepszym prima werkiem 12,00 mr 
atką Boską najpiękniejsze, czysto srebrne zegarki ~ 2 złoco· 
brzegami i z najlepszymi Ia prima werkami na 10 kamieni po lC 

l4, 18, 18, 19, 22, 2ó marek. N aj wspanialszy z Ratką I(' zegarek złocone litery, i najozdobniejszymi ~łoson~mi brze~ 
eięikl w srebrze i z najlepszym na 10 kamieni pnma prima wer· 
tylko 28 m. Zegarka tego z pewnościt\ nikt jeszcze nie widział 

te 'lenniki blisko 500 ilustracy,j na zegarki, łańcuszki, bituterye 
skrzypce, flety

1 
klarnety i harmiki wysyłam darmo i franko. 

łl. Danecki, Miejska Górka, 
(Głirchen Bez. Poiien.) 

Kto pragnie posiadać 
ątkę do nabozeństwa w pięknej i mocnej oprawie 

niech sobie za.pisze 

oże bądź miłościw'= 
~sl~zka Boże bl\dt miłościw" zawiera bardzo piękny zbiór nabo· 
1 Pieśni;' a kosztuje w nadzwyczaj pięknej i mocnej opre.wie 

~~., 6 mrk., 7 mrk., 7 ,50 mrk. i 9 mrk. Ksilliżkę ~ przesyłam~ 
dnilll nadesłaniem należytości albo tet za. zaliczkłł poełtoWłł· 

PJwidła i olej siemienny później. 
Proszę szan. Rodaków z Bru

chu i okolicy o poparcie. 

Franciszek Mazurek, 
Brueh, ul. Maryańska 222, 

przy kościele. 

Zbior pieśni kościelnych 
oawierajfłCY naju.żywańsze pieśni 
za cały rok. Cena 30 fen .. 
Adres: „ Wiarus Polski". Bochum. 

Eing. Gen. mit unb. Ha.ftpfl. 

>J w Raciborzu - (Batibor O/Sehl.) 
?rzyjmujc wszelkie kapitały 1 oszczędności poczl\wazy od l marki • 
pła.cl od nich 3 1/ 2 °Io ze. miesięcznem, a 4 0/0 za. ćwierćrooznem wypo
"Al'iedzeniem od dnia złożenia pieniędzy. - Adres: 

Bank lud.owy E. G. m. u. H. 
'S Bacihorz11 (Ratibor 0/Schl.). ul. Paniefl.3ke. 13 (Jungfernstr·) 

0=-łoszenie ! 
Wielka wyprzedaż berlińkieh i boehumskieh towarów. 

U dało mi się za.kupić w Be1·1inie wielki bazar ubrań, spodni na 
niedzielę, paletot6w, butów, trzewików, ubr_ań do roboty za połowę war
tości, tak samo kupiłem wielką partye towarów z firmy ,,Bochumer Con· 
sum" w Bochum, który swój interes zwinął na pół darmo. Mogą 
więc moi odbiorcy w tych lichych czasach kupić u mnie za tsJ.nie pienią.dze 
dobry towar, i dla tego urządzam od dziś wielką wyprzedaż po każdej 
możliwej cenie i radzę każdemu, aby zaraz pąjechał do Herne do S. Kle„ 
czewskłcgo, przy ul. Bahnhofstr. 68 a przekona się o prawdzie cen 
niżej wyliczonych. Towar ten jest, można powiedzieć, na pół podarowap.y, 
a mimo to każdemu odbiorcy z obwodu 25 mil, który u mnie ku
pi, jeszcze zwracam koszta podt•óży. - Na sprv.edaż zostało wyłożonych 

okolo 5600 sztuk. 
Ub • dl • we wszystkich kolorach, rzetelna wartość ft rama a męzczyzn 18 m?.rek, hraz ;I mr. 
Ub • · 1 k• k „ C'l:arne fi)letowe i brunatne, J32ó · rama ang1e s 1ego amgat nu rzetelna wartość 24 m. teraz mr. 
Sp dnl·e na n1"edz1·e1ę bardzo piękoy k;ój, do wyszukania, rzetelna 4ao mr 

O ' wartosć 10 mr .• terflz • 

Paleto ty na zimę, cz&rne, oliwkowe 1 brunatne, począ,wazy od 7ao mr. 
Ubrania dla dzieci we wszystkich kotorac:~c~~s:.y::ukania 2 mr. 
Piękne paletoty eskimosowe czarne rz~:1:ir~:~!~SĆ 14 M mr. 

Na obuwiu 12 procent rabatu nadzwyczajnego. 
Kamasze dla mężczyzn podwójn; !i°r~~~~!:za, dawnfoj 4.~5 mr. 
Pantofle pluszowe dla mężczyzn robota4 r::.

0:;s~awniej 210 mr. 
Półbóty dla mężczyzn, bóty do kopalń od 320 mr. pocz. 
Bóty dla, niewiast z gumami i z gu;:i:;~~.; ac1:~~~:j akóry, dawniej 48 0 mr. 
Pantofle ze skóry dla niewiast od 1,30 mr: począwszy. 
Trzewiki dla dzieci od SO fen. począwszy. 

Nie mogę tu wszystkich towarów w:yliczyć, ale radzę, żeby każdy 
choć chwilowo nie potrzebuje, nabył jednak za tak niskt}_ cenę. Zwracam 
uwagę, · iż każdy powinien się pospieszyć z zakupnem, bo są tam .tylko naj. 
lepsze i najpiękniejsze wzory. . " 

REZERWIS(JI 
otrzymają osobne tanie ceny i zwrot kosztów podróży z obwodu 25 mil. 

S. Kleczewski 
ulica Bahnhofstr. 68, w Herne, ulica Bahnhofstr. 68. 



Donosimy niniejszem szanownym Rodakom w Herne i oko· 
Jic')' 11 iż założyliśmy 

M! skład towarów żelaznych --
i to ognisk do 3otowania (maszyn do gotowania), pieców do 
ogriewania sypialń i składów oraz wszelkich sprzętów ku
chennych. - Zakupione sprzęty odstawiamy do domu bezpłatnie. 
- Prosimy szanownych Rodaków o poparcie naszego interesu i 
prz;yjekamy, że szan. Rodaków jak nfljlepiej obsłużymy to po 
cenach przystępnych. 

St. Jankowiak i M. Karaś 
w HERNE, przy ulicy :Kampstrasse nr. S, 

niedaleko pana Józefoskiego. 

---------------------: - " Nowo otwarte! : 

I Przekonać się! Widzieć! Podziwiać! ! 
ai Co dopiero otrzymałem wielką partyę ubrań W 
: i paletotów dla mężczyzn po niezwykle I 
w tanich cenach. w 
Cl Ubrania dla mętczyzn ! Do~ wyszukania ! fi I Oddział I. Partya ubrań wybor.jakości po 8,75 m. I 
V Oddział II. z modnych materyj R,Q · 12,00 m. W 
li Od$1ział III. nadzwyczaj modne po 19,00 m. G 
: Paletoty dla mętezyml Do wyszukania! : 
a Oddział I. jednorzęd. czarne, kolorowe 9,00 m. 
: Oddzinł II. jednorzęd. z modnych tj-Jateryj 11,50 m. 8 
fiłr Oddział III. nie można odróżnić od robion . . podług 
Cl miary, jedno i dwurzędowe 18,00 m. I Eleganckie wykonanie podług miary. 8 

• L -C8spary w Bochum, Jfilchstr. 22, I I Proszę uważać na W:oje okna wystawne. 8 
98S9809899889d- &mm• 

Ciekawe książki w nowem wydaniu ~ 
:li.rół«nva niebios. Poboitne legendy o Matce Boskiej. 

Cena 1 mr., z przes. 1.10 mr - Wę(ilłarz z Walencyi. Od po
czq,tku do końca p: 1tkna i zu jmuj~ca powiastka. Cena 80 fen , m przes. 
90 fen. - Los sieroty. Ciek:t.wa i pięknymi obrazkami przy. 
ozdobiona. powiastka. Cena 30 fen. z; przes. 4v fen. - Zycie czło· 
wieka grzesine"o, usprawiedliwione;o i uś•ięeone,;o. 
Nauki, rady i p?zykłady dlfli wszyetkich. Z wieli1 ol;>ra·r.ku.mi. Cena 
80 fen., z przes. 90 fen. - M.fod~ pustelnik. Zajmuj~ca powitać. 
?~na 30 fe~ : , ~ ~y~ea. 4? fęą . - ~owiastki (legendy) ku nat~ce . 
Bbudowaniu i tozrywće. Cena 30 fen., i przea. 3ó fen, - Zwycię·· 
stwo cnoty. Piękna. ! budujtlca powiae ~ka. . Cena 40 fen, z pr~es 
45 fen. - Toastnik. Zbiór przemówień, toastów, życzeń, pieśni, 
monologów, wierszy do deklamacyi itd ua. uroczystr• ści familijue a mia . 
nowicie na. zaręczyny, wesele, chrzciny i srebrne i złote wesele. Cena 
50 fen., z przes. 60 fen. - Dziesięć żywotów 1foiętych ałużebnic 
Cena 30 fen., z przes; 35 fen. - Królewna Różyczka. St~ra 
baśń Cenr. 25 fen , z przcs . 30 fen. - Hhtorya o Je«łenastu 
królewiczach. Cenę, 20 feu, z ~m~es . 2:> f.'=m. - C.-;emu dda.d 
zaw!ize dtiadem, choć mu wszy,my d~jq,? Cent1 20 fon., z pr?.:cs. 
25 fon. - Doman i Liliana. Ciekawa histoxya z dawnych C~fl.
sów. Cena 30 fen,, z pri.el:! 3:> fen - Jonek i NieTitiidzialue 
szaty. Ceny 20 fen., z prtes. i .25 fen. lłłiłowids Historya cu
downa. o biednym przewc,źuiku ,Bena 20 feń., z przes. 25 fen. -
Jlarzana. Histllrya bardzo łodna i ciekawa. Cena 30 fen, z przes 
35 fen. - §tary Michał czarnoksit'ŻDi.k. Cena 25 fen ., z 
przes. 30 fen. - Wałek n.a jarmarkłli.n Cena 20 fen. z przes. 
25 fen. - Dla rozrywki. Zbiór gaw~d, irłeaołych opowiadań, po· 
wiastek, anegdot i żartów. 

· Adres: 011Wiaru§ Polsi'" Bochum. 

'*'re,~'~ .~,~~t~~~l:.~tk ~t.e- ~t~~1~~~~1~~'""4~-~~~~~~~~~d1~~!~~t;!;.g 
~~~ .. ~~·····~······1 
1 ·~:zaproszenia weselne~ I I wykonywa prędko, gustownie I tanio I 
I Drukarnia „ Wiarusa Polskiego" 
I w Bochum. -

. frzy zamówieniu na.Idy napisać, którego dnia, o której go· 

I dzinie, gdzie i w którym kościele odbędzie się Ślub, oraz u kogo 
i przy jakiej ulicy (numer domu ta.kie podać) uroczystość 

I weselna się odbędzie. Podać należy także imię i na.zwisko 
. młodej pan.!!y i młolię~o pa.na, J>o odęb~a,ni11 zamówienia zostan~ 

11 I karty w jak nsjkróts~ym czasie wysłane. 

1::~ .S'"- ~'~ ~·~ ,s;9~ ~~ ~·~ .s.fte-. . ~le-. 4'lf~ ~~ ~'./t-:.~'./~~'./k ~·t,,.~'.!~ ~~ .$!f~'.!~~tr~ 
~~~~~~ -4~~~~~~i~~~~~~i~~~'7fi~~~~.~ '4~ ~.nt~~~~ ~1~ ~~~ 
1 fi Al * &QQMW*łł@ił 

Dzieje Polski 
~ n.ajnowszych czasów, ti•eściwie . opowiedziane l;Jt"F~ 
!•{p,1yam~ r i ~.d Dniepru . WyJ:mra o"':doLkruu 30 obru
~ ·~mi wa~niejszych wypadków d_~jejowych, królÓ\? ; t'>H 

·~vch mę.P:ów pol@kich. Cena za egz. oprawny 2,50 n . 
. · Adres: ,.Wiarus Polski", Bochum • 

. l?1osenn1k J\1.tr·~ enlri 
„)„wier»,jflc~ prnsni, piosnki i wiersze !>otępiające pijam~two 
k~rcforstwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Adres "Wiarus P c lski"t ~~chum • . 

1~z!te:?ch
0

:ęf~)~!'P~~~~uje ,~~~~~ł;~f;~4t+~+~~~~·~ 
:i:~ltirj:~~ ~zie:e~nrak~nany skład ; . Kalendarz Haryański 

zastępców ~ JE 1902 
do sprzedawania prywatnym i go- 6 Da ro 
ścinnym. _ Białe wino od 60 m. "'9" z licznemi rycinami oraz z 6 doda.thmi tj : 1) „Elementarz 
pocz. Wino czerwone od 60 mr. ~ Polski", broazura objetości 64 stron, w okładce kolorowej. 
pocz r?a 100 litrów. Zgłaszać u· • 2) Kolorowy obraz „Królowa Wszystkich Swiętych". 3) Dwa. 
prasza slę pod adr.: Weinprodu- obrazy jednokolorowe. 4) Obraz cieniowy z 4 portrdami. !>) 
ction Haa~enatełn & Voglet, A.-G· ~ Dwukolorowy kalendarz ścienny. 6) Kalendarz kieszonkowy. 
Frankfurt a. M. + Cena 60 fen., z przesyłką 70 fen. 

Dom ·'f GOtfSCbałk ~ Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

mu.:;~~~rh~usen (Rhld.) -~~~~~~··~41>4).~~~~~~· 
przy ulicy Marktstrasse nr. 120, 

poleca : fonografy (które mówi~, 
płacz14, śpiewajtt i grają) po 10 m. 
Katarynki od 10,50 m. pocz. Har
moniki od 3 m. poc~. Wszystkie 
inne instrumenta po najtań. cimach 
Wysyłam wszędzie skoro otrzymam 
zamówie'lie. 

Dom murowany 
31/ 2 piętrowy, 30 izb mieszkalnych 
zdatny na re\3tauracyę i skład jest 
ds sprzedania. Z komornego przy
chodzi miesięcrnie 200 marek 

Zgłoszenia do J. lłlia ry w 
Bochum~ Louisrnstr 4 

·w sobotę 19 października 
będę znów sprzedawać dobre 

saskie kartofle 
1,msgnuru bonum", 150 funtów po 
3/25 mr. 

D. Frielrn, w Bochum 
Roonstrasse 29. 

Obrazki 
w ramkach czarnych polerowa
nyrh za szkłem, obrazki w ramy 
kach mosiężnych, obrazki owalne 

Książki różnej treści. 
Róża leśna. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - Toast polaki wi61, 

~zem i prozt\, czyli zbiór mów przy uroczystościach wszelkiego rodzaji 
Cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. - Dziwne przygody chłopa Urb 
Długonosa. Cena 25 fen., z przes. 30 fen. - Jak to było pod W! 
dniem. Powieść na tle dziejów ojczystych. Cena 40 fen., z przes. 
fen. - Michno Karaś. Powieść historyczna z czasów Bolesława Obr 
brego. Cena. 50 fen., ~ przes. 55 fen. - Jaśko Cholewa. Powias 
historyczna z czasów Bolesława Smiałego. Cena 50 fen., z przea. ! 
fen. - Kazimierz i Magdosia. Powieść z dziejów. ojczystych z siedem 
nastego stulecia. Cena 40 fen.,- z przes. 45 fen. - Skrzydlaty woj 
Powiastka historyczua z czasów Jana So biE;1skiego. Cena z przee 46lf 
- Czasy kościuszkowskie. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Mar 
Nowina. Obrazek historyczny z czasów Bolesława Krzywoustego. 
na 50 fen., z przes. 60 fen. - O Czechu wojaku i o polskiej Han~ 
Opowieśó historyczna z czazów potrzeby grunwaldzkiej za. Władysła. 
Jagiełły. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Jan Płużek. Powiesi 
czasów Bolesława Krzywoustego. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 
Mazepa, hetman Ukrainy. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. - Sz;vmek 
Handzia. Obrazek z czasów naszych. Cena 60 fen., z przes. 70 fe. 
- Strachy. Kilka ciekawych opowiadań ku nauce i rozrywce. Cei 
!O fen·, z przes. 50 fen. - Czarnoksiężnik Twardowski. Powie.se 
podań ludowych. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Nagroda cno~ 
Trzy powiastki: Anzelm w tatarskiej niewoli, Lekarz cudowny, Milo 
illltosia do matki. Cena 60 fen., z przes. 70 f. - Mała hiatorya Pol 
~ka z obrazkami. Cena 30 f., z przes. 35 fen. 

Adres: ,.Wiarus P~lski" Bochum" 

z perełkowym brzegiem i t.d. po ~ 
'20 fenygów za sztukę. 

0 
~~~!!+••·~~4)Ct~~·· 

Adres: 17W iarus Polski", Bochum. 

do ro~;:cer!~k! lf Polski Elementarz Il 
Religii iw. ~ dla dzieci uczących się w szkole ł 

rzymsko-katolickiej. : tylko po niemiecku. · i 
. gooooocg I A Jestto najlepszy elementarz, jaki dotychczas wy- ~ 

O 8 L szedł i dla tego powinien znajdować się w ręku każdego A 
Krótko. g Nauka Łatwo. v dziecka polskiego na. obcii:yźnie. 'ł 

8 czytania. 8 ~ Elementarz wykonany jest bardzo gustownie, ozdo- ł 
OOOOO

OO 8 A biony licznymi obrazkami, a ułożony tak, ż~ dziecko umie- A 

0 
OOOOOS T j!łce czytać po . niemiecku, łatwo nauczy się po polsku. l 

g :Eistoiya św. 8 9 . Oena 3~ fen., z prz.~sy~ą 40 fen. , 
g K&techizm. 8 a1c Aare.: „Wiarns Polski", Rochum._

0
• 

8000008 goaooo8 8 8~'4ł·~···•~4>•~•••M~ 
O gC ~~000,:.._~~~~~~~~~~~~~~~~~---i 

Całko- O Pieśni. 8 Tanio. 

wicie. Lcooo8 
Ceua 50 fenygów. 

ju~ w opr a wie), za 60 f. z prze
s:yłktt pod opaskłf. 

Księgarnia „Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

Glos Synogarlioy 
u t. put:łtyui ~~ iata tego jęczlłcej, to jest: duszy ch:rzei 
'ńrdtiej r;)~myśfania, do Pana Boga, wieczuego oblu!;i~ 
,..~rl.ychan.w, w cbrz 43~chtt.lsidej doskonałości •!wiczeJ.wt 

Cena i markę, z przesyłk:e 1 mr. 10 fen. 

~dres: 0 Wiar.us Polski'4
, Boehum. 

-, Drukarnia „ Wiarusa olskiego';-i 
Maltheserstr. 17, w Bochum, Maltheserstr. 17, 

wykonywa 

gustownie, prędko i tanio _ 
wszelkie prace drukarskie 

mianowicie 

ustawy proo-1.•amy, karty wstępu, karty legityn1aeY.jne i 
' 

8 
• l k t. karty do kwitowania składek mies1ęcznyc 1, oper y 1 pa· 

,pier z nazwą towarzystwa lub z nazwisk~em .os~by pry· 
watnej zap1.·oszenia weselne, karty poleca.1ąee 1 wizytowe, 

' plakaty, prospekty i t. d., i t. d. . 

U w a g a. Przy "•szelkich ~iach prosimy podać 
ładny adres, aby przesyłka nie opóźniła. się. 

-----
Z1 .:lntk, .!! akłi?otl i redakcyy odiiowiodJ:lah:;y ~ A n t o !I. i Br ej d k i w Bochum. 



Wya~odli n..~ wtorek, (!S'Wartek l soboto z dod tki 
~lJn~ P· t. : nNav.łra Katolicka.~', 1 dwuty:ocW~ 
~ sp6łecs.a~ p, t ; "Głos górników i hutników" 
ll}~H pisemkiem titerackiem p. t.: t?Zwiercladło". Przed~ 
pa&tg. kwartaln~ na poczcie i n llatowych wyn i 1 
§0 fen., a I vdnom~eniem do domu 1 mr 74 fenos Wmi r. 
UU p lski" •- . . . " a-. 0 sr.p.wa.ny Jest w ~enniku pom:towym pod 

nr. 138, ni\ stronie 408. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 

Za inseraty płaci sio ze. miejsce rqdka drobnego druku 
ló fen„ a. za ogłoszenie. ze.mieszczone przed lneera.tamł 
40 fen. Kto czosto ogłaazu., otrzyma odpowiedni . 
OJiYlł rabat. Za tłómaczenfn. 1 obo:voh języków na opur 
~ me się nie płaci. Listy do 

4Reda.kcył, Druk~~~ 
lt Kełegarni nrueśy opłacić i podaó w nich dokł d 
~c.lt'eB pie14cego. Rękop!l:!ów aię nic zwraca. Na~!~ 
korespondentów bsz !oh upowMnieni& nie wvknz · ' ",; .., UJe S1Q. 

Nr. 127. oohum., ~torek, 22 października 1901~ Rok tt 
. =: Redakcya, Dr:ukarnii;. i Księga.mia · d · . znaJ UJe in~ p1·zy Malthe:ierstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, B ochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe bra ~ałej dzielnicy. „Hannov. Cour." charakte· 
silwió, czytać i pisać po polsku! Nie ryzuJe kierownika hakatystycznego pisma jako u~ywanie, przez napis serwitutowy w ksi~Zkach 
jest Polakiem, kto ;iotomstwu swemu kpartacza", który się mięsza do stosu~ków :~t:~~i~~~~~~. członkom towarzystwa, będzie 

• t6rych. nie zna. Pan Lange odbywa tajn~ 20 OOO !!lllemczyć się pozwoli! sch~dzk1, na. które zaprasza narodowvch libe· . marek tego kapitału zakładowego 
------- ralow, st_roumctwo narodowo libr·ralne "atoli nie z.~m1erz~ król. pruski fiskus, reprezento,;any 

Na I
• f d * d • „ ---- potr eb b 1 pzez pana naczelnego pt·ezesa, J. a.ko „,....kł„dk"' . . ·~ opa· I gru z1·en z J UJ~ a SO ~tnie pomocy pana. Langego. kł d ł - n o. " iu I ;- W W1esbademe występował w dniu 14 bm. za - a OWI\ wp aci.ć i na przeciąg kilku lat z 

można już teraz zapisywać mny r~prezentant hakatyzmu, dr. Bovenschen ~pr?centowama teJ sumy zrezygnować. Reszta 

W
• . z Be 1 U d apitału zakładowego wpłacona przez d . 
18 ruf!!! & p 1 ,_ ' " r ma. rzą zono tam zebranie zwil\zku ło Ó • b , U Zia• " ~a o s„1eo-o dla .k.resów wschodnich. Pan· Bovenschen wy· WC w, moze yc na żądanie tychże oprocen· 

na każdeJ· poc · =:. ł towana po 4 od sta. 
" . ze:~· g OBH wykład „o niebezpieczeństwie polskiem" 

1 

'kl!o_ wszystkich n:aszych szanownych Czy• z szczeg61nem uwzględnieniem polskjeJ' pro· i ~a zgromadzeniu mężów zaufania z miasta 
te ~1 .ow. zwracamy ~1ę z usilną prośbą, aby pagandy nad Renem i w Westfalii." Wedle okolicy, odbytem dnia 24 lipca rb. wskutek 
ro„~m~h g?rhwą ~g1tacyę? w celu pozyskania I referatu „T. R.'·, przyjęto wywody ana Bo· ~eg~ z!1pror::zenia, uzyskał plan utworzenia 
n W1~rr.sow1. ~olsk1emu" licznych nowych abo- venschena z wielkim zapałem i wielka liczba :~~~~:~:.ego domu towarzyskiego, ogólną 
nent?w.. Vviclu Polaków na obczyźnie nie cz.łonków przystąpiła do nowo założoneJ· grupy J k ma J es~cze w swym d · 1 k' w esb d · k' · · k h eg~ r61.. wysokości wielkiemu ksiPciu 
T r h t b d " .. omu ~i,ma po s. rngo. i a c~s leJ zw1ąz u akatystycznego. Przed sasko·w. aJmar.sk1emu, kt6ry J. ako włns' ci'c1·e1 "Ra„ 

~c. r:e a o ~zukac i za.chęc1c do .zaprnania rozpoczęciem rozpraw wysłano bardzo serdeczny t " 
"W1aru?a Polskiego" na listopad i grudzień. telegram do P· Tiedemanna z Jeziorek. . I c? u, .zywo SH~ ruchem dążącym do wzmocnie· Germamz~torzy róZne wymyślają środki aby ~1a memcz.yzny w powiecie z•jnmje, przedło· 
lud polski. na. ~bCZ)'.Źnie zniemc7.yć, wi~c też P.opieranie niemczyzny. zyłem yr~)sbę, by .objął protektornt nad tern t~m e:ier~pcz~ieJ. Polacy tym zachciankom prze· I przeds1ęb~orstwem i należy się spodziewać, że ciw?ziałac. wrnm, a najskuteczniej uczynić to "D•ien. Pozn." publikuje następny doku- ten dostoJny mąż do tej prośby się orzychyli. 
mozna, daJąc każdemu Polakowi do ręki pismo ment w polskim przekładzie: ' . Obecni~ c~odzi tylko o to, aby• jak naj. 
szczerze polskie i katolickie, iakiem jest "Wia· "Król. landrat I ~1ęce1. po me.m.iecku myślących mężów z miasta 
rus Polslri~ '9<4l~JZC teay, J.\ivu.M"'J' ,h, ""--~--, powiatu kościańskiAP'o.„n..... l i powu~t.u J.rnsc.1ańskie~rn do tego si·"' prz)·.czy„ 

W

. d V >.JUv ~v \.V L>~U J..\Jt:i.11.iilt;Ill!i:lol.i.' ' ł b d 't 

pokażcie, Ze am sprawa naro owa nie jest 3/9 1901. I sz o w zyc1e i y op--. " , - -obojętną. Niechże każdy dotychczasowy czy· Poufne. I dla siebie i niemieckich to.;'arzystw ·Kościalla 
telnik stara się pozyskać jednego nowego abo· w powiatowem mieście Kościanie brak ogniska domowego, które ma słuZyć do ze· 
nenia, co przecież przy dobrej woli nie powinno dotąd większej, w niemieckim ręku będącej środkowania wszystkich niemieckich dązności. 
być trudnem. sali towarzyskiej, któraby miejscowym niemie• Upraszam przeto i pana o subskrybowanie 

Na listopad i grudzień wyno•i pre· ckim towarzystwom służyć mogla za punkt wkładki zakładowej, najmniej 500 marek, która 
numerata za "Wiarusa Polskiego" z trzema zborny, a zarazem wyswobodziła towarzystwa jak już wyZej powiedziano, na żądanie po 4 od 
bezpłatnymi dodatkami! te z pod samowoli (Willkiir) polskich ober· sta oprocentowaną zostanie, i o łaskawe donie· tylko l markę Zystów. sienie mi do 20 września rb. o przyotąpieuiu 

J E Pan nac
rr.el"'y prezes uznai$lc tr·"fncs'c' pańskiem do utworzyć się maJ·~cego tow"'rzy„ 

a z odnoszeniem do domu przez listowego • . • n '"' • . - "' " 

1 16 

planu założenia w Kościanie niemiec1.(~go stwa z ograniczoną poręką. 
' mr. k kł 1 P 1 Rodacy, rozszerzajcie "Wiarnsa domu towarzys iego, przyrze na \~n ce ozwa am se ble najuprzejmiej z ócić 

Polskiego", zjednywając mu nowych państV<OWI\ pożyczkę w wysokości 'polowy uwagę na tę okoliczność, że poza składką za· 
abonentów na listopad i grudzień. sumy kosztorysowej, pod warunkiem, -Ee w celu kładov< ą towarzystwo nie mo. do pana żadnego 

utrzymanitl, domu towarzyskie~o, utworzy się regresu. Zapisanie towarzystwa do rejest:r:u 
na zasadzie prawa z dnia 20/4 92, towarzy· handlowego nastąpi prawdopodobnie w astat· 

Polacy na obczyźnie. 
§ent'tenber3 na Łui1cacb. Sprawozdanie 

I 
stw.o z ogranie.zoną poręką, zapisane do reje• nim tygodniu września, uroczyste otwsrcie 
stru handlowego. Udzielona poży'czka byłaby niemieckiego domu towarzyskiego, na które 

1 
w pierwszych latach bezprocentową, póZniej J. E. pan naczelny prezes zapowiedział swoje 

' 

miernie opl'ocentowaną, a potem powoli spła· przybycie, w pierwszej połowie pnździernika. 
caną. W interesie tej dobrej (!) sprawy liczę 

z c~ynności Tow. polsko katolickich robotuików w Senf · 
ten'oergu: Towa:rzystwo nasze pod opieki\ św. Józefa, 
ma eelu popieranie religijności, moralności, trz<:źwości i 
osz.c2ęduości po.mi~dzy robotnikami polskimi. Zamierze. to 
oeięgnąć przoz u:rzf\dzanie ze brań t,iwarzyskich. P osiedze • 
n1a odbywa.Jl\ się w drugi\ niedzielę każdego mitisięrn. Od 
1 października 1900 do 1 październik& 1901 odbyło aię 
11 zebrań, a mianowicie: zwyczajnych zgromadzeń 12, 
na.dzwyctiijaych 4 i 1 walne. Na wa~yatkich zebraniach 
były odciyty. Rocznego dochodu było 636)65 mr., rozcho
du 533 'U m1·. pozostaje na rok bieżqcy 103,44 mr. To
warzystwo po~iada w biblktece 86 ksis.żek, które Bił wła
snościa, Tow. Czytelni ludowych w Pozniu;liu. Na pocZj\tku 
i·oku wyt.osiła ogólna liczba członków 51, w Ciłłgu roku 
dsło s:ę wpisać 29. Ubyło z powodu założenia nowego 
towarzystwa w Clettwitz 13 a z powodu nieregularnego 
płacen:o. składek miesięcznych wykreślono 30, Jest więc 
obecnie 37 członków. Wa.lne posiedzenie odbyło się w 
nieddel~ 13 psździernika o godz. 3 po poł. na sali pa.na 
Baraniusa. w Senfteubergu. Do zv.rzitdu zostali obrani PP·: 
Cez. Duż·fński prl.iewodnicz1'cym, Fr. Pawlak zast., J. 
Michalak' sekrets.rzern W. Pecbowiak skarbnikiem, J. 
Marciniak. F. Gierf:k I M. Fachura ławnikami, F. Gierek 
bibliotekarzem w. Wawrzyniak chor~żyro, \V. Piecuch 
~J. Linka asystentami eh~ rfł~fgo . J. Michalak ee1lr. 

Hakatyzm wędrowny.. 
Cudownym ·lekarzem politycznym nazywa 

„Harnwv. Cour." dra Fryder~ ka Lang_e, znane~o 
lekarza hakatystycznej „D. Ztg.," kt6.ry obJe· 
żdża dzielnicę hanowex·ską, aby rozpręzone rze· 
komo stosunki partyjne ekie1·owa~ na . „ właści„ 
we" tory i .skupić"' narodowe k1erunk1 dla do· . ,, 

Udziałowcem, t. j. członkiem zawią:Ła.Ć się ~ pewnością na przychylną odowiedź. 
mającego Towarzystwa ,Deutsches Vereinsbaus I podp. Behrnauer." 
-- Gesellschaft mit beschrankter Haftung zn I Tak brzmi owo pismo fondrata. 
Kos~en" być może każdy, kto podpisze udział l Jest ono wielce pouezv.jącem - dowia„ 
najmniej 500 marek, z których najmniej 250 I dujemy sią z niego bowiem, juk hojnie ozafują 
murek, przed zapisaniem towarzystwa w reje· \ tutejsze władze pien1~dzmi w celu popierania 
strze ho.ndlowym w król. sądzie powiatowym i niemczyzny, pieniędzmi, do których przecież 
w Kościanie, wpłaci, dalej podpisze układ oso· \ my także się przyczyniamy płacąc podatki, 
biście w obecności sędziego lub notaryusza, I powtóre widzimy, jak tutejsze władze opiekują 
albo też swego zastępcę do podpisu sądownie 1 si~ nięmczy :mą. 
lub notaryalnie upoważni. I Gdzie chodzi o cele niemieckie, pieniądze 

Taki dom townrzyski z obszerną, aobrze ! się :;~a\VSZe znajdą. 
urządzoną i gazowem światłem żarowem oś wie· \ Nie dos) ć, że vryznaczono :200 mil. marek 
tloną ealą, ze scenf\ teatralną i potrzobnemi i na _ wykupywanie zie:ni naszej, lecz op1ócz 
pobocznerni ubikacyami, wybudował oberżysta I tych sum. o~romn.ych, istnieje. tajny fundusz, 
Schulz w Kościanie na Poznańokiem przed- l pozostawrony do d:;spozyc-y1 naczelnych preze· 
mieścin; dom ten reprezentuje wartość 40 OOO ! s6w, a.by mogli każdego czasu, nie ?.dając 
msrek. Oberżysta Schulz zobowiązał si~ do- \ s?.rawy przed ciałami oota.wodawczemi, popierać. 
starcz)Ć wewnętrznego urządzenia i za zapł~tą l N1emcó·v. 
40 OOO marek przepit'ać dom na v. łasność I ~ nas nie ma to oburz.ać do najwyższego 
utworzyć si~ mającego towarzystwa. '\ stopnia 1 

Dalej zobowiązał sią fung?wać ~~ko go: Przeci:ź i r;1Y jesteśmy obywatelami pań· 
spodarz (ekonom) towarzystwa i pła~1c temuz \ stwa prus1nego i my służymy w wojsku pła
jakC> komorne 4 proc. kapitału budowlanego, I cimy podatki, ponosimy wszelkie cięża~y a 
który figurujC jak.o kapitał zakładowy Towa- \ sly.szał kto kiedy, aby z funduszów dyspdzy• 
·rzystwa w kwoc:e ~O ?O~ marelr. Do , tego ! cyJnych dawano n~m zapomogi? 
domu przylega wielki c1em5ty ogród, ktorego l Władze tuteJsze materyalnie popierają 



niemczyznę, ale jest w tych zapomogach dla 
Niemców samych wielkie niebezpieczeństwo. 

To ciągłe oglądanie się na pomoc rządu, 
to przeświadczenie, że rząd da su~ zawsze. n~
ciągnąć na pożyczkę lub subwe~cyę w n~H~ 
zagroV.onej niemczyzny, podkopuJ? .samGdzi~l· 
ność obywatelską Niemców, osłabia ich energię 
i rozleniwia ich. 

w zupełnie innem położe?iu jesteśm~ mr. 
My wiemy z góry, że n~kt na~ n.ie me 

da, że nie możemy się ogląd~c na m?~~Ją po· 
moc i że nam trzeba byt sobie wyrobie i pracą 
umysłu i rąk. - Ta twar.da walka .o by·t· har
tuje nas podnosi i wyrabia samodzielnosc. 

I j~żeli odnosimy jakie suk~e~y na~ zwa!„ 
czającą nas niemczyzną, . to w.łasme teJ okoh· 
czności mamy do zawdzięcze~ia. . 

Wielu wprawdzie w t.eJ t'Y~rdeJ ~alce 
marnieje, ale wielu ~ych~dzi z meJ zwycięzko 
i wyra~ia się na tęgich i samodzielnych pra-
cowników. . 

Ciągłe trzyman~e się ~~rtus~ka rządowego 
bardzo niekorzystme odb1Je się w końcu na 
moralnej wartości niemczyzny. 

Złe skutki tęgo · popierania niemczyzny 
wyjdą oczywiście na jaw dopiero po .szeregu lat. 

Oburzenie nasze z powodu takiego po~tę
powania władz moż~ być wielkie . - ale mec~ 
to o burzenie nas me ubezwładnia, a raczeJ 
staje się podnietą do coraz silniejszej pracy. 

Własnoręczne pismo św. Piotra. 
W jednej z gazet, wychodzących w Jerozo· 

limie, pojawiło się ciekawe .doniesienie,. k;óre 
jednak powtarzamy z wszelk1em zastrzezemem, 
z uwagi na bujną fantazyę Wschodu. · . . 

Dnia 13 lipca 1879 zmarł w Jerozohm1.e 
znany w całym świecie ubogi człowiek, nazwi· 
skiem Kore, który przeżył 1?9 Jat. Od l~t ~O 
utracił mowę, żył w całkow1tem o~osobn~emu 
i przez ludzi uważany był z~ czł~wieka. w1~lce 
świątobliwego. Ponieważ mkt me wiedział, 
ażali zmarły zostawił jakichkolwiek ~rawnych 
spadkobier~ó;v, przeto pozostałe J?O m~ sprzę· 
iv ~~ał ob1ac w tvmę!'T.1H1n-roP . nn~11t.d.11.mA t11~ 
z pieczar na górze Getsemańskiej i tam udali 
się funk:cyonaryusze władzy. Sciany pieczary 
nyły wyłożone skórami tygrysiemi, a i pościel 
składała się ze skór rozmaitych zwierząt. Pod 
pościelą znaleziono otwór i drabinkę, która 
prowadziła do niższej jaskini, gdzie znaleziono 
skrzynię obitą żelazem. W skrzyni znajdowało 
się 200 tysięcy franków w monetach francu
skich, tureckich, oraz greckich, dawnych i no· 
wszych. Przypuszczają, że pieniądze te pocho· 
dz z ofiar. Pod monetami spostrzeżono ręko
pis na papyrusie, owinięty zieloną materyą, 
która jednak za dotknięciem rozsypała się w 
proch. Rękopis rozpoczyna się od słów w ję· 
zyku starożydowskim, wypisanych czerwoną 
barwą: 

"Piotr, rybak Jezusa, Syna Maryi, wyko. 
nawca Jego zakonu, przemawia do narodów 
całego świata na rozkaz i w imię Pańskie". 
Manuskrypt podpisany bardzo wyraźnie : „Ja 
Piotr, rybak, w imię Jezusa w 50 roku swego 
życia, skończyłem pisać te słowa miłości w dniu 
trzeciej Paschy od śmierci mego nauczyciela i 
Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Maryi, w domu 
Beljery, obok świątyni Pańskiej". 

apyrus, pomimo swej starożytności, jest 
jeszcze wcale gi~tkim. Rękopisem zajęli się 
przedewszystkiem uczeni jerozolimscy, którzy 
jednak wiele starożytnych wyrażeń nie zdołali 
zrozumieć. Ostatecznie przyszli do przekonania. 
że tak czystym staro-żydowskimję~ykiem, oraz 
z taką łatwością i znajomością charakterysty
cznych zwrotów, mógł władać tylko człowiek 
współczesny.' Przytem papyrusu już od dawna 
nie wyrabiają, co potwierdza starożytność rę . 
kopisu. Dla ostatecznego wyjaśnienia kwestyi, 
zatelegrafowano do biblijnego towarzystwa w 
Londynie, które wysłało natychmiast komisyę 
znawców. 

Komisya ta po długich, a bardzo grunto· 
wnych badaniach orzekła, iż rękopis nie jest 
falsyfikatem, ale własnoręcznem pismem św. 
Piotra, apostoła. Wiadomo, że św. Piotr umiał 
pisać, o czem zresztą znajduje si~ wyraźna 
wzmianka w ewangielii świętego Marka. 

W tej chwili odbywa się ożywiona wy
miana korespondencyi pomiędzy komisy~ jero· 
zolimską, a towarzystwem biblijnem w Londy
nie. To ostatnie ofiarowało rodzinie Korego 

WIAR US ' POLSKI. 

20 OOO funtów szterlingów za rękopis. Spadko· 
bi~rcy jednak nie chcą wydać z rąk cennego 
dokumentu. Pozwolili jedynie towarzyst~u na 
zdjęcie fotografii z rękopisu i na wydame tłó· 
maczenia. 

Zie1nie polskie. 
~ z Prus Zach., Warmii i Mazur. 
Toruń. Pomnik Bismarka 2'.o:itanie w T~· 

rtiniu odsłonięty dn. 18 bm. Zma.rły ~tton B1· 
smark został ze zwykłego szlachcica wiosko-we· 
go ministrem, kanc!erzem, księciem i panem 
rozległych włości. 

Kiedy cesarz Wilhelm I powiększył Prusy 
i utworzył nowe cesarstwo niei~i?ckie, Bisma~ck, 
jako kanclerz i prezydent ministrów pruskich, 
rozpoczął walkę kulturną, podczas której ~is~u· 
pów i księ~y katolickich zamykano we w1ęz1e· 
niu lub wydalano z kraju. Liczne parafie były 
z tego powodu pozbawione duszpasterzy. Wszy
stkie klasztory męzkie i liczne żeń:ikie kazał 
Bismarck pozamyka'ć i zakonników wy~alić. 

Przeciw Polakom ukuł ustawy wyJątkowe, 
jak komisya kolonizacyjna itp. niezadQ~alając 
się panowaniem niemczy~n_y w szk?le i urz~· 
dzie. Wydalono też za mmisterstwa Je~o z pa~· 
stwa pruskiego 40,000 Polaków, ludzi spokOJ· 
nych ale nie posiadających obywatelstwa pru· 
ski ego. 

z tego powodu katolicy a zwłaszcza Po
lacy nie są wielbici~l~m~ Bismarcka. Ni.e u.wiei· 
biają go także rzemieslmcy - nawet mem1eccy 
- a to dla tego, że zaprowadził ustawy, szko· 
dliwc dla rzemieślników, a tylko wielkim ka
pitalistom i fabrykantom pożyteczne. W pamię
ci robotników Bismarck również źle się zapisał 
przez ustawy wyjątkowe, utrudniające robotni· 
kom organizacyę i obronę ich interesów. 

Dla tego wystawienie Bismarkowi pomnika 
w Toruniu podziała na umysły szerokich kół 
ludności tak, jak pomnik Mura.wiewa na lu· 
dność Wilna. Będzie przypominał, co ten m!lż 
uczynił dla katolików i Polaków, dla rzem1e· 
ślników i robotników. 

ci.in ~~~ JłimzeiiM~on!fl'~~gi'"l'r'Ws 0.:tacll~Cinrc'li 
prezentowany ks. prob. Wysocki z Krajanki. 
~ ~ Ks. wikary dr. Działowski przeniesiony z 
Chełmna do Lidzbarka. 

Sta1·oga1·d. Przy rozkopywaniu ziemi 
dla nowej kolei żelaznej przy ścieżce prowa· 
dzącej do strzelnicy od tak zwanej góry fran· 
cuskiej na zachód znaleziono przeszło 300 ko .. 
ściotrupów, i to po największej części wyso· 
kiego wzrostu. Dotąd znaleziono tylko jeden 
kościotrup dziecięcy i reszty trumienki. W bli
skości wykopano też reszty spalonych kości i 
jedną urnę. Z tego winika, że już za pogań· 
skich czasów było to miejsce grobowiskiem. 
A na początku przeszłego stulecia pochowano 
tam Francuzów, zmarłych w powrocie z Ro· 
syi. Znaleziono też krzyżyk i koronkę różańcową. 

Grudziądz. Miasto liczy razem z woj· 
skiem ( 4096) mieszkańców 32, 726 mi~dzy nimi 
10,415 katolików a 816 żydów. 

Chojnice. Na torze kolejowym w stronę 
Tucholi położył jakiś niegodziwiec we wtorek 
wielki kamień na szyny. Na szczęście zdołano 
nadchodzący pociąg zatrzymać i przeszkodę 
usunąć. - Sąd rzeszy w Lipsku odrzucił skargę 
prywatnego agenta Gustawa Schillera skazane
go na 1 i pół roku domu karnego i trzy lata 
utraty praw honorowych za namowę do krzy
woprzysięstwa w procesie przeciw czeladnikowi 
rzeźnickiemu Lewyemu z Chojnic. 

Lubawa. Do tutejszego progimnazyum 
w miejsce przeniesionego nad Ren dr. Łabu· 
jewskiego powołano tudotąd p. nauczyciela dr. 
Bredau z Kościerzyny. 

Lec. Woźnica właścicielki p. Buchsteiner 
w Kruglankach pojecha~ w sobotę z państwem 
swojem do Lecu. Około godziny 10 wieczorem 
miano wracać do domu . . i. Konie zaprzężone do 
woza stały przed domem. Nagle spłoszyły się 
i popędziły ulicą d:ftIZgocąc wóz w kawałki. 
Woźnica puścił się za nimi w pogoń, nie mógł 
ich jednak dognać. Ze strachu więc i rozpaczy 
przeciął sobie nożem gardło i rzucił się do ka„ 
nału. W niedzielę wydobyto zwłoki jego 
z wody. 

* Z innych dzielnie Pols1d. 
Poznan. Komiiya kolonizacyjna nabyła 

na subhaście dobra Goleńczewo w powiecie 
poznańskim za 620 tysięcy marek. Dotych. 

czasowym właścicielem był p. Bło~isze~sk~. 
Oprócz przedstawiciela komisyi kol.omzacyJneJ, 
licytował tylko pewien żyd z Berlina do 610 
tysi~cy marek. . 

Germanlzacya nazwy. Nazwt2 ws1 
Szramowa zamieniono na "Niedeck". 

Wrzejnfa. O niemiecki katechizm. W 
sprawie zaburzeń we Wrześn.i, kt.ó~~ powstały 
swego czasu z powodu nauki rehgu, d?nos~ą 

Lechowi" że Towarzystwo ku wspieramu 
" ' . k niemczyzny wzięło w SWOJ8 ręce proces .ry· 
minalny wytoczony biednym matkom polskim. 
Znany ;adzca sprawiedliwości Wag~er z Ber· 
lina skłonił inspektora szkólnego Wintera, aby 
tenże wystąpił jako oskarżyci~l poboczny. Pa~ 
Winter udzielił plenipotency1 p. W agnerow1. 

Smigiel. Katolicy niemi~ccy w Smiglu 
uchwalili, jak wiadomo, po~an~e .do władz~ 
duchownej w sprawie pomno~ema liczby kazan 
niemieckich. Tymczasem, Jak donoszą do 
"Postępu", gdy raz ks. Jeske z. Poz~ani~ m\ał 
w śmigielskim kościele kazame mem.1ec~1e, 
słuchało go s z eś c "i u (!I) katolików mem1e
ckich. Szczególna pobożność! . . .. 

Gniezno. O niemieck:ieJ nauce rehgu 
w wyroku sądowym. Z wyroku sądowego, 
który otrzymał gospodarz pan Marcin W ~ź~i~k 
z Goczałkowa, skazany niedawno w Gmezme 
przez Izb~ karną na 150 marek kar~ za mowę, 
wypowiedzianą swego czasu na wiecu, przy• 
tacza "Lech" poniższy ustęp: 

"Nieprawdziwy fakt~ podany pr~ez oskar
żonego, jakoby rząd. Język polski. nawet z 
lekcyi religii usunąć mia!, p~owadz1, poąług 
chrześciańskich pojęć o istocie nowoczesnego• 
państwa do zochydzania postanowień przez 
rząd na' polu szkólnictwa wydanych. 

Zakaz rządu, aby nauki religii, - jak 
· oskarżony twierdził, w ~adnej. sz~ole i . w źa~ 
dnej klasie po polsku me udzielac,. czy mnem: 
słowy postanowienie rząd.u, aby Język pols~1 
z nauki religii we wszystkich klasach usuną.c, 
równałby się ze względu n.a to, że no~o~~czme 
znaczna część dzieci polskich do naJ mzszych 
klas bez znajomości języka niemi~ckiego wstę· 
nuie. bezr._pliP"jin&imn QTJrchowanm. Postano• 
w1enia r.ząau, .Któreby taki skutek sprvvrQ.d.anły, 
byłyby ze stanowiska moralności i religii po· 
tępienia godne." 

* Ze Slązka ezyli Starej Polski. 
Byto1n. Zmiany w stanie duchownym. Ks. 

kapelan Drozd został z Pszowa do Krzyżowic 
pod Zorami przeniesiony, ks. kapelan Anders 
z Zakrzowa jako administrator do Eckersdorf 
w Namysłowskie, ka. prob. Hahnel z Sciboro
wic jako administrator do Gorzowa, ks. kapa• 
Ian Salzburg do Wielkiego Dubieńska, ks. ad· 
ministrator Heidenreich jako wikaryusz do Wo· 
dzisławia. 

Za.borze„ W skutek runięcia węgli pod· 
czas szychty (dniówki) w kopalni królowej Lu· 
dwiki postradali życie dnia 12 bm. po południu 
górnicy Prapka z Rudy i Bernosz z Zaborza 
kol. A. Prapka jest żonaty. Mularz jedea zdo· 
łał się wydobyć z pod przywalających go węgli. 

Katowice. "Katolik" pisze: Mia-sto daje 
1500 marek na teatr germanizatorski, to jest 
na 15 przedstawień po 100 mr. zapomogi. 
(Przy najbliższym przedstawieniu polskiem na· 
leży wysłać do magistratu i radnych wniosek 
o zapomogę 100 mr. Zobaczymy, czy rada 
miasta i magistrat będzie sprawiedliwym). 

Radni się owego czasu nie zgodzili na 
0 wsparcie dla teatru garmanizatorskiego, ale bur• 

mistrz Schneider usłyszał od prezydenta rejen· 
cyi, iż rząd sobie życzy, aby radni jeszcze ra~ 
się nad tern zastanowili. W skutek tego magi· 
strat znów zażądał 2,700 mr. na 27 przed• 
stawień. Radny Blok stawił wniosek, aby 1500 
mk. uchwalić. Przyszło do ostrych i długich 
rozpraw. Katolicki radny Wanjura z naciskiem 
oświadczył, iż on ani czeskiego na teatr ger· 
manizatorski nie uchwali. Lepiej by miasto zro· 
biło, gdyby łożyło na domy dla ubogich, dla 
ludzi bez pomieszkania, dla dzieci opuszczonych 
czyli podrzutków. Zydowscy radni stanęli P~ 
większej cz<:ści po stronie prezydenta rejency1 

i głosowali za wydatkiem 1500 mr. Przewo· c 
dniczący rady, lekarz dr. Berliner i burmistr.z 
Kosch powiedzieli, iż trzeba się zgodzić na M· 
danie rządu, aby tenże pozostał przychylny 
Katowicom, co wiele znaczy. Podobnie prz~
mawiali inni żydowscy radni. Przy głosowaniu 
było 11 za udzieleniem 1500 mr. wsparcia, .a 
11 przeciwnych, ponieważ jednak przewodni· 



ey ułosował za wsparciem, dla tego zapadła 
hwala. według życzenia przyjacieli germani· 
ctorskiego teatra. · 

Przy tej sposobności nadmieniamy, że po 
siach będzie teatr germanizatorski odgrywał 
tuki patryotyczne·! 

Polska ludność niech również okaże pa· 
otyzm polski i niechaj pozostawi ten teatr 

ierocom i germanizatorom. 
W Załężu, gdzie drugie przedstawienie 

rządzono, było według "Katowicerki" tylko 
oś 300 widzów! (W Król. Hucie było 1102). 

Rada miasta Katowic i niektóre gazety 
'emieckie Bi\ tego zdania, że się teatr germa.· 
izatorski nie utrzyma, ponieważ ludność jest 
u przeciwna. 

Prosimy naszych zwolenników gorąco agi· 
wać pomiędzy naizymi, aby nikt nie chodził 
a przedstawienia. 

Ze ś~iata. · 
Berlin. Zatargiem Berlina z cesarzem 

ajmuje się cała prasa niemiecka, stojąc prze· 
ażnie po stronie miasta. Nawet konserwaty· 

wna "Kreuz·Ztg." należy do rzędu tych pism, 
t6rym protest cesarza przeciwko wodotryskom 

'est niezrozumiały. 
Z Chin. Głowę mordercy Eughai ściętego 

a zamordowanie w Pekinie ambasadora nie· 
ieckiege Kettelera, pr~ywieziono w tych dniach 
Chin na parowcu "Tucumann", który zawinął 
o Wilhelmshaven. Głowę przesłano do Berlina. 

Berlin. N owy order niemiecki. Oatatnim 
omysłem cesarza Wilhelma II jest nowy or
er. Nie brak w prawdzie w Niemczech od 
nak honorowych, ale wszystkie są pruskie. 
dla tego też, mimo, że rzesza istnieje już 

przeszło 30 lat, do dziś dnia jeszcze zasługi 
położone dla cesarstwa niemieckiego są nagra· 
dzane orderami pruskiemi. Cesarz Wilhelm II 
poatanowił temu zaradzić i oto ustanowił nowy 
rder, któremu pragnie też nadać szczególne 

przywileje. Kawalerzy pierwszych trzech klas 
~~dą otrzymyw~li szlachectwo, a mianowicie : 
pierwszej klasy szlachectwo dziedziczne i dwóch 
następnych osobiste. Cesarz sam wykonał ry
unek nowego orderu: złocony orzeł cesarski, 
~słaniający swemi skrzydłami herb Hohenzol· 
lernów. U dołu dewiza, głosząca: "Od skał po 
morze". 

W Hiszpanii po zamknięciu klubów i 
aresztowaniu przywódzców rozruchów zapano-
wał na razie spokój. . 

Wojno angielsko-transwalska. Ztea· 
tru wojny nadchodzi ciekawa wiadomość, że 
~otha nie tylko szczęśliwie wydobył eię z an· 
~1elskiej matni, ale że burowie w razie pomy„ 
sinych warunków przechodzą do ofenzywy. Na 
drodze prowadzącej na północ od Piquetbergu 
ude:zyli burowie onegdaj na oddział konnicy 
angielskiej i cofnęli się dopiero, gdy przybyły 
~~ z pomocą 2 szwadrony lancyerów. Stra• 
eil1 . 1 żołnierza, 2 rannych i 2 pojmanych 
w m?wolę. Wyjątkowo donoai telegram, że i 
Anglicy mieli straty. Po ich stronie padł 1 
~er i 4 żołnierzy a jeden jest ranny . . 

Z różnych stron. 
Ueckendorf. "Gels. Ztg." pisze, że 

gdy pewna niewiasta w czwartek wieczorem 
otworzyła kurek wodociągu, razem z wodą 
"'[płynęła młoda żywa jaszczurka. Zwierzątko 
<l dano na policyi. 
, Essen. Robotnik Becker z Altenessen 
kdąc do domu, został przejechany przez wóz, 
t.ó~ego konie się rozbiegły. B. został na 

lllieJscu zabity. 
Gospoda:rka niemiecka. W Tylży 

~esztowano wczoraj właściciela mlecz~rni 
erulla, który narobił przeszło 300 tysięcy 
arek długu. - W Oedenburgu .zgłosił kon· 

Bank budowlano - pożyczkowy. Kupiec 
~ss, który stracił cały swój majątek,, zmarł, 
a~ony paraliżem. 
h Wynalazek. Kapitan 55 . pułku pie· 
oty, Polak, p. Wojciech Reyman z Tarno

pola, . wynalazł nowy aparat, służący do wy· 
czen1a się celnego strzelania, a .zarazem do 
~ntrolowania dobrego celu u str.zelajf\cych. 

~ Parat kontrolu-incy" ks.ztałtu okularów, bar• 
op . il"'l ' b .. te rosteJ konstrukcyi, zyskał apro atę mm1· 
rstwa wojny i może przynieść nieocenione 

~~iy.ści armii, a .i sportewi strzelania .wielkie 
ac ushagi. 
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Wykopaliska z czasów rzymskich. Baczność parafianie z Wiei. S trze Iza 
pod Piaskami. 

Donosimy współparafhnom i parafiankom z \Vielkie
go Strzelcza, iż chor\giew otr~ymaliśmy, dla. te~o was 
szanowni parbfianie i parafianki zapraszamy na niedziel~ 
27 października o godz. 4 po południu do p. Reitmayera 
w Hllllen, a tam będzie można chor,giew zobaotye. Mogl\ 
tei niewiasty i dzieci przybyć l sobie chorl\giew obaezyć. 
Upraszamy wszystkich parafian i parafianki o jak na.jl1-
c~niejs1y udział. Za komitet : 

Jakób Mikołajski~ Jan Giernu. 
Upraszamy komitet z Ka.strop, żeby tych, ktl!rzy dali 

ofiary na ręcę lp. Ciszewlcza za.pisali do listy. aby . było 
razem kwitowane. Prosimy, a!eby cl się sami zgłoenll. 

Ba.czność! Ro da cy z parafii 
Koźmińskiej. 

Przy robotach ziemnych celem przełożenia rur 
wodocil\gowych znaleziono w Wiedniu, w ulicy 
Postgasse, opodal kościoła św. Barbary, w 80· 

botę przed południem, ludzkie kości, oraz sta· 
rożytne przedmioty, pochodzf\Ce z czasów 
rzymskich. Inspektor miejski w Wiedniu dla 
rzymskich wykopalisk, p. N owalski de Lilia 
jako rzeczoznawca, skonstatował, że w miejscu 
tem znajduje się grób rzymski na 160 cm. 
głębokości pod powierzchnią, długości 190 cm. 
i szerokości 70 cm. Grób zbudowany jest z 
kruszonych kamieni. U nóg do brze przecho· 
wanego kościotrupa, którego eilna budowa 
wźbudzała ·powszechny podziw, znaleziono 
różnego rodzaju przedmioty, jakie zwykle Kochani Bracia I Jak wam wiadomo, zaez~liśmy 
Rzymianie kładli do grobów niebożczykom. składki zbierać na chort}giew do naszego kościoła. par~-

fia.lnego i już trzy zebrania urzj\dziliśmy na których ~1~ 
I tak leżaly dwie płytkie podstawki z czarnej wykazało, że jak inni parafianie tak i Koźmińscy pam1~-
gliny, podstawka z "terra sigillata", dzbanek taj!\ o swym kościele. Ale kochani parafianie, P.omimo, 
z ciemno. oliwkowo. zielonej gliny, następnie że nasza parafia. jest tak wielka a ofiara tak wa.zna, bo 

k, ł dk b dla. kościoła katolickiego, który nam jest najwii;kszym 
reszt l pot uczonych naczyń. W śro u gro u skarbem na ziemi, bo tylko przez kościół i jego nauki 
leżała lampa gliniana, znaleziono również fibulę motemy sobie zaskarbić żywot wieczny, to jednak tak 
z miedzi: Odkopania całego grobu dokonano wielka liczba parafian o tem nie wie lub też wiedzieć nie 
jeszcze w godzinach przedpołudniowych, a chce, i nie przyczyniła się doU.d choć tylko ?robnostk!'. 

k Z tej samej przyczyny Bracia kochani, podaJmy sobie 
wszyst ie znalezione przedmioty :przeniesiono r~ce i starajmy si~, aby nam drudzy nie mogli mówić, ż~ 
do muzeum wiedeńskiego. parafianie koźmińscy są, obojętni na takie sprawy. Jeźeh 

Podróż poilubna łódką przez O• nie chcemy pozwolić, aby nam taki zarzut był c~yniony, 
cean. Amerykanin, kapitan Andreas, który wtedy niech każdy ile możności swój grosz wdowi na ten 

ł ł cel oiaruje. Mam mocni\ nadzieję, że parafianie przecz~-
tem się ws awi , że sam roku bieżącego prze· ta wszy dzisiaj t >, nie b~dą, da.lej powj\tpiewać o. prawdz1-
płynął ocean Atlantycki na łódce żaglowej, wości tego celu, jeno pospiee.zą, jak najpr~d?leJ z SWfłi 
wstępuje obecnie w związki małżeńokie. Owóż ofiarfl. Czu uchodzi, bo w dzień imienin naszego ~s. 
żona jego składa dowody niezwykłeJ' miłości, dziekana chcemy mu ten sztandar wr~czyć, to jest na ~w. 

Józef. Da.lej ze mną, w.:ipółparafia.nie do dzieła.. I uw1a• 
a przynajmniej prawdziwie amerykańskiej damiam także, że przyszłe zebranfe odb~dzie się w Bort• 
odwagi. Młoda para bowiem postanowiła mund '27 paźlziernika o lfr! po poł. nii sali p. Schter 
udać się w podró7. poślubną do Europy, ale przy ulicy lłlilnsterstr. nr. 3~. O liczny .u?zi~ł 

· k · · k t · · · .l • • c T uprasza. się. Do zbierania składek eą, upowazmem : 
me na o ręc1e, Ja o JUZ l prze ·"' mm1 zym 1 Fr. Janicki z Bochum ulica Parallelstr. nr. 44. Jan Ma.· 
zwykli śmiertelnicy, lecz na łódce żaglowej za· ciejewski, Barop Bahnhofstr. nr. 9. Wawrzyn Podlewski, 
ledwie trzynaście stóp długiej. Somborn nr. 111;14. Wojciech Szymura.1 Sodingen nr. 51. 

Paryż. Księgarz Flammarion wykłada Jan Wolniak Ha.binghorst nr. 47 e Józef Jaskółka, Ha.
na ilustrowane wydanie ,,Quo vadis" Sienkie· binghorst Friedrichstr. nr. 7. Michał Plucińs~l, ROblin?· 

hauaen Violinstr. nr. 9. Jan Kaczmarek, Sod1ogen, W1l„ 
wicza 120 tysięcy franków. Do ilustracyi helmstr. nr. 109 h. Ignacy Niczka, Dortmund Wambler-
użyto 60 płyt z miedzi i sto kilkadziesiąt drze• sttasse nr. 26. Jan Florkowski, Sewinghausen nr. 44:. 
worytów w tekscie według rysunków malarza Hafenfeld. O jak nBjliczniejsze poparcie tego przedslę-
Jana Styki. Od czasu pojawienia si~ słynnej wzięcia. prosi w imieniu ko~itetu Fr .• Janloki. 

~;~;:n~;~~'go nie było wyd11woictw11 tak ko'. I . ~iec. p~IS~I w Neą~U~I 
Berlia. Celem łatwiejszego gerznanizo~ J odbędzie się. w medzl~Ię, dnia. 27· ~o pazdz1erruka o go.dz. 

· · k . . . 4 po pobdmu w 1'Roh p. J.J. Kę1ęml;>u!'g·1, przy uhcy 
wama przez WOJB o proponowali hakatysc1 po Lehrerstr. · Rodaków z Neumilhl .Bu~chbausen Hamborn 
obsadzanie stałemi załogami pomniejszych miast Marxloh, Bru~kha.aaen i 01łej 'okolicy zapr~sza się, b~ 
pohkich, zamiast koncentrowania znacznych chodzi o ważne sprawy. ,,Związek Polaków". 
oddziałów w koszarach. Projekt ten nie zyskał 
posłuchu u władz nsj wyższych wojskowych ze 
względów t. zw. strategiczn)ch, aby w danych 
razach zaraz mieć oddziały gotowe do wyru
szenia na plac boju - a z czem si~ tają, aby 
żołnierz, będący na kwaterze prywatnej nie 
zarażał się przekonaniem socyalistycznem, a 
choóby tylko demokratycznem. Wszakżeż od -
żołnierza liniowego żądano, aby w razie roz- .1 

ruchów krajowych strzelał bez skrupułu do 
członków własnej rodziny, gdy mu dadzą roz· 
kaz. Zapatrywania te są bardzo względne, 
bo żołnierz służy tylko 2-3 lata we wojsku, 
a resztę życia obraca się w tych kołach, które 
stanowią rodzinę i przyjaciół. Lud zadowo· 
lony jest najpewniejszą i najsilniejszą tarczą 
przeciwko wszelkim przewrotom społecznym 1 

Tow. błog. Bronisławy w Wiemelhausen 
donol:li swym członkom, oraz wszystkim Rodakom i Ro. 
daczkom w Wiemelhausen i okolicy, it nasta zabawa tj. 
obchód 7 rocznicy na.siego istnienia, odbędzie się dnia 27 
października. Szan. towarzystwa oraz Koła śpiew., któreby 
nas swoją, obecnościfl za3zczycić raczyły, prosimy prżybyć 
bez chorf\gwi na salę pana Schmidta. PorZl\dek zabawy 
następują,ey: Od godz. 2 do 1/ 23 przyjmowa1ie obcych 
tow., o 1/23 udamy się na naboteństwo, po nabożeństwie 
dalsza zabawa na sali p. S•jery. Najpierw powitanie 
obcych Tow. i gości przez przewodniczj\cego. Potem 
wspólny śpiew, koncert i deklamacye. O godzinie 6-tej 
odbędzie się teatr. Po teatrze odbędżie się taniec. Ka
pela polska. O liczny udział w nabożeństwie i zabawie 
prosi z polecenia Tow. Józef Hain, przewodn 

Towarzystwo pod opieką Serca J eznsowego 
w Recklin3hausen 

do:p,osi awym członkom oraz wszystkim Rodakom w Re
klfnghausen i okolicy, iż 26 października, to jest w so
botę będzie ksij\dz polski słuchał epowiedzi św. od godz. 
4 po południu i w niedzielę rano, a w niedziel~ po połil· 
dniu • godz. 31/ 2 jest nabożeństwo z polakiem kazaniem. 
Rodaków uprasza się o jak najlicznlejszy udział w na.bo-
teństwie. Z ar z I\ d. 

Z!'raz po naboieństwie będzie zebranie towarzyetwa.. 
Prosię o jak najllćzniejszy udział członków, bo z pewno
ści!\ odwiedr' nas nasz honorowy prezes ks. Reckmann. 

Jan Kruk, przewofln. 

Na•sylajq.e kor~spondencye, 011łoszenia, 
zamówienia ksi'łżek i t. d. trzebakałd7 rar 
podM swój dokladn7 ad.res. 

Baczność Rodacy 
z parafii ostrowskiej! 

W dniu 27 października oclbędde się walne ze• 
brenie1 w celu sprawienia chorągwi dla. naszego ko
ścioła parafialnego. Jak już donosiliśmy zawią,zał się ko· 
mitet, który przyjmuje wszystkie składki, chcćby tylko 
kilka fenygów, to wszyliltko będzie potem ogk„zone we 
„·w.arusie Polskim" i „Gazecie Ostrowskiej 1

', a to wszy
stko co my czynimy dla naszej świetej spra .,.,y nie po
winno być nikomu obojetneai. Prosimy też si.an. Roda.· 
kó w, aby na powyższe walne zebranie jak najliczniej się 
stawlll. Zebranie odbędzie s'ę na sali p. Schem~nna w_ 
Bochum, zaraz przy klasztorze, w niedzie1ę dnla 27 pa• 
ździernika o godz. wpół do 4 po poł. - Wszystkie skła
dki prosimy nadsyłać na ręce tu wymienionogo komitetu: 
Michał Sliwka. Wetter nad Ruhrl\, ul. Kaiserst. 14; 
Walenty Wojtczak, Herne, ul. Coloniestr. 14; 
Paweł Switała, Bochum, ul. Maxstr. 12 ; 
Jakób Swiniarski Boch'lm, ul. Maxatr. 12; 
Józef Kawaler, Bochum, ul. Maltheserstr. 17, 
Franciszek Błomianny, Wiemelhausen, ul. Ottostr. 19. 

Za komitet: Michał Śliwka. 

i jego żonie Józefie ur. Borowiak 
(24 pddziernika) 

Piotrowi Stelmaszykowi 
1 jego żonie 

Barbarze urodz. Jankowskiej. 
(23 października) 

Adamowi Bieniaszewskiemu 
i jego żonie Ewie ur. Tadajewskiej 

(29 p&ździernika) 
w dniu obchodu srebrnego wesela 
najizczersze tyczenia. Jak wielka w tych 
dniach zajaśniała. sława, która nieoh ni
gdy w życiu nie ustanie, jak wielkie w 
sobie zawiera klejnoty, dla dobrej przy
jaźni, ta.kie i dla cnoty. Obyście drugie 
ćwierć wieku przeżyli, byśmy was zło
tym wieńcem uwieńczyli. To SI\ życze· 
nia, które dziś składamy, a wznoSZl\C to- ~ 

oast trzykrotnie wołamy: . niech jub~'laci ~ 
tyj' I J. Trs„ przewodn. 

=~~I::_~.::""",~®:~@~ 



~- „ • : 4••f- • • • ,..C r ' • • - • I • •• '.1 Towarzystwo św. Michała w Hochfeld Wiec polski w Gertbe 
Daia 20 bm. zasnęła w Bogu po długich 

oiężkich cerpienia, w 80· tym roku życia, moja 
najukocbańszi żona 

śp. Franciszka Makała 
urodz Zientek. 

Pogrzei odbedzie eię w środo rano o wpół 
do 8 godz. w Stoppenberg, z domu żałoby w 
Sehonnebeck, Mitteletr. 95. - . O liczny udliał 
krewn' eh i Rodaków mile uprasza 

donosi swym członkom oraz wszystkim Rodakom z Hoch
f eld, Duisburg i okolicy zamieszkałym, iż w sob:)to po po
łudniu dnia 26 bm. i w niedzielę rano bodzie polski ka
płan w kościele św. Bonifacego słuchał spowiedzi św. W 
niedzielę rano o wpół do 8 godz. przystępuje towarzystwo 
wspólnie do Komunii św. - W niedzielę po połu
dniu o godz. 4 jest polskie nabołeństwo z kazaniem, na 
które wszystkich Rodaków oraz Tow. sw. Wojciecha i 
Koło śpiewu z Duisburga jak nai.jmilej zapraszamy. -
Kochani Bracia I korzystajmy z tej· sposo bnośoi, idfło na 
nabożeństwo i do spowiedzi św., bo nie wiemy, kiedy 
nam się taka sposobność znów nadarzy, gdyt szczęście jest 
mieć polskie nabożeństwo z kazaniem. 

między Bochum a Kastrop 
odbędzie się w niedziel~ dnia 27 październi. 
o godzinie 1/ 24 po połudnlu w lokalu pnna Sokelandak 
Rodaków z Gerthe i całej okolicy uprasza się 0 li~ 
ud1iał. „Związek Polaków". 

Baczność Rodacy w Freisenbruc~! 
W niedzielę dnia 27 października o godz. 3 po 

łudnłu odbędzie sio w lokalu p. Antoniego Heringą 
Freisenbruch nr. 13S nre=- zebranie, :'=Ili 

w smutku pogrążony IDl\Ż 
Jan Ma kala, 

Po nnbo!enstwie bedzie miało Tow. św. Mf chała ze
branie, na które też ksif\dz polski pr!ybędzie. Dla tego 
up 7aeza się członkó 'N i wszystkich .Rodaków, ażeby się 
licznie stawili. - Goście mile widziani. 

w celu założenia polskg-katołickiego to, 
rz}stwa. Wszystkich Rodaków z Freisenbrucbu i 
kolicy pTosimy o liczny udział. 

Franci.szek Smektała. Andrzej Zi~ciak 
Antoni Pietrzak, przewodn. Wojciech :na tysiak. ' 

Wszelkie polskie napoje 
jakich sobie kto życzy s~ bardzo taniq do nabycia u 

Ig. Kw·aśnłewskiego 
w Bochum Kaiser-Friedrpl. 2. 

Wielki wybór cygar od 2-10 mr. ze. sto sztuk. 
Znakomite cygaro warszawskie wartości 10 fen. 
sprzedaję 100 sztuk ~a 4.50 mr. Znakomite C) ;-aro 
1'rakowslde wartl'Śd 8 fen. sprzeda.ie 100 sztuk za 
4 mr. Wszelkie zaroówlenia piśmiennie nadesłane załat~ iam 
jak najrrędzej i v;yeyłam wszystko franko. 

lg. Kwaśniewski, 
gene1·alny zastępca fab1·y ki likie1·ów 
B. Kaspi.·owicza w Gnieźnie i fabryki 
papie1·osów Ganol'ł'icza i Wleldlń· 

skiego w Poznaniu. 
Hejże, dalej I s~ój do swego, 
Zaśpiewajmy sobie, 
Skosztujemy coś polskiego 
Powiadam j11. Tobie I 
Bo nie m6 sz już nic lepszeg:o 
Nad polskie napoje. 
Kupuj zawsze u swojego 
Niech jeat hasło Twoje 1 

Dom murowany 
31;2 piętrowy, 30 izb mieszkalnych 
zdatny na restauracyę i skład jeat 
d(, sprzedaoia.. Z komornego przy
chodzi miesięcmie 200 mar€k 

Zgłoszenia do J. Miary w 
Bochum, Louisenstr. 4 

. mu~y0c~ny FI Gottschalk 
,~'-' w Oberhaus«.>n (Rbld.) 
~ f>rzy ulicy M!!rktstraase rir 120: 

poleca: fonografy (które mówilł, 
t, ła.~zą, śpiewa.j!ł i grlij1'J po 10 m. 
Katarynki od 10,50 m poc2'. Har· 
mordki od 3 m pocz. Wszystkie 
inne instrumenta po najtań. cf\naoh 
Wysyłam wsz:edzie skoro otrzymam 
zamÓVi iMie. 

Obrazki 
w ramkach czarnych polerowaw 
nych za szkłem, obrazki w ramy 
kach mosiężnych, obrazki owalne 
z perełkowym brzegiem i t.d. po 
20 fenygów za sztukę. 

Bank ludowy - V olksbank 
ul. Dworcowa w Gli wicaeh, Bahnhofstr. 1 
przyjmuje pod procent pienij\dze od 1 mr. poczfłwszy i płaci 4 pro~ 
za półrocznem, 31/ 2 procent za. ćwierćrocznem i 3 procent za tygon · 
wem wypowiedzeniem. 

Rodakom z Górnego blą,zka, a zwłat1zcza z oklicy Gliwic, Zab 
Rudy, ~ikołowa, Orzeatia, Pilchowic, Rybnika, Miasteczka, 'l'osz 
Pyskowic, polecamy bank nas:z do składania. w nim swych oszczędn' 
aby mieli u~bie:rany kapitał, gdy wrócił do domu. Oięzlrn zarob1· 
pieniąd~ już dla tego fopiej u nas skh dać niż w innych bankach, " 
niewliŻ b.snk nasz nie p11szcza ale na apekulacye i dla tego pewniej! 
- „SWÓJ dt) BWt>go". 

Adres dla przesyłek: Bank ludowy - Volksbank, 
Gleiwitz, Bahnhofatr. 12. 

Dzieje Polski 
1 najnowszych czasów, treściwie opowiedziAne p 
~aryana z nad Dniepru. \Vyde.nie ozdobione 80 obr• 
~mi wa~niejszych wypadków dziejowych, królów l ~: 

mych 1-m:=1ów polskich. Cena za egz. oprawny 2,50 
Adres: „1.'ł'iarus Polski", Bocl1um„ 

Te az Teraz 
Ktoby znał Jana Busza, 

zechce mi poda~ jego adres. 
j .!~.~!~~~e ~~1ej~,z~~.!~. 

M. Miedziński, 
Hel'ne, Neustr. 35. 

Polecam szan. Rodakom 

czam b~r Jzo tanio, iakże na od· 
płat~, a st~re w zamian przyj . 
muje. Ktoby maBzynę potrzebo· 
wał, niech mi donie3ie na k· rcie 

w Wanne II i okoliey, 
pol$ki skład 1 

korespondencyjnej, a chętuie do 
niego vrzybędę. Nauka. szyci:> 
darmo. 

ifotowego obuwia.~ Wacław Funtowicz, 
Es~en (R!lhr) Fu n k e n at r. 

Powidła śliwkowe 
Przedeięwzil\łe.m swoich Roda.~ 

ków trwałem i taniem obu"Niem 
obełuŻJ'Ć, Może:.ie Brnoia. Rodacy 
dużo pieniędzy zaoszczędzić; jeżeli 
,_„.:iiiec:e u swego Rodaka kupo~ 

10 f ntów przesyłam za zalit.:~ k; 
i 3350 mr. frtt.:.ko I 

A. Jańczyk, 1 ...,.,.._. + n„ d 
waó. - ~roez~ w;_:C' cil'irze u,-
·~rnżać na m0j~ firm~: Wanne, Bahnhofstr. 41. Polski skfa.d gotowego 

obuwia, 
na.przeciw rynku targowego 

w \Vanne 
przy ulicy Bahnhofstr. nr. 107. 

Kto nąde.śle ! mąr.kę 111 
oftl!ry na. bu 1uJl\CY ::nę kvsmół w I . 
Dukowuch Mokrych, otrzyros. o l~ 
wrotną, pocztą, ksil\Żeczke za.tyt. : 

Z szacunkiem 

Ma1"*cin Fabialiczyk, 
Zwracam uwagę szan. Rodakom, 

i! wykonuję także trwałe i dobre 
obuwie pcdług miary. Reps.rac~e 
na życzenie w jak najkrótszym 
zcai5ie. 

Kilka słów o ko ściele! ·. 
w Dakowach Jlokr-, eh. 

8 

Ofiary przyjmuje : 
Ks. lV. Groity, 

Dakowy Mokre (Prov. Posen.) 

Nowo otwar e ! 

Przekonać się! Widzieć! Podziwiać! 
Co dopiero otrzymałem wielką partyę ubrań 

i paletotów dla mężczyzn po niezwykle 
tanich cenach. 

Ubrania dla mężczyzn! Do wyszukania! 
Oddział I. Partya ubrań wy bor. jakości po 8, 75 m. 
Oddział IL z modnych materyj po 12,00 m. 

~ Oddział III. nadzwyczaj modne po rn,oo m. 

Paleto ty dla mężczy , n! Do wyszukania! 
Oddział I. jednorzęd. czarne, kolorowe 9,00 m. 
Oddział II. jednorzęd. z modnych materyj 11,50 m. 
Oddział III. nie można odró~nić od robión. t>Odług 

miary, jedno i dwurzędowe 18,00 m. 

Eleganckie wykonanie podług miary. 
' 

• t Caspary w Boch · , Hochstr. 22. e -
Proszę uważać na moje okna 

e a aett9ee ee 

wszystko 

odpłatę. 113 

Składy 

sn a 

wszystko 

odpłatę. 

Największy 

dom kredy
towy 

Wszvstko 
na · odpłatę. 

1 
towarów i me~li 

I w całym obwodzie 

przemysłowym. 

na odpłate 

i 
11 

zagotówł{e.1 

Bochum; 
Kaiser·Friedrichplatz nr. 11 

niedaleko klasztoru, 

Herne, 
przy ulicy Bahnhof~tr. 97. 

Gelsenkirchen, 
przy ulicy Friedrichstr. 4. 

Essen, 
przy ulicy Rottstr. 65. 

Oberhausen, 
przy ulicy Marktstr. nr. 116. 

Duisburg, 
przy W einhausmarkt 5, 

Dortmund, 
przy ulicy l\1iinsterstr. nr 1. 

Hagen, 
przy ul. Elberfelder Str. 32. 

0000000000000000000000 

Wrazie potrzeby proszę . 
przybyć do mego składu, a 
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:W1chodd na wtorek, uwartek i aobotę 1 dodatkiem 
f.ugljnym p. t.: „Nauka Katolicka", z dwutygodni
ldem 1p6łeosnym p. t; „Głos górników l hutników", 
oras pisemldem lłt.eracklem p. t.: „Zwierciadło". Przed-

llata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
0 fen., a I odnouenlem do domu 1 mr. 74 fen. „ Wfa„ 

n1 Po18ki" up!sany jest w canniku poc1towym pod 
nr. 133, na 1tronle 408. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 
Za lnscraty płacl sto u miejsce rqdka drobnego drab 
15 fen., a r;a ogłoszenia Pltlieszczone przed 1naer~tam1 '° fen. Kto ~osto ogłasza, otrzyma odpowiedni opuł 
csyll rabat. Za tłóm~enia 1 obcych jozyk6w na pol
iki nic sto nie płaci. Listy do Redakcyf, Drukarni 
I Kmogarnł naleły opłació i podaó w niob dokładny 
adres pts~ego. RoJtopis6w sio nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez fob upowdnienia nie wykazuje sio. 

Nr. 128. :Soob.1.Ull, oz-w-artek, 24 października 1901. Rok 11. 
:= Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje siE2 przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
116wić, czytać i. pisać po polsku l Nie 
jest Polakiem, któ potomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli! 

Na listopad i grudzień 
można już teraz zapisywać 

„ Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Do wszystkich naszych szanownych Czy• 
telnik6w zwracamy się z usilną prośbą, aby 
rozwinęli gorliwą agitacyę, w celu pozyskania „ Wiarusowi Polskiemu" licznych nowych abo
aentów. Wielu Polaków na obczyźnie nie 
ma jeszcze w swym domu pima polskiego. 
Tych trzeba odszukać i zachęcić do .zapisania 
„ Wiarusa Polskiego" na listopad i grudzień. 
Germanizatorzy różne wymyślaj'\ środki, aby 
lud polski na obczyźnie zniemcrr.yć, więc też 
tern energiczniej Polacy tym zachciankom prze· 
ciwdziałać winni, a najskuteczniej uczynić to 
można, dając każdemu Polakowi do ręki pismo 
szczerze polskie i katolickie, jakiem jest "Wia· 
rus Polski". Dalejże tedy, Rodacy, do dzieta, 
pokażcie, że W am sprawa narodowa nie jest 
obojętną. Niechie każdy dotychczasowy czy· 
telnik stara się pozyskać jednego nowego abo· 
nenta, co przecież przy dobrej woli nie powinno 
być trudnem. 

Na listopad i grudzień wynosi pre„ 
numerata za "Wiarusa Polskiego" z trzema 
bezpłatnymi dodatkami) 

tylko l 11.1.arkę 
a z odnoszeniem do domu przez listowego 
1,16 mr. 

Rodacy, rozszerzajcie „ Wiarusa 
Polskiego", zjednywając mu nowych 
abonentów na listopad i grudzień. 

Robotnik o socyaliźmie. 
Pewien robotnik, Niemiec, należący przez 

czas dłuższy do socyalizmu, tak opisuje doświa.d· 
czenia, których nabył obcując z socyalistami: 
Socyaliści starają się systematycznie wytępić 
wiarę w wyższą Istotę. Nie uda się to wpraw
dzie, ale te ich usiłowania narażają człowieka 
na ciężkie walki wewnętrzne. Na te ciężkie 
walki wewnętrzne narażeni są mianowicie ci, 
którzy się głębiej zastanawiają, a nie małpują 
bez wszystkiego niedowiarków. Wiem z wła · 
snego doświadczenia, jakie wątpliwości zaczęły 
m~ie ogarniać, gdy obcowanie z ludźmi bez 
wiary zachwiało ją we mnie. 

Program socyalistów powiada: 
„Religia jest rzeczą przywatną". Bt7, gdyby 

ona b)lła rzeczą przywatną ! Ale nie tak jest, 
socyaliści drwią i naśmiewają się z ludzi, któ· 
rzy w sprawach wiary innego są, niż oni, prze· 
konania. I na mnie przyszła chwila, w której 
mi się zdawało źe jestem ateuszem, i w której 
postępowałem, 'jaka ateusz; tak up. przez kilka 
lat nie byłem w żadnym kościele. 

Duch niewiary wywołał we mnie równo· 
cześnie ducha niezadowolenia. Bez miru i po· 
k?ju zmieniałem moje miejsca, uczułem szalonf\ 
nienawiść do klas posiadajĄcych. - Z n~tu~y 
~orącego usposobienia wchłaniałem w. siebie 
Jad najróżniejszych mów i broszur, aby Jad ten 
r~zszerzać wśród mego otoczenia. O puszczałem 
kilkakrotnie me stanowiska, aby być panem 

swej woli, aby nie dać się wyzyskiwać 1 Niezado· 
wolenie rosło we mnie dopóty, dopóki mi oczy 
się nie otworzyły i nie przekonałem się, że 
najlepiej pilnować swej roboty. Jako socyalista 
nie jest się zadowolony z tego, co się ma, i 
widzi się w każdym zadowolonym niesu · 
miennego wyzyskiwacza, biurokratę, ogłupiciela 
ludu lub ciemnego robotnika. 

Kto zaś dobrze, zastanawiając się, dotrze 
do jądra rzeczy, widzi, że jest ofiarą wielkiej 
omyłki. W partyi nie wszyscy znajdą miejsce; 
kto się nie prze naprzód, z pewnością tam nie 
wypłynie. Kto nie jest gruboskórnym sztrebe
rem dojdzie do przekonania, że nie zyskał nic, 
a stracił wiele: Utracił bowiem wiarę w dobro 
i spokój wewnętrzny." 

Ow robotnik doskonale opisał złe skutki 
wypływa.~ące z mrzonek socyalistycznych. 

Jęzvk pańsłwowv. 
Także kon~erwatywna „Kreuz Zeitung" 

zabiera głos w sprawie języka urzędowego w 
Prusach, którym zajmował się, jak '\\iedomo, 
prof. Zorn w osobnym artykule, wydanym p6· 
żniej w bros~ur.ze. Organ konssrwatywny pisze: 

„ Wywody profetiora prawa z Bonn odnoszą 
Pię, jak to zaznaczamy wyraźnie, jedynie do 
prawnej strony sprawy. Można mu może przy · 
znać, że dobrze nakreślił obecne stanowisko 
prawne i że miał zatem powód do odmówienia 
swege uznania znanemu ,wyrokowi najwyższego 
sądu administracyjnego, wedle którego niedo
zwolenia uż)wania języka polskiego na zebra· 
niach nie można wysuwać z nieznajomości tego 
języka u dozorującego urzędnika policyjnego. 
Sam on atoli uznaje, że kto zna i szanuje sił~ 
czynników religijnych w życiu ludowem, ten 
umie ocenić jcisłą i gł~boką łączność 
między 1·elłgią a językiem ojczystym, 
zwłaszcza dla dziecka, i że przeprowadzenie 
tego, co uważa jako prawo, może być bardzo 
przykrem dla pojedyńczych części ludności. 
Wysoko przez nas jako prawnik i l:onserwa· 
tysta ceniony uczony niechaj nie zapomina i 
o tern, że przez zapatrywanie prawne, które wy· 
powiada z taką stanowczością, uspra\\iedliwia 
on postępowanie rzqdu rosyjskiego i węgier
skiego pneciw językowi niemieckiemu, a Niem· 
com utrudnia wielce krzewienie dążności nie· 
rnieckiego związku szkólnego w tych krajach. 
Dla nas kwestya prawna nie odgrywa najwa
żniejszej roli. Tę przekazujemy raczej kwestyi, 
0 ile ze względów praktycznych organa państwa 
w dzielnicach z obcojęzyczną ludnością mają 

' posługiwać się językiem tejże. I nie wahamy 
się tutaj wymzić życzenie, aby rząd pań3twowy 
unikał każdego przepisu, w którymby się można 
dopatrzeć szykanującPj walki przeciw używaniu 
odnośnego obcego języku.. W tym duchu za· 
tem nie możemy się zgodzić np. na żĄdanie, 
aby nauki religii udzielano we wszystkich od
działach w języku niemieckim, tak samo, jak 
nie uważalibyśmy za szczególny stan rzeczy, 
gdyby np. w dzielaicach z ludnością, mówiDtcą 
po polsku, nie udzielano tejże możności posłu· 
giwania się językiem ojczystym." 

Od bardzo dawna już nie spotkaliśmy w 
organach konserwatywnych uwag, któreby były 
podyktowane poczuciem apra.wiedliwości. Dla. 
tego miłą dla nas nieapodzianką były te wywody 
głównego organu konserwatywnego, który tym 
razem nie zadął w trąbkę hakatystyczną, lecz 
jak przy„toi pismu konserwatywnemu, uwydatnił 
jedynie słuszne i sprawiedliwe stanowisko wo 
bee sprawy języka polskiego. Kolońska „ Volks· 

zeitung" spostrzega w tych wywodach błysk 
rozpoznania ze strony konserwatywnej, jaką 
niedorzeczność popełnionoby, odnośnie popeł· 
niono już przez naprężanie przepisów antypol~ 
skich w duchu żf\dań hakatystów. Choćby na· 
wet stanowisko prawa i słuszności nie było tak 
wyraźne i jasne, jakiem jest, to jednakże mu· 
siano by się przecież przekonać, że za daleko 
sięga żądanie popierania polityki, która noto· 
rycznie spudłowała najzupełniej. 

O niemieckich katolikach w Poznań· 
ski em 

pisze „Germania" w osobnym artykule. Na 
wstępie zaznacza, że utworzyły się w Poznań· 
skiem towarzystwa katolików niemieckich i to 
najprzód tam, gdzie Niemcy. katolicy posiadali 
własne kościoły z niemieckiem nabożeństwem. 
W zeszłym roku, jak stwierdza "Germania" 
dalej, miał się utworzyć związek, łącz:icy te 
wszystkie towarzystwa w jeiną całość i przy
pomina zebranie krotoszyńskie, na którem w 
zasadzie przyjęto związek. Jako cel jego 
oznaczono krzewienie życia religijnego, pielę. 
gnowanie ducha narodowego i obronę- upra• 
wnionycb interesów katolików niemieckich. 
Już wówczas odzywały się głosy ostrzegające 
przed mieszaniem się w statutach do życia re· 
ligijnego i administracyi dyecezalnej. Odstl\· 
piono od tego brzmienia, ale pozostał jednakże 
duch, jakim byli przejęci pojedyńczy delegaci. 
Ze delegaci chcieli i8totnie mieszać siE2 do 
spraw religijnych, na dowód tego przytacza 
„Germania" wniosek towarzystwa śmigielskiego, 
aby związek wysłał do konsystorza arcybioku
piego petycyę o pomnożenie naboV.eństw nie· 
mieckich. "Co związek ma do czynienia z 
rzeczą, obchodzącą jedynie władz~ duchowną? 
zapytuje "Germania". Czy związek chce może 
rządzić władzą duchowną?" - Dalej stwierdza 
organ berlill.skich katolików, że pisma polskie 
występują przeciw postępowaniu katolików 
niemieckich, ale nie mają słuszności w - tern, 
gdy czynią ogół katolików niemieckich odpo
wiedzialnym za kroki pojedyńczych katolików 
n:emieckich lub pojedyńczych ich kółek. Tych 
10 albo 20 delegatów nie reprezentuje, zdaniem 
„Germanii", ogółu katolików niemieckich w 
Poznańskiem i zapewnia ona, że rozsądne ży
wioły trzymają si~ zdała od tych dążności. 
Członko wie towarzystw, należf\CJ eh do związku, 
zaprotestuj'\ przeciw takiej narzuconej opiece 
przez to, że zażqda.ją i przeprowadzą usunięcie 
odnośnego 'rowarzystwa ze związku. - „ Tylko 
wtenczas - to są słowa „Germanii" - ma 
związek prawo nazywać się katolickim, jeśli 
nim jest w istocie t. j. jeśli Kościołowi i Wła· 
dzy duchownej pozostawia to, co do niej na· 
leży. Jeszcze nigdy nieposłuszeństwo i szczu· 
cie nie zdziałały nic dobrego. Duchowieństwo 
nie zdecyduje się nigdy na współdziałanie w 
tem i nie pozwoli się użyć za taran przeciw 
własnej władzy. Pielęgnowa.iu ducha niemie• 
~kie.g? i łącze~iu się. na gruncie wiary kato -
hck1eJ, temu me moze przeszkodzić i nie prze. 
szkodzi w tem nikt katolikom niemieckim. 
Ale atr.zedz się należy przed fałszywemi dążno· 
ściami; te szkodzą religii i godności niemieckich 
katolików". 

W końcu stwierdza „Germania" radość 
pism wrogich Kościołowi katolickiemu po 
wi~~azej czę~ci żydo~skich, z powodu' tych 
zaJSĆ • w łome ~atohkó w niemieckich, gdyż 
tylko te gazety piszą o sprawach katolickiego 



związku niemieckiego! A przec1ez, powiada 
dalej, zabroniono na ostatniem ze braniu związku 
wstępu przedstawicielowi polskiej wprawdzie, 
ale jedynej katolickiej prasy na zebranie, na· 
tomiast zgodzono się na udział w niem "Pos. 
Neueste Nachr.". I to przyczynek - mówi 
„Germania" - charakteryzujący dążności nie· 
miecko-katolickie w Poznaniu, a mówiący sam 
za siebie! Dla tego niechże wierni katolicy 
niemieccy nie pozwolą się otumanić i niech od· 
pychają od siebie wszystko, co się nie zgadza 
z ich szczeremi, religijnemi uczuciami." 

Ziem.ie polski.es 
* Z Prus Zach., Warmii i Mazur. 

Pelplin. Ks. Leon Nelke, wikary tum· 
ski w Pelplinie, został ustanowiony wikarym 
przy kościele św. Birgity w Gdańsku. Prze· 
niesieni są księża wikaryusze : ks. Jan Pliński 
z Gdańska do Łążyna, ks. Ignacy Wietrzy
chowski z Łążyna do Golubia, ks. Franciszek 
Filarski z Golubia do Rumiana i ks. Włady
sław Szypniewski z Lidzbarka jako drugi wi· 
kary do Chełmna. 

Wąbrzeźno. Swego czasu sprzedał pan 
Gółkowski dobra swoje Ostrowite za pośre
dnictwem agenta p. Nepomucena Kierskiego 
z Poznania niejakiemu Gościńskiemu, rządzcy 
w Poznańskiem, który natychmiast znaczną 
wpłacił sumę. Niemcy opowiadali zaraz, że 
Ostrowite przejdzie na własność komisyi kolo· 
nizacyjnej, ale zdawało s:ę, że to tylko złośliwe 
plotki. Tymczasem Gościński sprzedał już 
Ostrowite Niemcowi Engelmannowi, właścicie
lowi tartaku w Fordonie, który prawdopo· 
dobnie odstąpi ten majt\tek komisyi koloniza· 
cyjnej. · 

Jabłonowo. Dnia 18 paźdz. w nocy 
zgorzał w Płowężu młyn parowy i wodny p. 
Koerbera, zbudowany przed półtora rokiem. 
Dzierżawcą młyna był p. Zacharias. 

Gdańsk. Nieszczęście wydarzyło się 
w piątek przed południem w teatrze "Wilhel
ma", gdzie pokazują 5 wyćwiczonych lwów. 
Przy karmieniu zwierząt zbliżył się posługacz 
Lemp za blisko do klatki i jeden z lwów 
pochwycił go za ramię, szarpiąc ciało w okropny 
sposób. Ciężko pokaleczonego L. od wieziono 
do lazaretu. 

Olsztyn. Według obliczenia z dnia 
1 grudnia rnoo liczy cały powiat 82,486 dusz, 
miasto Olsztyn 24,295, W artembork 4588. 
Z gmin wiejskich największemi są: Lamkowo 
1110, Stary Wartembork 1079, Tuławki 1004, 
Gietrzwałd 909 i Purda 901. 

• Z Wiei. Ks. Poznanskiego. 
Poznań. "Gou.iec" pisze: "Tutejsze pi· 

sma podały wiadomość, że przy politycznej 
policyi poznańskiej ustanowiono pięciu nowych 
agentów, którym powierzono rolę wybadania 
zapatrywań ludności tak w sferach wyższych, 
jak niższych. Wiadomość ta jest prawdziwą. 

Pustelnik i skarb· znaleziony. 
Szedł pustelnik drogą przez puszczę i zna· 

lazł trzos skórzany pełen złota, a zamiast go 
podnieść, jął kijem okładać. Wtem nadeszło 
trzech podróżnych, którzy to zobaczywszy 
pytają pustelnika z podziwem, dla. czego chło-
szcze pieniądze ? · 

- Bo w tym trzosie jest śmierć ukryta 
odpowie starzec - więc ją okładam, aby 

się do mię nie czepiła. 
- Jaki on głupi! - - rzekli podróżni. 

Naśmieli się z dziada, trzos ze złotem zabrali 
i poszli w dalszą drogę, a pustelnik udał si~ 
na puszczę. 

Uradowani niespodzianem szcz~ściem, gdy 
słońee już zaszło, wstąpili do samotnej wśród 
boru gospody, aby podzielić się złotem i za· 
nocować. Przy wieczerzy, z wielkiej radości 
podchmielili sobie niezgorzej, a że, jak to 
bywa, ten mocniejszy po kieliszku w nogach, 
inny w głowie - więc i tu, gdy jeden zasnął 
jak drewno, dwaj pozostali zmówili si~, żeby 
śpięcego zabić i pieniędzmi które wziął w po. 
dziale, rozdzielić się. Jakoż spełniwszy zbro· 
dnię, trupa w krzakach ukryli, pieniądze za· 
brali i nie zapomniawszy butelki z reszta\ go· 
rzałki, sz~ bko w bory uciekli. 

Długo szli przez gęstwiny, aż pomęczeni 
zatrzymali się na odpoczynek. Wtedy ten, 

WIAR US POLSKI: 

Starzy agenci nadto byli znani, zast~piono ich 
więc nowymi, a starych wysłano na prowincyę 
- zdaje się jako podróżujących, gdyż jeden 
z nich, który wyjechał w stronę Pleszew·Ostrów, 
zabrał z sobą wielką ilość kart z widokami, 
wydania Rosego i Chociszewskiego, nadto te· 
legramy Kościuszkowskie. Samo się przez się 
rozumie, że przy sprzedaży lub polecaniu po· 
wyższych artykułów może być aż nadto spo· 
sobności do dysputowania o bieżących spra· 
wach politycznych. 

A zatem baczność! Panowie Rose i Cho „ 
· ciszewski powinni ogłosić w piomach, że niko
go na prowincyę ze sprzedażą kart nie wy· 
słali." 

Konarzewo. Dnia 19 bm. o godz. 7 
rano zakończył żywot doczesny opatrzony kil· 
kakrotnie św. Sakramentami po długiej i cięż· 
kiej chorobie śp. ks. Ignacy Niezieliński prob. 
w Konarzewie. 

Inowrocław. ·w przeszłą niedzielę na· 
stl\piło uroczyste poświęcenie tutejszego ko· 
ścioła Panny Maryi, którego dokonał ks. pra • 
łat Poniński z Kościelca. Kazanie zastÓ'sowane 
do tej uroczystości wygłosił k~. proboszcz Lau· 
bitz. Zastępcy wiernych biorących w tym uro· 
czystym akcie udział, były nader liczne, tak 
że do kościoła nie można już było w końcu 
się dostać. Prócz tutejszych parafian było także 
wielu uczestników z parafij innych. 

Skoki. Chrzciny w niesk-0ńczoność. Wieś 
Kakulin przechrzcono na ,;Alden", a Choci
szewskie huby na "Hochfeld". 

Strzelno. Folwark Ostrowo p. Strzelnem, 
resztę z ukończonej parcelacyi, w obozarze 
około 330 mórg, nabył od Banku Parcelacyj· 
nego z Poznania na Piekarach, w okolicy jako 
dzjelny rolnik znany gospodarz p. Antoni Bu· 
kała z Wielkiego Sławka, a oberżę z 60 mor
gami na~z ziomek p. Ludwig Linettej, dawniej ... 
szy dzierżawca probostwa z Lecklina pod ·Sko· · 
kami. 

Kłecko. "Polskąwieś" pod Kłeckiem 
przechrzcili na "Paulsdorf~. Niebawem nadej. 
dzie czas, że do własnej wioski nie trafimy, 
gdy to ochrzcenie tak dalej pójdzie. 

* Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Lubsza pod Wożnikami. Nowego ks. 

proboszcza , Feikego, który z Swiętochłowic 
do nas przybył, przyjmowano tu bardzo uro· 
czyście. Osiem bram tryumfalnych wystawiono 
przez wieś. 

Bytom. W piątek rano zasypały węgle 
na kopalni "Heinitz" szlepra Mizerę z Roz· 
barku. Ojciec jego spieszący na ratunek, zo· 
stał zabity. Zasypany syn odniósł złamanie 
nogi. Trupa ojca i okaleczonego syna od
stawiono do lazaretu knapszaftowego. 

Koczęein. Ks. kapelan Bohm z Zabrza 
brat ks. proboszcza Bohrea z Boronowa, został 
zamianowany administratorem tutejszej parafii. 

Zabrze. Na polu wschodniem kopalni 
królowej Ludwiki zasypani zostali w zeszłtł 

który do zbrodni namówił, żeby dodać sobie 
odwagi i zagłuszyć głos sumienia, duszkiem 
wychylił pozostałą gorzałkę, poczem usnł\ł 
snem twa1·dym. 

Towarzysz, słyszł\C chrapienie, myśli sobie: 
Ty mnie do zbrodni namówiłeś, więceś sam na 
taką śmierć zasłużył; jeżeli ja ciebie zabiję, 
to cię spotka słuszna kara, a zbrodnia nasza 
juz nigdy się nie wyda. Tak dumajł\c, zabił 
zbrodniarz zbrodniarza, zabrał wszystko złoto, 
ukrył trupa w lisiej norze, i powędrował do 
miasta z ciężkim trzosem złota i z jeszcze 
cięższem sumieniem. 

Sumienie nie dawało mu pokoju we dnie 
i w nocy, aby więc je zagłuszyć, pił na za. 
bój, .grał w kości z kosterami, szulerował i 
hulał jak opętany, aż nareszcie cały skarb 
swój przetrwonił. 

Nędza poczęła trapić ciało, a jadowity 
robak sumienia toczył mu duszę. Gdzie spoj
rzał, widział w każdej kropli błota krew 
~udzką, w każdym głosie słyszał jęk kona· 
Jł\Cego pod nożem. W dzień, każdy kto spoj· 
rzał n~ niego, .zdawał się wiedzieć o jego 
zbro~mach; w nocy, pomordowani stawali nad 
głową, spędzając mu sen z oczu. 

Nie mogąc znieść widok u ludzi, uciekł 
znowu na puszczę. Ale gdy w pustkowiu 
głód i sumienie jeszcze srożej dr~czyć go po· 
częły, ~ostanowił zakończyć swa\ męczarnię 
samobóJstwem. Jakoż upatrzywszy sobie ga· 

sobotę górnicy Grabka z Paulsdorfu i Bednorz 
z Rudy. Wydobyto ich z pod gruzów jako 
trupów. 

W Ornontowicaclł miało się odbyć 
w niedzielę, 20 października, zebranie celem 
~ałożenia towarzystwa polsko katolickiego, lecz 1 
oberż~sta odmówił sali. O s!l.le jest coraz 
trudniej. 

Wielkie Dubieńsko. W dniu 16 bm, 
odbyło się tutaj wprowadzenie w urząd księdza 
prob. Winklera. 

Gliwic. Według zeszłorocznego spisu 
ludności liczba mieszkańców powiatu toczecko. 
gliwickiego przedstawia się jak następuje: 
·Miasteczko (Kieferdtaiitel) 1025 mieszkańców, 
Pyskowice 4293, · Toszek 2341 razem 7649 
mieszkańców. Największe gminy powiatu 
liczą: Niemieckie Zernice 1312, Zabrdka Li· 
gota 1072, Łabęty 4438, Wielowieś 1269, 
Os•ropa 2550, Przyszłowice 1551, Wójtowa. 
wieś 3063, Szywałd 2384 i Zerniki 1188. Ra. 
zam posiadają gminy 57331 mieszkańców, ob. 
wody dóbr 8964, tak że liczba mieszkańców 
w całym powiecie. (z wyjątkiem Gliwic) wy· 
nosi 73,944 dusze. 

Wroeław. W klasztorze Braci Miło· 
siernych składało onegdaj siedmiu Braci 
święte śluby. Ich prowincyałem jest O. Pius 
Trzeciak. Ks. kan. dr. S ?ltmann odprawił 
przy tej sposobności sumę z asystą, 

Ze ś~iata. · 
Berlin. Lazaret marynarski, który w 

tych dniach powrócił parowcem ,., Tuenman", 
przywiózł ze sob~ dziwną zdobycz: Jest nią 
głowa ściętego podoficera Eu Ha.i, który swego 
czasu na rozkaz swego przełożonego zastrzelił 
Kettelera. Głowe odesłano do Berlina. Jeżeli 
już przywożenie ~arkoczy z Chin przypomina 
nam obyczaje Indyan, tern więcej trzeba ubo· 
lewać nad pruską kulturą, która pozwala za
bierać głowę nieprzyjaciela, jako znak zwy~ 
cięstwa. - O barbarzyńskich hunach pisze 
historya, że ucinali na polu walki poległym 
nieprzyjaciołom głowy i zabierali je ze sobą 
jako zdobycz wojenną. 

W Hiszpanii p.ojawia się nowy ruch 
karlistowski. Nie wszyscy wierzą w możliwość 
wybuchu i podsuwają rozsiewaniu alarmujących 
pogłosek różne uboczne pobudki. 

Carogród. Statek szkólny "Charlotte" 
przybył z księciem pruskim Adalbertem na 
pokładzie do Złotego Rogu i stanął poniżej 
ambasady niemieckiej. Księcia przyjmie sułtan 
na posłuchaniu. · 

Bruksela. Krti.ger otrzymał od Schalk• 
burgera wiadomość pod datą 23 września, 
według której cała ludność kolonii Przylądko• 
wej powstała przeciw Anglikom. 
~ ~ Rzym. W niedzielę - jak donosz' z 
Rzymu - Ojciec św. zeszedł do sali Szwaj
carów, gdzie oczekiwały nań różne osobistości. 
Obchodząc salę dokoła Papież zatrzymywał się 

łą~, już założył pętlicę na szyję, gdy nagle u• 
kazał się z gęstwiny ten sam pustelnik i ko· 
ścistą ręką wstrzymał spełnienie trzeciej zbrodni. 
Samobójca skruszony widokiem świątobliwego 
starca, upadł przed nim na kolana i płacząc, 
szukał ulgi w szczerej i długiej spowiedzi, 

- Grzeszniku - rzekł wzruszonym- gło· 
sem starzec - wielkie są winy t woje, ale 
jeszcze większe miłosierdzie Boże! Oto cu• 
d,owne zrządzenie przeszkodziło twojemu sar110• 
bójstwu, a ocalić może życie niewinnego kar• 
czmarza z owej leśnej gospody, który posą· 
dzony o dwa zabójstwa i na śmierć skazany, 
jutro ma być ścięty przez kata. Ja jeden 
byłem przeświadczony o niewinności tego ciło· 
wieka, ale dowodów na to nie miałem. Mo· 
dliłem się gorąco i Bóg wysłuchał modłó\\' 
moich. Jeszcze nie jest zapóżno. Idź gr.ze· 
sznik.i do miasta, wyznaj przed starostą zb~o· 
dnie twoje, proś o surow~ dla siebie sprawie· 
dliwość, zgiń śmiercią zasłużoną, a ocalisz ty· 
cie niewinnemu karczmarzowi i własną duszę 
wybawisz od potępienia wiecznego. 

Nazajutrz na rynku, rano, gdy karczmarza 
ścinać miano, przedarł się przez tłum zebrany, 
człowiek nikomu nieznany, krzycząc gJosenl 
rozpaczliwym: "Jam jest mordercą prawdziwy~~ 
za największą łaskę świata dajcie mi pÓJ6c 
pod miecz kata; karczmarz niewinnie St\d~ony, 
niech wróci do dzieci, *ony". 



dla rozmo:wy z osobami, które mu przedstawił 

111aestro d1 camera. Po rozmowie, ze środka 
sali udzielił błogosławieństwa apostolskiego 
ie branym. 

Ojciec. św. czuje się zupełnie zdrowym i 
\f tych dmac~ o~bywa przec~adzki . po ogro
-Oach waty ~a~sk1ch. W .poniedziałek oglądał 
podc,;as takieJ przechadzki dwa prześliczne ko
nie buł~ne,. ofiarowane mu .przez Arcybiskupa 
ołuroumec~1~go, który. na w10snę br., znajdujfłC 
5io u Paprnza, wyraził życz~nie podarowania 
ich do karety pa.pieskiej. 

. c.ar~~ró~. z powodu powtórnego po
jaw1e?1a ii:nę. d~u.my zarządzono najostrzejsze 
środki ostroznosc1. Władze bułgarskie uważają 
Carogród za z~dżumiony i przepuszczają tylko 
expresowy pociBcg oryentalny. 

Bzym. Papież przyjmował na posłu
' cbaniu monsignora Zorn-Bulacha. Rozmowa 

toczyła się o sprawach dyecezyi strasburskiej. 
Nowy Jork. "New York World" do

. nosi, że agent francuskiego Towarzystwa bu
dowy kanału panamskiego ofiarował całą wła-

. ~ność, koncesyę i wszystkie przywileje tego 
Towarzy~~wa, rzl\dowi Stanów Zjednoczonych 
ia 50 .m1honow dolarów. (50 procent poniżej 
dawneJ of~rt,.) Stany Zjednoczone mają tę 
ofertę przyJąc. 

Z Cldn. Układ chińsko rosyjski w spra· 
wie Mandżuryi już stanął. Jak donoszą "Stan· 
-Oard'o.wi", Rosy~ godzi się, na odstąpienie na· 
tychm1astowe Chmom prowmcyj mandżurskich 
~iaotung, Ki~in i H~itumg · Kiang. Chiny godzą 
się na oddame Rosyi pod zarząd kolei Szak· 
haikwan Ninczwang i na ustanowienie oficerów 
r~syjs~ich jako instru~torów w wojskach m~n· 
dzursk1ch Czugczasa, Jenerała Tatarów. Dzien· 
nik an~elski powiada,,. że układ ten tak jest 
~la. Chm ~orzystn!, iz przypuszczać należy, 
:ie Jeszcze mny taJny układ za~ arto dający 

· Rosyi większe korzyści. ' 
Wojna angielsko • transwalska. 

Z pola w~lki ~ Afryce donoszą, że mały od. 
dział. angielski? walczący ~ kolonii Przyląd· 
koweJ, dostał się po krótkieJ walce pod Doorn· 

ą busch w niewolę burów, będących pod komendą 
Smutsa. 

Lord Kitchener donosi, że oddziały, pod 
ć osłoną 1.tórych dostał się Botha w okolice 
h Vryheid, cofnęły się w kierunku na Ermelo 
" pobit? przez wojska angielskie. Anglicy po~ 

zostaJą w czuciu z cofającymi się burami. 
a Patro] pułkownika Pilchera został przez burów 

w pobliżu Smithfielde pojmany w niewolę. 
n Burz~. mieli na sobie uniformy· angielskie. W 

ło~om1 Przylądkowej Anglicy nacierają na od-

h 

• dział ~m~tsa. Powstańcy, którzy usiłowali 
, posunąc su~ na południe od Calvinia, zostali 

odparci. Również odparto na wschodzie ataki 
Fouch~'go, który starał się wtargnąć w obwody 
południowe. Burzy schronili siQ w góry. 

. Z Kapsztatu donoszą, że opublikowano w 
c~łeJ kolonii prawo wojenne, według którego 
~e wolno osobom niepowołanym nosić broni 
l amunicyi. 

WIARUS POLSKI. 

Goł~błe . ~ocztowe .lako szpiegi. 
Austryack~e mm1sterstwo wojny wydało roz· 
porząd.zeme, ~a mocy którego zakazano pu• 
sz~zama pruskich gołębi pocztowych z austrya· 
ck1ego terytoryum. Do wiadomości minister· 
stwa doszło bowiem, że ze stacyi kolej owej 
w St .. Polten puszczono · około 15 OOO gołębi 
z Solingen, . Elberfeldu i Eschweiler. Depar· 
tament. WOJn~ rpzesłał więc do wszystkich 
hodowli gołębi pocztowych zawiadomienie jż 
zas~dn~c~o zabrania podobnych ćwiczeń j 'lotu 
z z1em1 a.ustro·węgierskiej. Przed trzema laty 
prezes ~eJe~cyi brande~burskiej :wydał rozpo· 
rządz~me, ze austryack1ch gołębi na terytoryum 
pru~kiem puszczać nie wolno, aczkolwiek wia• 
domem. było, iż jednocześnie pociągi pospie
szne wiozły do Austryi tysiące gełębi poczto· 
wych, aby je puszczać do Prus. 

Rozmaitości. 
Dżuma we Wloszeeh. Gdy w Nea· 

polu rozeszła się pogłoska o wy buch u zarazy 
wśród ludności, mającej jeszcze żywo w pa· 
mięci ostatnią epidemię cholery, zapanowało 
niemałe wzburzenie. Przedewszystkiem rozpo· 
częło si~ wychodźtwo cudzoziemcó~r, którzy wła· 
ś~ie zaczęli napływać na sezon jesienny, a po· 
meważ Neapol prawie wyłącznie z nich żyje, 
przeto poniesie straty nieobliczone. Na widok 
czarnych wozów sanitarnych, odwożących cho· 
rych na dżumę i ich rodziny do Nisidy, lud 
miej :3Cowy rzucił się tłumnie do kościołów i 
rozpoczęły się pielgrzywki do cudownego obrazu 
Matki Boskiej w Val di Pompei. - W Rzy· 
mie przyjęto wieść o zarazie obojętnie; cho· 
lera ominęła wieczne miasto, Rzymianie wierzą 
przeto 1 że i dżuma stolicę oszczędzi. Szczególny 
zbieg okoliczności usprawiedliwia to przeświad. 
czenie. Oatatnie ulewne deszcze spowodowały 
runięcie mostu kolejowego na Sacco, a przez 
to samo komunikacya bezpośrednia z Neapolem 
przerwana. Zabobonny R~ymianin uważa 
to za osobliwĄ łaskę Opatrzności. Władze przed· 
sięwzięły oczywiście wszelkie możliwe środki 
ostróżności. - Znane są z historyi lata 531 i 
665, oraz 1340 i 1400, w których dżuma dzie· 
siątkowała ludność. W roku 1624 wybuchła za· 
raza na Sycylii, panowała we Włoszech do 
roku 1630 i zabrała w Medyolanie 80 tysięcy, 
w W enecyi 60 tysięcy ludzi, a Rzym ominęła 
zupełnie. W 24 lat później dopiero, zabrawszy 
z Genui 60 tysięcy osób, a w Neapolu 400 
tysięcy (?), jak stwierdzają kroniki, zawitała 
do Rzymu, lecz tam padło jej ofiarą tylko 
14,4 73 osób, dzięki energicznym środkom, przed
sięwziętym przez kardynała Gastaldiego. Ten 
światły książę kościoła otrzymał od Ojca św. I 
nieograniczone pełnomocnictwo do zwalczania 
zarazy i ogłosił okólnik, wzywający ludność, 
aby walczyła z zabójczym wrogiem nietylko 
modlitwą, lecz i praktycznemi środkami, -
czystością, tępieniem robactwa, odosobnianiem 
chorych. 

Koło śpiewu „.J edność" w Hamborn. 

Z ro, • 'la t Lekcya śpiewu odbędzie się w niedziel~ dnia 27·gJ 
llJ:2.YC8'.I. S ron. października o godz. 1/ 23 po poł11dn1u. Uprasza się, aby 

Bochum. Na ciężkie czasy zanosi siA członkowie licznie idę stawili. - Goście mile widziani. 
na b " Z a r z ~ d. 
• o cz.:vźnie, bo zarobki coraz więcej zniżajl\ 
: coraz ~o trudniej pracę znaleść, a z drugiej Koło śpiewu „Wanda" w Laar p. Ruhrort 

. trony artykuły spożywcze coraz droższe. donosi jak najuprzejmiej swym członkom i Rodakom w W La.ar i okolicy, i~ vr niedzielę, dnia 27 października od-
~nne. Przy wyborach knapszaftu w będzie po południu o godz. 6 wiec'lorem walne ze„ 

lrbwod~1e. 22a zwyciężyli kandy laci kopalni branie. Porz,dek dzienny: 1) Płacenie miesięcznych 
• 

1
ahn 1 Lmders. Otrzymali 89 odnośnie 85 składek, 2) wpis nowych członków, 8) obór nowego 

gposów. Polacy otrzymali po 64 głosów. eekretarza, ponieważ teraźniejsźy sekretarz watą,pił d:> 
. kr6cz tego z trzech i'nnych stron postawi'ono wojska, 4) sprawy towarzyskie, 5) wnioski członków, 6) śpiew i dalsze sprawy towarzyskie. O liczny udział 

andydatów. ozłonków i Rodaków uprasza się. Cześć polskiej pieśni 1 

. Weitmar. Ks. dziekan Holtgreve został Z ar z~ d. 
llli°:owany radeł\ duchownym i kanonikiem Tow. św. Stanisława Kostki w Courl. 

o• '\V aderbornie. W niedzielo, dnia 27 paź.lziernika o godz S po poł. 
'\f . ~attenschełd. Kamienie zasypały w urz~dzamy na sali pana Alheita w Fleier jesienną, za. 
e· Jed~eJ z sąsiednich kopalń 2 górników. Jeden ba.wę, połą,czoną, z koncertem i tancem, na którą, zapra-
0. z .nica Freith został zabity, drugi Studyński szam1 wszystkich Rodaków. Wstępne przed cz8sem 

n1ebe · . 7 6 fen. a przy kasie 1 mr. Karty Sł\ do nabycia u człon-
e· zp1eczme pokaleczony. ków Tow. i u prezesa.. Oiłonkowie, którzy nie sfii 3 
· llesse. W kopalni "Ewald" spadły miesią,ce wy płatni, mogą, w dzien za.ba.wy swoje miesloczne 

Węgle na górnika Thielking. do godz. 4 zapł~ci~ .. O godz. 4
1
/ 2 począ,tek zabawy. 

Tyrol B' k t B · b h d . . Członkowie powinni się w c~apka.ch i oznakach stawić. 
będ . . • IS ups ~o nxen . O C O zie Franciszek Brodowi~k, prezes. 
ie .zie 26 i 27 . bm. tys1ĄcznBt roczmcę up osa· . -
dania ~wego przez króla niemieckiego Ludwig i ()zolem. 
Za~h~nd. R: 90 l P?.darował ?n Biskupowi I J3acz:a.ość Castrop i okolica! 
ka . yaszowi von Sa ben połozoną przy sty· I W niedziel . dnia 3 listopa~a o godz. 4 po poł. od. 
kt~lU rze~ ~isak i Rienz włość „Brichsna", będzie si~ zebranie ": ~oka.lu p. Rudolf~ Scbauroanna 

~y, k ra powoli wzrosła na księstwo Brixen ł (Beseorota.J w celu załl!E;ema Towarzystwa g1mnas.tycznego 
tóre dopiero n tk l9 t l . ' i „Sokół", na które się zaprasza wszystkich R:>daków nie 

id.zielno. . a poc~Ą u ·go s u ecia samo· ! tylko z Ca.strop ale z całej okolicy. 
sć s~ OJą utraciło. • Marcin Jarczyński. 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck 
donosi szanownym członkom, iż przyszłe kwartalne zebra
nie odbędzie się o godz. 1/2 ł dnia 27 października na sali 
z~ykłych. pos:edzen. Czł~nkovi:ie winni się stawić jak 
naJlicznieJ, a przedewezystk1em 01, którzy ulegaj1' ze skład
k' mfesięcznfł. Przyjdfłi także ważne sprawy pod obrady. 
Goście mile widziani. Z a r z 'ł d. 

SLanowny zarz~d i rewizorowie kasy winni się stawid 
punktualnie o godz. 2, o co uprasza. 

Ludwik Gbiorezyk, przewodn. 

Tow. św. Jana Ewan. w Witten 
d.onosi swy~ członkom, iż zwyczajne zebranie odbędzie 
się w niedzielę 27 paź iziernika. O liczny udział człon-
ków jako tet i gości upra~za Z ar z 4 d. 

Tow. św. Jana z Matty w Wetter 
do!losi swym członkom, iż w niedzielę dnia 27 bm. o go
d~mi? 3. po .południu odbędzie się posiedzanie. Uprasza 
się liczme si~ zebrać, poniewat będzie narada o jesiennej 
zabawie, kiedy f w jakim porzfiidku się ma odbyć. O li
czny udział w posiedzeniu uprasza 

W. Matuszczak, pri.:ewodn. 
Zarazem donosi slę członkom i wszystkim Rodakom i 

Rodaczkom w Wetter i okolicy, ił 31 października przy
bę~zie do nas polski spowiednik i będzie słuchał spowie
dzi od czwartku południa do soboty południa to jest 31 
bm: 1 i 2 Hstopada. W pią,tek w uroczystość Wszystkióh 
Sw1ętych o godz. 31/ 2 będtie pohkie kazanie. Zaprasza 
sio. wszystkich. :ą.o~aków na polskie nabożeńtwo i żeby 
kazdy do spow1ed~1 poszed~ Spos?bność będzie miał każdy, 
ale w tym roku JUŻ polski spowiednik nie przyjedzie. 

Zarz~ d. 

Tow. św. ,Jana Chrzc. w Meiderich 
dono~i swym członkom, iż w niedzielę 27 pa.żdziernika. o 
godz. 4 po południu odbędzie się walne zebranie na 
którem będ?ie przeczytane sprawozdanie z trzeciego kV:ar• 
t~łu. Uprasza się wszystkich członków bez wyjfłtku, aby 
się wszyscy s~~ić raczyli, po~\eważ mamy ważne spra
'W_Y d.o załat:w1ema. Członkowie, którzy bez ttniewinienia 
się me stawią,, płacił kary 25 fen. O liczny ujział w 
r:e t>raniu uprasza. z a r z fłi d. 

Za.rz~d t:echce się zebrać pół godziny pr9dzej. • 

Baczność Rodacy w Freisenbruch ! . 
W niedzielę dnla 27 października o godz. S po po

łudniu odbędzie się w lokalu p. Antoniego Heringa we 
Freisenbruch nr 133 

I.- zebranie, -.J 
w celu założenia polsk9-katolickiego towa• 
rz)'stwa. Wazyatkich Rodaków z Freisenbrucbu i o
kolicy p\'osimy o liczny udział. 

F.ranchzek Smektała. ..t\ndrzej Zi~ciak. 
Wojciech Matysiak. 

Wiec polski w Gerthe 
między Bochum a Kastrop 

odb~dzie się w niedzielę daia ~H października 
o godzinie 1/ 24 po połudalu w lokalu pana Sokelanda. -
Rodaków z Gerthe i całej okolicy uprasza s!ę o liczny 
ud1iał. „Związek Polaków". 

Wiec pols~i w NemnUhl 
odbodzie się w niedzielę, dnia 27· go października. o godz. 
4 po południu w sali p. H . Keiemburga.: pr.zy ulicy 
Lehrerstr. Rodaków z Neumiihl, Bu'lchhauseni Hamborn, 
Marxl.oh, Bi:u~kha.usen i c11łej _okolicy zapra .... ~a się, bo 
chcdz1 o wazne sprawy. ,,Związek Polas.ów". 

Bankao! 
W niedzielę 27 b. m. od godz 4 po poł. odbędzie 

się w mej wielkiej sali 

zabawa z tańcem.. 
Wst\pne 50 fenygów. Członkowie Tow. św. Kazi

mierza. za okazaniem ustR.w płac~ 30 fen. Niewiasty maj, 
wstęp wolny. O liczny udział prosi 

Józef Neweling, gościnny. 

~Q)i€5(~-~?:3f2& 

~ 
Kdo śpiewu ,,Gwiazda Jedności" w Oater

feld zasyła w dzień Ślubu 22 b . ro, szano
wnym członkom 
Stanisławowi Nawrockiemu e i jego narzeczonej 

~ 
Anastazyi Staszak 

oraz 
Franeisz~~wi Pieez1ńskłemu 

1 Jego na.rzeconeJ 
ltlaryaunie Lisi.eckiej . 

~ 
serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i błogo· mi 
sławieństwa. Bt żego. Tego wam z serca. ty· 
czymy i trzykrotnie wykrzyxujemy: Młoia p~-
.ra niech żyje t M. Luczak, przewodu. 

{9iJ0Et>iiJ3e!-~rtzW~ 

Dobry smak 
kawy zależy bardzo od dobrego do

datku. Wybornym, tanim a przytem wy

dajnym dodatkiem, który każdłł kawę po· 

lepsza, jest Lindego esencya do kawy. 



Podzlękowan_ie ! 
Szanownym członkom Tow. św. Stanisława w 

Herne oraz wszystkim krewnym, Rodakom i Roda
czkom, za liczny udział w pogrzebie męła mego 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne 
donosi csłonkoin, iż w niedzielę 27 października po poła
dniu o godz. 4. odbędzie się walne zr;romadzenie. 
Najprzód będzie płacenie miesięcznych składek i przyjmo
wanie nowych członków. O liczny udział członków się 
uprasza, poniewat s~ ważne sprawy do załatwienia. 

Nabożeństwo polskie w Alstaden. 
Szanownym Rodakom w Alstaden i okolicy donoRl111.. 

je w niedzielo dnia 27 października o godz. 1/24 po -p1 
łudniu odbędzie się polskie nabożeństwo z. k 
zanien1. O jak najliczniejszy udział w nabołeilatw~ 
uprasza Zarzf\d T e>w. Jerzego w Alstaden. e 

ś. p. Stanisława Kubiaka Za rt• d. 

składam ntniejszem staropolskie „Bó• zapiać''• 
W smutku pogr„zona 

Rozalia Kubiak. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W niedzielę dnia 27 bm. o g0dz. 4 po południu jest 

.zebranie zwy<'ll&jne. Poniewał Sfł watne sprawy z po
wodu zabawy do załatwienia, przeto o liczny udział się 

Tow. pol.wkatol. "Ognisko" w Miilheim n. R. 
dono3f szanownym Rodakom w MUlheim f okolicy, Ił w 
niedzielę dnia 27 października o godz. 4 po poładniu od
będzie się polskie nabołeńetwo w kościele iw. Klemensa 
nad Renem, a po nabołeństwie zebr(l.nle towarzystwa, na 
którem mamy wałne sprawy do załatwlenia. O jak naj
liczniejszy udział w naboteństwie i w zebraniu uprasza 

~~ 
!ID~~~il 

~ł 

uprasza. Z a r i " d. 

Towarzystwo pod opieką Serca Jezusowego 
w Beeklingłlausen · 

donosi tswym cdonkom oraz wszystkim Rodakom w Re
klinghausen i okolicy, , iż 26 października, to jest w so
botę będzie ksh.dz poleki słuchał spowiedzi św. od godz. 
4 pó połud!!i:! i w niedzielę rano, a. w niedzlel~ po poł11„ 
dniu o godz. 3ł/2 jest nabożeństwo z polsk!em kazanfem. 
Rodaków uprasza się o jak najlioznlejszy udział w nabo-
ieństwie. Z a r z tł d. 

Zaraz po naboieństwie będzie zebranie towarzystwa. 
Proszo o jak najlfćzniejszy udział członków, bo z pewno
ści~ odwiedzi nas nasz honorowy prezes ks. Reckmann. 

Jan Kruk, przewodn. 

'rowarzystwo św. Józefa w Huckarde 
doncsi swym członkom, iż w niedzielę dnia 27 paźdder
nib odbędzie się walne zebranie po południu o go
dzinie 4 w lokalu zwykłych posiedzeń. na kt-'ire powinien 
się każdy członek stawió, gdyż a, wałat3 sprawy do za
łatwienia. O llmme i punktualne atawlenle slę uprasza. 
Goście mile wid&iani. Z & r s l\ d. 

W Huckarde będzle sposobność do spowiedzi św. od 
południa 23 listopada do południa 24 lhtopada. W nie· 
dzielę 24 listopada o godz. 3 będzie naboieństwo z kaza
niem. O liczny udział wszystkich Rodaków prosi 

R. Bram bor, p!'zew )dn. 
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~ BacznoSC Rodacy! 
: Szanownym Rodakom mla--ta 8teele i okolicy 

polecam uprzrjmie mój 

~ wielki skład materyj krajowych 
o i zagranicznych 
O na ubrania, paletoty i spodnie. 
~ Także si~ polecam do wykonywania 

o ubrań, paletotów i sp o dni 
o podług miary 
: pod gwaranc.yą dobrego leżen'a i tanich cen. 

o Rezerwistom, ---
o którzy teraz puszczeni zostali otl woj ska, 
O odstawiam ubraniłl 10 procent taniej. 

I 
o
0 

Mam takte wielkł wyb6r 

--- bielizny ~ 
O ja.ko to: koszul, półkoszulków, kołnjerzyków i mankiet, 
O dalej koszul "ełnianych i gaci. 
O Polrnam także wielki wybór rękawiczek, 
O krawatów, szelek, pończoch i ubrań do 
O kopalń. 

o "t:Tbrania dla chłopców 
O w wielkim wyborze. 

o Materye damskie 

I 
O I poczf\wszy od pojedyńczych do naj!epsz~ch także we 
O wielkim wyborze. 

~, Franciszek Sarbinowski 

I o w Steele nad Ruhrą., 
: Karl Humannstr. 16. Karl Humannstr. 16. 

llooooooOl!OOOOOOOOOOOOOOO 

Kartołle! 
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Szanownym Rodakom w Oberhau,en i okolicy polecam smaczne 
i zdrowe kartofle, jako: czerwone, białe, (MHe) i !magnum bonum 
z powodu zakupienia wielkiej ilośoi wa=?onów jest mi m1)żeba.e ~ 
kddei konkurencyi zakroczyć i sprzedaJę po cenie umiarkowane]. 
nH11słem naszym swflj do swego u I Z m1zanowaniem 

Ignacy Kaszuba. 
Oberhausen, u I. Kar 1 str. 13. 

Zarząd • 

Kto nadeśle I markę 
ofiary na bu iujt\cy się koeciół w 
Dakowach Mokrych, otrzyma od· 
wrotnfł pocztą, ksiflŻeczkę zatyt. : 

Kilka słów o ko ściele 
w Dakowach .Mokrych. 

Ofiary przyjmuje : 
Ks. W. Groity, 

Dakowy Mokre (Prov. Poem.) 

Dom murowany 
31/ 2 piętrowy, 30 izb mieszkalnych 
zdatny na restauracyę i skład jest 
de sprzedania. Z komornego przy
chodzi miesięcmie 2002marek. 

Zgłoszenia do J, Miary w 
Boobum, Louisenetr 4 

(Spóźnione). 

Szanownemu podsekretarzowł Towa
rzystwa iw. Michała w Bru.chu 

p. Piotrowi jęśkowi 
i jego narzeczonej 

p. Franciszce Ginderek 
w dniu ślubu (21 bm.) tyczymy zdro
wia, szczęście. i błogoeławieństwa Bożego 
a po Ś;nierol królestwa niebieskiego. W 
końcu wołamy : Młode pańttwo niech 
łyje, d echa głos o ojczyste strony 11łę 
odbije I - W imieniu tow. 

. W. Chwiłkowsld, prezes. 

,, 'I~ ~~„ 
~::;-..,:19-7" J~Ul/I•'- ~ 

Baczność parafianie wałkowscy ! 
Tych szanownych parafien, którzy odbierali skład~ 

na chorągiew dla kościoła w Wałkowie proeimy, aby 
zaraz wszyetk1e datki odl'słali na ręte kaeyera komite· 
tup. Walentego Wośka w Laar9 Wilhelmstr.11 
pod Ruhrort. 

Józef Parysek i Tomasz Gożdzila a 
z Somborn. 

----------~· 0000000000000000000 

·Fr. Gawroński 
golarz polski 

w B~ehum, 
róg ul. Maltheserstr. 

i Bliicherstr. nr. 16 
niedaleko 

9898 _____________ , 

I Nowo otwarte! I 
li Przekonać się! Widzieć! Podziwiać! I 

mu~oc~ny F. Gottschalk ! Co dopiero otrzymałem wielką partye ubrań I 
W i ~aletotów dla mężczyzn po niezwykle • 

·w Oberhausrn (Rhld.) 8 tamch cenach. W 
:przy ulicy Ms.rktstrasse nr. 120, • "9. 
poleca: fonografy (które mówią, _ - Ubrania dla IDAtCz';Jzn ' D k . ' " pła 1z~, śpiew.aj~ i grają,) po rn m. " J • o wy szu an1a . I 
Katarynki od 10,50 m. poc..:. Har· Oddział I. P~rtya ubrań wy bor. jakości po 8, 75 m. • 
moniki od 3 m pocz. Wszystkie Oddział II. z modnych materyj po 12,00 m. W 
inne instrumenta. po najtań. C(>.ll$.Ch e Odd ział III. nadzwyczaJ' modne po 19,00 m. ' 
Wysyłam wszędzie skoro otrzymam ~ • 

I za!Ló~ 101ie. • Paleto ty dla męzczy I n! Do wyszukania! " 

Snrzęty domowe, I Oddział I. j ednorzęd •. czarne, kolorowe 9,00 m. : 
~ li W Oddziti ł IL jednorz ęd. z modnych materyj 11,50 m. • 

2 ezafy, ł6iko, s+ół, krzesła, ma- ID Oddział III. nie można odró żnić od robion. podług • 
~zynę do got0wania itd. mam ta e miary, jedno i dwurzędowe 18,00 m. I 
nio na spr~ed a! z powodu po a • 
wrotu do Polski. : Eleganckie wykonanie podług miary. . ·, 

Walenty Haremza, . -. 
ueree, Bochumer-s~···· s9. a L Caspary W Bochum, Hochstr. 22. I 
2 młodych męzczyzn I Pi.·oszę uwaZać na moje okna wystawne •• 

ee eeeeeeeeaeHeeeefłt zawsl!:e przy trzeź .vej gLwie, mo
gfł być górnicy, znaj dzie stancyę 
z całkowit1' uaług'ł. 

Herne, BahnhoMrasrn 108, 
na. pierwsiem p ! ętrze. 

Dzielny ułan 
z wojska polskiego w Hiszpanii. 

Cena 1 mr. z przes. 1,10 mr. 
Ksi~garnia „ Wiarusa Polskiego" 

w Bochum. 

Kartofle! Ka••tofle ! 
Rodll kó w w Bruckba.usen, IIa.mborn, Marxloh i okolicy u wie.da• 

mism, iż od środy 23 bm. i nadal przychod:s i ć będt\ na stscyę Boh~· 
ort i Ncumiłhl całe wagooy smacimych i zdrQwych kartołh1 
(magnum b onum) czerwone i inne gatunki. Ceny umiarkow11ne . 1 

przywiezieniem do sklepu - Zamówienia uprasza sio do W. Ba?1~' 
s~aka, w Bruakha.usa.n, ul. Louisenstr. 12 prze~ kutę lub osobisc16• 

Ceny będ' tarrże podane Z powab.niem 

-W-. Banaszak. 

Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papierosy 
'I'urk-fort, Noblesse, Dubeck-Creme, Polakiewicz :nr. 3, 4, 11, Dyrektorskie, Smyrna, 
Charkowskie. Sokoły, Kościuszko, Carola i inne z fabryki 

F. Polakiewi~za Nast. W. Wąsowicz, 
p O Z N AŃ, 'W do nabycia w wszystkich lepszyełl składaeh. D1F'9 ~ARS ZA-W-A. 

_ Za druk, nakład I redakcyt odpowiedzialny: Antoni Brejski w Bochum. - Nakładem l ezcionkami WydawJJictwa „Wiaru1a Polskiego"' w Bochum. 

Dodatek : „Nauka Katolłeka" 
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- Nie, - mój ojciec Indyanin umiera 
w lesie, a jam tu przyszła prosić cię, że
byś g·o dziecięciem Chrystusa) uczynił. 

- Bardzo chętnie, rzecze stary kapłan, 
pójdźmy zaraz do niego. 

Ojciec Franciszek wziął z kościoła 
Przenajświętszy Sakrament, Oleje ~ więte i 
w towarzystwie kilku poczciwych Indyan 
na wyspę podpłynęli. 

Gdy weszli do chatki Indyanina, sta
rzec zdziwiony spojrzał na kapłana i wnet
że do nóg jego. upadł z płaczem wołając: 
Poznaję cię ! poznaję Cię, mój dobrodzieju! 
'ryś to mię w więzieniu nawiedzał; tyś 
rany moje opatrywał !„. Choć wiek głowę 
twą ukielił . poznałbym cię wśród tysiąca· 
ludzi, bom cię za wsze w sercu mem nosił. 

- Poznaję cię także, moJ kochany 
przyjacielu! - rzecze wzruszony Ojciec 
Franciszek. Wielem się modlił za ciebie, 
bym cię jeszcze mógł spotkać w życiu, i 
oto Opatrzność skierowała tu kroki moje.„ 
a nadto sam Bóg clo ciebie przychodzi, 
żeby się w tej ostatniej godzinie pocieszył 
i miłością swoją obdarzył. 

I przygotowawszy go 
starzec znał już główne 
ochrzcił go, dał Wiatyk 
Namaszczenie. 

na prędce, bo 
prawdy wiary 
św. O:statnie 

Świętojó~;afacłe 
czyli Rkładkll. na ułiogicb stu rlentów k,atol1cko-polskich. 

, 1 Nied~bór (zob. pr. 42) 745,96 mr. 
·-:?Na chl'Zcinnch u Franćiazka Janasika w Bru

cbu: Fr. Janasik z .Zonfł ·1 mr., Antoni Ry~ 
uek z żon~ 50 fen, .Jau Kaniewski z .Ż 'JO~ 
1 m1 , vVojcieeh Cbwiłkowsk1 z żon~ 50 f., 
kh chieoi E :źbfota i . Bol~~ła.w po 25 fen .. J . 
NapierAła 50 fP.n., \V. Napierała 50 f ·n., 
panna Balbina G~d 50 f ., pa„mą Katnrzyna 
Jana:!ik 50 fen., Stanisław N~wicki 1 mr, 
(11adesła.ł i pol'tJ zapłacił St Nowi...,ki) . . 6:50 „ 

Na chrzcinach u Marcina G!t~py w Gelsen1dr
cheu: Marcin Glapa z .Zorn~ 1 mr., Leonard 
!Darowski z ŻOolfr 1 mr., Ign Stempel z żoną 
l mr., M. Stempel 1 mr ,K. t:itempelŻ żon~ óO f., 
Fr. Glapa z żoną {,() f., t"uadesłał i porto za-
płacił J;,.ranciszelr Glap.~) . . . . . . . 5,00 „ 

Na. weaelu u V!awrzyńca Leśnfo.ka w Holt1ter-~ 
hamen: W. Leśniak 1,10 mr, Jan Kd'llier ..
cz11k 20 fen., A. Michalak 10 fen., Sz. Skrzyp· 
czak 50 fen, Fr. Bałdowski 50 fen, Jan St.ró ~ 

HP1!1)"1.f1r odpowfoc11.1i~l:r.~r ~ kii. J! • n \' t.i:! „'"lb. '_A , „ w n1m•~"7itb ·· 

żyk 1 mr., M. Jamry 70 fon., student Stró
ż;-vk 10 f., L Leśniak 50 f., W. Jamry 1 mr., M. 
Majchr2n.'k 1 mr., W. Lduin.k 50 fen., (na-
drnłał Wojciech Le1hiu'-r) • . . . . . . 'i,20 :. 

Członkowie Toi;;1r, św. \"lo.' c:echt w Houtrop 
w dnln 10 marcv, 4.55 mr., 12 mlljii, 1.95 mr.., 
22 września 2;02 'mr, 13 priź1 t 4)0 mr.l 
razem . . . . . . . . • , . . 13 ,Ol ,, 

Na posiedzeniu 'l\nv. „Jedność" w L'.ingendrecr 
dnia 20 października wr~czył J. Gryc!ll) . 10;23 i' 

'l'ow. ,,JeJncść 1\ w Langen<lr~H (wręczył J. 
Grycz) . . . . . . . . . . . . . 40,00 ,) 

Za kaleczenie mowy po1sk:ej przy pogadance 
w Langendreer (wręczył Hipolit Sibilski) . 0,80 n 

Na. chrzcinach u Jana Sieraczyka w Bisma.rck · 
J Sieraczyk z żon~ 5 mr., A. Gorzelańczyk 
z żonfł 1 mr., Fr. Sru<lka 1 rr..r , St Cbęciok 
1 m:r., St Padorek 1 mr., .T. Kierzek z ŻODf\ 
1,50 mr , St. Srudka 50 feu., St. Niedzielslti 
z żoną, 1 mr .• (nadesłał Stefan Nlcddelaki) . 10,,00 ri. 

Na pogrzebie sp Stanisława Ku )iaka, członka 
Tow. św. Stt\nisława w Herne: wdowa R. 
Kubiak 1,50 mr, panna W. Nowak 50 fen, 
H. Kubiak 1 rur., W. Kubiak 1 mr., Jan 
Kubrnk z Ż•JDf\ 1 mr„ Piotr Kubiak 1 mr, 
Tomasz Sojka z żonq, 1 ur., M. Słr.miński z 
ŻODfł 1 mr., W. Celka 1 mr., Fr. Nowak 50 
fen, Fr. Gola 1 mr, Ign. Gola 1 mr.~ Jan 
Gęsty 1 mr., W. Zgri>jevv.5ki 50 fen., A Zgra
jewski 50 fen. : J. Talaszka 1 mr., A. 7.iieliń~ 
ski óO fen, J Wojciechowski 50 fen, S~an. 
Knic 50 fen , Leonard Małyszezak !JO fen., 
T . Talaszka. 1 mr. (wr~c7.ył L . Md~· szc ak z 
Bo:singbausen) . . . . . . . . . . 17:50 .,. 

hzy sposobności polskiego naboieństwa w Bo-
chum w dniu 20 pvźqz . (vv.recz_yli: St. Shicr~ 
czyk, W. 'l'\vorowski, St Duu:yń$ki) 5,no .,, 

Razem: 116,14 „ 
Rozchód: 

B. D. w P. peo~ya mi. drugie półr. 120,00 mr., 
a:.:;kólne 1111. trzeci kwartD.ł . 30,00 „ 

A. F. w B. ezkólne na trzeci kwartał 32,(0 „ 
stypendyam . . . . . . . 8>00 ,, 

W H. wB szkólne na ttzeci kwa.rtnł 26.50 „ 
sty pendyum . . . . . . . 4,00 ., 

Razem : 220,óO mr. 
Niedobór: 7 ,5,96 n:r. 
Rozchód : 220,50 „ 
R11.zem : 966:4.G mr. 
Dochód: 116,14 „ 
.Nildobor': 660,02 mr. g o '"'' ą ~ 

l3ó;i: t..r:.płM I św . . Jfl~:.t!l1Cie, módl e1ę ,;a nami ! 
22 10: HJU1- pr.v: K "· J, l ti ~ 

Kałendar2'yk tygodaiowy„ 
Paźd:d.5ruiL. 

27. Niedziela. F'tua:er.c. 
~8 Poniedziałek Szymon:i i Judy 
29. \Vtorek. l\farcyn B. 
30. ~h'o<la . Eumunda B. 
31 Czwart0k. V!olfganga H 

Lisfopad. 
1. Pi~tek Wszy!i)fkich Sw. 
2. S~·bota. D.:lień zadr. szriy. 

(POSŁANIEC.) 

O~ „N~cka J.'~~.Uct:,: w;•o~:,; .,: ~'~~=-r 
tek w :Boehu.m w We2tfit.lil ja.ko bezpła
tny dodatek do „ ~l.łi!.!.1·us~ Polslr.iego". I 
O:;;obno „N1mki KatoJickiej'' prenu.mern-~ I 
wa.ć nie m.ołna. Kto więc eh.ce jłł otreyM 

I 
mywaó, nieeh tiob!e z~.pi.sl!lf na. pc~z·.:lie „ Wie,r;.1aa Polskiego". I 

o 6 

O·------ ----0 

n Wilill'UI :Polski") il'ił~mo polltycmi1e 
~vychodzl trzy razy t,god.niowo fi „Nauq 
I{atolick,", jako bempła~1ym. dodatkiem. 
l'Jrenume,rata na poezcie wynosi 1 ma.rke 
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N a niedzielę XXU po Świątkach. 
Lelieya. Filip. I. 6 -11. 

Bracia 1 Mamy ufność w Panu Jezusie, iz 

k t0ry począł w was dobrą spraw~, wykona aż 
do dnia Chrystusa Jezusa. Jbkoż jest słuszna, 
a bym ja to ro:wmiał o was wszystkich, dla te· 
gl), iż wa:l mam w sercu i w ;.vięzieniu mojem, 
i w obronie, i w utwierdzaniu Ewangielii, że 
wy wszyscy towarzysze jesteście we~:;ela mego. 
Albowiem . ś~i3:dkiem mi jest Bóg, jako pragnę 
~<ti'l wszyęjihl:c:U we w~tr.E~w'ściach Jezm~a Chry· 
~ 0 I -t - i:. b 'ł · · · · s ~· . o o proszę, n „- m1 osc wa8za w1ęceJ 

a. w1ęceJ obfitov:ała '' umiejękości i we wsze· 
la.Kiem zrozumieniu, abyście doświu.Iczali, co 
j<'st po?:yteczniejszegr ~ ż t byście byli szc~erymi 
i bez obrażenia na d~ień Chrystusów, napeł· 
r.lieai 1Jwocu sprawiedliwcśei przez Jezusa Obry„ 
etmia, ku sła\11.'ie i chwale Bożej. 

Ewangielia. l\iat XXII. 15-21. 
W on czas: Od oz( dłszy Fn.ryzeuszowie, 

r;::,dzili sfo jako by ,J e·,.wm. pochwvcili w mowie. 
I lh)cłali. ·n~u ucznie !-.>woje z I-Ieradyany mó
wiąc: Nauc/',yc1elu, wiemy, iżes jest prawdziwy, 
i drogi Boiej w prpiv-:<lziu nauc~asz, a nie dbasz 
na njkcgó, albowiem nie ogląfla:iz się na osobę 
bch:l•ą; po~iedzże nam tedy, coć się zda, go
<lt.Ui siQ <lać ;',7,yns:-; Cee,arzwvi, ci.yli nje? A 

Jezus poznawszy złość ich, rzekł: Czemu mnie 
kusicie obłudnicy? Pokażcie mi monetę czyn· 
szową. A oni mu -przynieśli grosz. I rzekł im 
Jezus: Czyj jest ten obraz i napis? Rzekli mu: 
CesarE-ki. Tedy rzekł im: Oddajcie i; tedy co jest 
Cesarskkgo Cesarzowi, a co jest Bożego Bogu. 

Kazanie. · 
Za czasów Jezusa Chrystu:sa żydzi już 

nie mieli króla ze swego rodu, już nie 
byli ludem dla siebie, lecz podlegali cesa
rzowi rzymskiemu. Jako--poddani cesarscy, 
obowiązani byli cesarzowi opłacać podatki ' 
i cła w monecie rzymskiej. Ci żydzi, co 
do sekty faryzeuszów należeli, która jeszcze, 
choć najczęściej tylko powierzchownie, naj
wierniej zachowywała wiarę, jaką Bóg przez 
Mojżesza Izraelitom podał, utrzymywali, że 
nie powinni podatków i cła opłacać cesa-

. rzowi, bo on nie był ich prawym królem, 
nie był żydem, lecz tylko poganinem, a 
Bóg przykazał, aby się chronili pogan i 
w żadne z nimi nie wchodzili związki. 
Pogardzali więc drugimi żydami, których 
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mniej to obchodziło, kto nad nimi panuje, 
żyd, czy poganin, byle im tylko było do
brze, i którzy, dla doczesnej korzyści swo
jej, przywiązali się duszą i ciałem do 
Heroda Antypy, co w imieniu cesarza za~ 
rządzał jedną częścią ziemi żydowskiej, 
Galileją zwaną. Tych pospolicie nazywano 
stronnikami Heroda, Herodyanami. Te dwa 
stronnictwa w największej żyły niezgodzie; 
ale kiedy szło o zgubę niewinnego Zbawi
ciela, złączyły się z sobą i wysłały kil}(u 
z pomiędzy siebie do Niego z zapytaniem : 
czy powinni żydzi opłacać podatki cesa
rzowi lub nie ? 

Dla czego oni to właśnie pytanie ,za
dali Zbawicielowi? Nie zadali oni tego 
pytania Chrystusowi, aby się prawdy do
wiedzieć, ale tylko, aby pochwycić Jezusa 
w mowie; bo myśleli sobie: jak. powie Je
zus, że trzeba podatki opłacać cesarzowi, 
to go okrzykniemy przed ludem za zdrajcę 
ludu; a jak powie: że się nie godzi cesa
rzowi podatków płacić, to go znowu oska
rżymy przed cesarzem, że przez swoję na
ukę lud od cesarza odwodzi i burzy, a jako 
burzyciela cesarz ukarze. Zeby zaś ukryć 
niegodziwe zamiary swoje, przychodzą do 
Zbawiciela w największej pokorze, nazy
wają go nauczycielem, podchlebiają mu, że 
on nie zważa na nikogo, i że każdemu 
prawdę powie, czy się teni obrazi lub nie. 
Ze się tak w istocie rzeczy miały, opowiada 
wyraźnie św. Łukasz w swojej Ewangielii, 
mówiąc: „ a postrzegając, posłali zdrajcę, 
którzyby się zmyślali być sprawiedliwymi, 
aby je podchwycili w mowie, a podali g·o 
przełożeństwu i władzy starosty, i pytali 
go mówiąc: nauczycielu, wiemy, że dobrze 
mówisz i czynisz, ani się oglądasz na 
osobę, ale drogi bożej w prawdzie nau
czasz: .g·odzi li się nam dać dań cesarzowi 
lub nie?" 

Czy im się udał ich chytry zamiar ? 
Nie, bo Zbawiciel jako Bóg wiedział do
brze, że nie prawdy szukają, ale Jego zguby, 
dla tego odzywa się do nich : „ czemu mnie 
kusicie obłudnicy?" Mimo tego nie zosta
wił ich bez nauki, ale .i~ wskazał, co 

1 mają czynić; Kiedy używacie monety 
cesarskiej i jego !)Oddanymi jesteście, od
dawajcież tedy cesarzowi, co mu się na
leży: posłuszeństwo cło i podatki. A kie
·dy powiadacie, że jesteście poddanymi 
Boga, to i Bogu oddawajcie, co się Jemu 
należy: posłuszeństwo, cześć i miłość ; 
„o,ddajcie cesarzowi, co jest cesarskiego; 
a Bogu, co jest Boskiego", są słowa Zba
wiciela. 

Trzeba więc tedY. we wszystkiem słu
chać zwierzchności ziemskiej ? Bez wą t
pienia, bo i Paweł święty, Apostół, do tego 
nas zachęca, pisząc do Rzymian; „ Wszelka 
dusza niechaj będzie poddana wyższym 
zwierzchnościom. Albowiem nie masz zwierz
chności, jedno od Boga; a które są, od 
Boga postanowione. Przeto, kto się sprze
ciwia zwierzchności, sprzeciwia się posta
nowieniu bożemu; a którzy się sprzeciwiają, 
ci potępienia sobie nabywają. Albowiem 
przełożeni nie są na postrach dobremu 
uczynkowi, ale złemu. A chcesz się nie 
bać urzędu, czyń, co jest dobrego, a bę
dziesz miał chwałę od niego. Albowiem 
jest sług<f bożym, tobie ku dobremu. Lecz 
jeźli uczynisz co złego, bój się, bo nie bez 
przyczyny miecz nosi. Albowiem jest sługą 
bożym, mścicielem ku gniewowi twemu, 
który złość czyni. Przetoż z potrzeby 
bądźcie poddani, nietylko dla gniewu, ale 
też dla sumienia. Albowiem też dla tego 
podatki dawacie, albowiem są sługami bo
żymi., na to samo służący. Oddawajcież 
tedy wszystkim, coście powinni: komu po
datek, podatek; komu cło, cło; komu bo
jaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Nie 
bądźcie nikomu nic winni, jedno, abyście 
się spółecznie miłowali: bo kto miłuje bli
źniego, zakon wypełnił." - Gdyby zaś 
zwierzchność ziemska domagała się od nas 
czego, coby się naszej wierze świętej, su
mieniu i woli Boga sprzeciwiało, wtedy 
jej słuchać nie trzeba, bo już sami Apo· 
stołowie powiedzieli radzie żydowskiej, gdy 
im zakazywała opowiadać świętą naukę 
Jezusa Chrystusa: „ więcej trzeba słuchać 
Boga, aniżeli ludzi". A Bóg im nakazał, 

ła procesya, w takim porządku jak w nocy 
Bożego Narodzenia. Najprzód szli mężczyźni 
i niewiasty, na dwa orszaki rozdzieleni; 
potem grono dziatek w bieli, kwiaty sypią
cych, za ziemi pod baldachimem stary ka
płan z Przenajświętszym Sakramentem. 
Wszyscy razem hymny i pieśni śpiewali. 

Pobożny orszak zbliżył się do ołtarza, 
na którym kapłan Przenajświętszy Sakra
ment postawił, a wszyscy na kolana upa
dli. Andżelina z uniesieniem, jak wdzięcznej 
melodyi chorów anielskich, pięknego śpie„ 
wania słuchała... Nie wiedział - biedne 
dziecię - że Bóg ją pobłogosławił... Nie 
wiedziała„ że wszyscy, schylając głowy, 
przed Panem się korzą, - że Mu pokłon 
oddają„. że kapłan czołem w prochu Swię
tego Swiętych adoruje... Gdy usłyszała imię 
J ezmi, serce jej gorącą miłością ku Niemu 
zapałało - słodkie łzy z oczu jej popły
nęły, i w uniesieniu radości ciągle powta
rzała: 

- Słodkie Dzieciątko Jezus ! kocham 
Cię! - proszę cię, kochaj mię! - błogo
sław mię! 

Tak między drzewami ukryta, długo 
się modliła i płakała... a gdy procesya ode
szła, nie śmiejąc pójść za drugimi do ko
ścioła, wsiadła do swej łódki i na wyspę 
wróciła. 

Gdy A.ndżelina do chatki przyszfa, sta
ry ·Indyanin zasmucony, gorzkie łzy wy
lewał. 

- Co ci jest, mój ojcze? zapytała go 
z czułością; - czym się zbyt długo za
bawiła, alboś się obawiał, żeby mi się co 
złego nie stało? 

- Nie, odpowie Indyanin - alem bar
dzo chory i boję się, żebym bez chrztu 
nie umarł. 

- Nie umrzesz bez chrztu - rzecze 
Andżelina - ja sama poleję cię wodą, 
tylko powiedz, co trzeba mówić. 

- Nie można! - nie można! - za
wolał Indyanin; trzeba wymawiać jakieś 
słowa, których ja nie pamiętam: - dla 
tego też płaczę, że umrę i ze złymi Hisz-

a4s a 
panami pójdę do ciemnego dołu, gdzie ni· 
gdzie Chrystusa nie widzą ... 

I biedny starzec jeszcze więcej płakał; 
Andżelina z nim również płakała, nie wie. 
dząc co czynić, gdy z natchnienia Bożego 
nagle zawołała: 

- Nie umrzesz, ojcze, bez wody cbrztu; 
starzec, któregom dziś widziała, jest naj„ 
pewniej z tych ludzi w czarnej sukni, o 
których mi mówiłeś; pójdę - poproszę go, 
żeby tu przybył, on pewno tu przyjdzie i 
ochrzci (3ię. 

- Dziś zapóźno - rzecze Indyanin 
- słońce już zaszło, mogłabyś wpaść w 
ręce Hiszpanów... Zostań ze mną przez 
noc, żebym w ciemnościach nie umarł. 

Andżelina roznieciła ogień i posiliwszy 
się nieco, pilnowała starca przez noc; po
czem o świcie w łódce swojej do Loretto 
popłynęła. W alei pomarańczowej nikogo 
nie spotkała; bo Indyanie po Mszy św., 
dawno już w polu pracowali; poszła zatem 
do kościoła, mniemając, że czarna suknia 
w domu Bożym mieszka. Dziwnem zrzą
dzeniem Opatrzności właśnie na chrzest 
dziecięcia trafiła. Zbliżyła się do gromady 
stoiących ludzi, i spokojnie końca obrzędu 
czekała. Lecz gdy spostrzegła, te kapłan 
główkę dziecięcia wodą polewa; serce jej 
nagle się wzruszyło i rzewnie płakać po
częła ... Wtem czuję rękę na sobie ... podnosi 
oczy... i widzi kapłana przed sobą stoją
cego. 

Czego płaczesz, moje dziecię? rze
cze sługa Boży po hiszpańsku, domyślając 
się z jej białej cery, że europejskiego po
chodzenia była. 

- Płaczę, bom A.ndżelina niechrzco-
na ; odpowie dzieweczka. 

- Zkądże to wiesz, żeś nie ochrzcona ; 
zapytał dalej kapłan zdziwiony. 

- Moja matka umierając płakała nade-. 
mną, żem nie była dziecięciem Chrystusa 
i poleciła memu ojcu In.dyaninowi, żeby 
mię do czarnej sukni zaprowadził mówiąc: 
- Oto Andżelina niechrzczona. 

- Czy twój oicięc ']est z tobą? pytał 
znowt\ m.isyonar~_. 
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mężczyźni i niewiasty, niosąc chorągwie i 
obrazy, za nimi grono dziatek w bieli, z 
wieńcami kwiatów na głowie, z palmowemi 
i pomarańczowemi gałązkami w ręku : ich 
to śpiewanie dzieweczka na rzece słyszała 
N a końcu szedł starzec o białej twarzy, -
niósł on wielki krzyż z figurą człowieka 
ukrzyżowanego. 

- To Chrystus, który umarł na krzy
żu ! rzecze w duchu wzruszona dziewica ... 

Dzieci ciągle śpiewały, - potem wszy
~cy do kościoła weszli, i Andżela za nimi 
się udała. Tam to już biedna dzieweczka 
nie wiedziała, czy się znajduje na ziemi, 
czy już w pięknem niebie, o którem tak 
często marzyła... Tysiące świateł na ołta· 
rzu płonęło; - ściany wonnem kwieciem 
zieleniały; - wszędzie śliczne wieńce, bu
kiety 1{wiatów wdzięczną woń rozlewały; 
- posadzka nawet zielonym kobiercem ze 
mchu i kwiatów pokrytą była. 

Starzec z kilku innymi do osobnego 
miejsca weszli, gdzie i kwiaty piękniejsze, 
i pochodnie jaśniejsze były. Lud się mo
dlił, starzec mówił językiem dla niej nie
zrozumiałym... Prześliczne śpiewy rozlega
ły się w kościele„. wszyscy około niej pła
kali... A gdy dzwonki zadzwoniły - bę
bny zabębniły - pobożne tłumy twarzą 

na ziemię upadły, Andżelina ujrzała w gó
rze w ręku kapłana cudne nad słońce ja· 
śniejące Dzieciątko..... i czołem w prochu 
rzewne łzy wylewając, zwykłą swą modli
twę powtarzała: 

- Słodkie Dzieciątko Jezus ! - pro
szę Cię - błogosław mię! kochaj mię! 

Długo mała sierotka tak się modliła i 
płakała„. a gdy śpiewy ucichły i pochodnie 
pogasły... biedna dzieweczka tylu wraże
niami zmęczona na posadzce świątyni za
snęła„. Gdy się przebudziła, dzień był już 
jasny.„ kwiaty powiędły - i nikogo w 
kościele już nie było... wyszła zatem nie
postrzeżona i wsiadłszy do łódki na swą 
wyspę popłynęła. 

Nic o tern nie wiedząc, młoda dziewecz-
ka, w nocy Bożego Narodzenia, była na 
Pasterce w Loretto w kolonii chrześciań-

skiej, którą misyonarz w Paragwaju za
łożył... kolonii tak sławnej, która dla czy
stości obyczajów, dla pobożności i gorliwo
ści nowonawróconych Indyan, podziwem 
świata się stała. 

Ze zaś w tej porze kościół kwiatami 
był ubrany, to nic dziwnego; - bo w tym 
szczęśliwym południowym kraju, cały rok 
drzewa zielenieją i kwiaty kwitną; tak że 
biedni Indyanie mają podostatkiem w swych 
kościołach tej naturalnej ozdoby, którą oni 
nad wszelkie inne przenoszą. 

Andżelina szczęśliwie na swą wyspę wró
ciła ; lecz stary Indyanin dowiadując się 
o tern, co się jej zdarzyło, niezmiernie był 
przerażony ... bał się, żeby w ręce Hiszpa
nów nie wpadła... i ledwo po kilku mie
siącach, na usilne prośby dzieweczki, po
zwolił jej zwiedzić znowu tę osadę, którą 
odkryła. 

III. 
Andżelina znalazła bez trudności małą 

odnogę prowadzącą do Loretto; jak pier
wej przywiązała łódkę do drzewa, lecz 
wchodząc do alei pomarańczowej, nie mało 
się zdziwiła, widząc pod baldachimem oł
tarz wzniesiony, pięknie kwiatami ozdobio
ny, a przed nim tygrysią skórę rozesłaną. 
Od tego zaś miejsca aż do kościoła cała 
droga zielenią i kwiatami wysłaną była. 
Chatki indyjskie barwiły się chorągwiami, 
krzyżami, a przed niemi w wielu miejscach 
kosze pełne kwiatów, owoców, roślin i zbo
ża na stołach były ustawione. Tryumfalne 
bramy z palmowych i pomarańczowych ga
łęzi w całej alei się wznosiły... lecz co ją 
najwięcej zdziwiło, to mnóstwo ślicznych 
ptasząt, swobodnie między drzewami lata
jących; nie wiedziała, że Indyanie je ło
wili i na nitkach dla ozdoby ołtarzy przy
wi~zywali. Była to bowiem uroczystość 
Bożego Ciała, a w tym czasie tpo bożni ci 
chrze8cianie ołtarze i ulice, kędy Prze
najświętszy Sakrament niesiono, na wyści
gi zdobili; zboże zaś i owoce, żeby je Pan 
Jezus błogosławił, u stóp Jego składali. 

Gdy Andżelina zdumiona, tym piękno
ściom się przypatrywała, wyszła z kościo-
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aby poszli i opowiadali ludowi w kościele : stkiego, co g;o to ucieszyć może, że na to 
wszystkie słowa żywota. Pierwsi chrze-

1 
jest wiek młody, aby się oddawać swobo

ści~nie, choć nigdy się nie opierali swojej dnie wszelkim przyjemnościom życia, że 
zwierzchności, to jednakże jej nie słuchali, człowiek, jeźli zechce, dosyć jeszcze będzie 
gdy im nakazywała wyrzec się nauki Zba- miał czasu pomyśleć o Bogu, o wieczności, 
wiciela, i wtedy woleli śmierć męczeńską o zbawieniu duszy swojej, kiedy go sta
ponieść, aniżeli na włos odstąpić wiary rość pochyli ku ziemi, i kiedy już nie-
świętej. zdolnym będzie do używania świata. 

Tak więc każdy, jakąkolwiek ma zwierz- Takiemi to prawidłami chciałby prze-
chność nad sobą, słuchać . jej powinien w wrotny wiek nasz zastąpić prawidła rozu
tem wszystkiem, w czem ma prawo do mu i wiary św.; - taką naukę głoszą 
rozkazywania; a nawzajem każda zwierz- nasze teatry, nasze widowiska, nasze roz
chność na to pamiętać winna, co Bóg przez prawy, nasze książki, nasze towarzystwa, 
Psalmistę powiada: „Zrozumiejcie~ ćwicz~ie schadzki i rozmowy codzienne; a niebaczna 
się, którzy sądzicie ziemię. Służcie Panu młodzież słucha jej skwapliwie, przyjmuje 
w bojażni, a radujcie się mu ze drżeniem. szkodliwe wrażenia, pochwala i powtarza 
Chwyćcie się nauki, by się kiedy nie roz- te najniedorzeczniejsze zdania, · które na 
gniewał Pan i nie poginęliście z drogi jej zgubę są wymierzone. Bo natura 
sprawiedliwej." ludzka, grzechem skażona i do grzechu 

O potrzebie służenia Bogu 
od młodości. 

,~Pomnij na Stworzyciela twego 
za. dni młodości t ;voje,i, póki nie 
przyjdzie czas udreczenia" 

lEkl. 12-1.) 
„Dobrze jest m~żo"'i, gdy nosi 

jinzmo od młodości swojej. "4 

(Jer. Tr . . 3-27.) 

Poznałeś, chrześcianinie, cel, dla którego 
stworzony jesteś, i do którego przez cały 
czas ziemskiego żywota twojego dążyć po
winieneś. Od pierwszej · chwili użycia ro
zumu twego masz obowiązek starać się o 
zape-wnienie sobie zbawienia wiecznego. 
Jest to główne, najważniejsze, niezbędne 
zadanie twoje. Tak mówi rozum i wiara 
św. Ale miej baczność! Bo świat prze
wrotny, który si~ we wszystkiem Bogu 
sprzeciwia, daje ci inną naukę, dążącą do 
tego, aby serce twoje wcześnie od Boga 
oderwać, a tem samem zniszczyć szczęście 
twoje. 

Niestety w zepsutym naszym świecie 
zdołały się rozszerzyć i ustalić te zgubne 
zasady : że człowiek, będąc panem serca 
swego, irnwinien śmiało ,,. młodości swojej 
puszczać wodze wszelkim przyrodzonym 
skłonnościom, śmiało używać tego wszy-

skłonna, łatwo bardzo lgnie do tego wszy
stkiego, co schlebia jej namiętnościom. 

l\Iiej baczność, chrześcianinie ! abyś się 
nie dał uwieść i nie poszedł z prądem 
zepsucia na wieczne potępienie twoje. I 
dla tego rozważ to dobrze, jak wielką 
zniewagę takie postępowanie wyrządza 
Bogu, i jak wielkie nieszczęście samemu 
człowiekowi gotuje. 

Straszne są słowa, któremi Duch św. 
grozi młodzieńcowi, porzucającemu Boga 
i oddającemu się występnym ponętom: 

"Weselże sie tedy młodzieńcze w młodości 
twojej, i chodź drogami serca twego i we
dług wejrzenia oczu twoich: ale wiedz, że 

za to wszystko przywiedzie cię Bóg na 
sąd". (Ekl. 11--9.) - Słowa te powin
nyby i tobie utkwić w pamięci, abyś nie 
zapomniał nigdy na Boga, niewidomego 
świadka . i sędziego wszystkich pragniei1, 
zabiegów i uczynków twoich. J akokol-

. wiek świat będzie sądził o postępowaniu 
twojem, jakokolwiek pobłażać b~dzie swa
woli twojej młodości, pamiętaj, że oko 
Boże patrzy wciąż na ciebie i na wszy
stkie nieprawości twoje, i liczy wszystkie 
kroki, jakie czynisz na drodze występnej, 
i ze Bóg zażąda kiedyś ścisłego rachunku 
ze wszystkich chwil życia twojego. 



Czyliż Bóg nie jest Bogiem lat mło
dzieńczych równie jak i starości? Jestże, 
o chrześcianinie, choćby jedna eh wiła w 
życiu twojem, któraby nie była darem 
jego nieskończonej miłości i hojności? Bóg 
utkał całą tkankę życia twego. A gdy 
wszystko, co mamy, jest od niego, jakiemże 
prawem chc~sz Bogu urywać dwadzieścia 
lub trzydzieści lat z tego życia twego, 
które mu się całe należy? Czyliż sądzis.z, 
że dasz Bogu za wiele, jeźli mu dasz całe 
życie? Pokaż mi, co masz, · czegobyś od 
Boga nie otrzymał, a ja ci pokażę, czego 
mu możesz odmówić. Wymień mi chwilę, · 
w której . cię Bóg nie kochał, a ja ci wtedy 
powiem, kiedy go możesz obrażać. On pię 
kochał, nim jeszcze istniałeś, a ty nie 
miałbyś go kochać, ja.k długo istniejesz? 

Nie dbać na Boga za młodu w tej 
myśli, że jeszcze w latach późniejszych 
będzie dosyć czasu zwrócić się do niego, 
jest to największa zniewaga, jaką mu mo
żna wyrządzić. Kto tak postępuje, prze
mawia niejako w ten sposób: „Wcześniej 
czy później muszę się kiedyś nawrócić do 
Boga, ale chciałbym to jak najpóźniej 
uczymc. Chciałbym to uczynić dopiero 
wtedy, kiedy będę wyniszczony na siłach, 
niezdolny do uciech, zużyty przez wyuz
daną swawolę. Miły mi świat, miłe mi 
uciechy światowe i nie chciałbym się z 
niemi rozstać, chyba aż wtedy, gdy mnie 
one same porzucą, nie chciałbym porzucić 
grzechu, · chyba . aż ~edy, kiedy już dla 
mnie nie będzie miał żadnego powabu ... '' . 
Miłość Boga,_ jego dob:roć, . jego dobrodziej
stwa nie cżyni~r na ,ciebie ' żadnego wraże
nia, lękasz się tylko jego zemsty, więcbyś 
dopiero wtedy chciał go przestać obrażać, 
kiedy już ostatni czas : dla ciebie, aby 
odwrócić od siebie gromy gniewu jego. 

Ale nie znaczyż to urągać Bogu? nie 
znaczyż to znieważać go w najdotkliwszy 
sposób? nie znaczyż to uzbrajać ramię 
sprawiedliwości jego? 

A cóż będzie, jeźli · Bóg przetnie pasmo 
dni twoich prędzej niż . się tego spodzie
wasz? Cóż się z tobą stanie, · jeźli umrzesz 
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nie nawróciwszy się do Boga, nte · zapra
gnąwszy nawet tej łaski? Pomyśl tylko! 
·wpadniesz tedy w przepaść nieszczęścia 
najstraszniejszego, któremu końca nie bę
dzie, i cała wieczność nie wystarczy, abyś 
odpokutował dostatecznie za wyrządzone 
Bogu zniewagi, abyś dostatecznie opłakał 
zaślepienie twoje. 

.„Nie" - powiadasz: „to niepodobna,, 
aby mi Bóg odmówił swej łaski w osta
tnich chwilach życia mego, wszakże on 
pełen miłosierdzia." A więc mmajesz, że 
Bóg jest miłosiernym, że jest dobrocią 
samą - a mimo to jesteś tak nieczułym 
dla niego, że go śmiesz obrażać: Więc 
sama dobroć jego staje się dla ciebie . po
budką do znieważania go! Mówfaz nie
jako do Boga: „ Gdybyś, o Boże ! był 
surowszym dla mnie, gdybyś każde prze
stępstwo moje bezzwłocznie karał, garnął
bym się więcej do ciebie, lecz ponieważ 

jesteś tak łaska wym, że się spodziewać 
mogę łatwego przebaczenia u ciebie, to 
się ośmielam znieważać cię · i obrażać.'' 
Czy mógłbyś dalej jeszcze po :mnąć twą 
pogardę Boga? Otóż wiedz, że takie nad
użycie miłosierdzia Boskiego miałoby naj
okropniejsze dla ciebie skutki. Bo pamię
taj, że nawrócenie przed śmiercią człowieka., 
który całe życie o Boga nie dbał i grze
chom się odda wał, jest rzeczą tak trudną, 
że bez szczególniejszej łaski Bożej nastą

pić nie może, że jest łaską nad wszelkie 
łaski, że uważane jest słusznie ja.ko i1ra
wdziwy cud . mHosierdzia . Bożego. Więc 
ty w takim razie cudu domagałbyś się 

od Boga .. na to -!Jtlkpt apJ;Ś 11 SW!JbfHh1!i-. ~ 
mógł się \vystępkóm 'Onaa11vać~ I :J\:~#i~a:r.~~ ".; 
powinień.byś bać się i truchleć, aby wła-
śnie to zuchwalstwo twoje nie było po-
czą_tkiem i główną przyczyną twej zguby. ~ .4"J ~~ · k.'l'; 

Tak więc, jeźli w młodości wzbraniasz 
się Bogu służyć, i odkładasz na wiek 
późniejszy nawrócenie twoje do niego, 
wyrządzasz mu największą zniewagę; ale 
prócz tego sam sobie bardzo szkodzisz, 
i na srogie niebezpieczefa:two zbawienie 
twoje nara~asz, o cz_ęl!l . w następnym 
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rozdziale lepiej się jeszcze przekonasz, 
jeźli się nad uwagami w nim zawartemi 
dobrze zastanowisz. 

Słowo arcypasterskie. 

przerażać! Czyż nie byłoby rzeczą rozu~ 
mniejszą i więcej z miłością zgodną, inze
strzedz go, jak dopuścić mu wpaść na po
tępienie do piekła? Troszczą się, aby sku-

, tkom lekarstwa · nie }1rzeszkadzać i tychże 
nie zniweczyć. 

Książę-arcybiskup wiedeński, Wincenty Więc o ciało się troszczą, a o duszę 
Edward wydał 10 grudnia ·1839 r. list nie! Czyż dusza nie więcej warta jak cia
pasterski, w którym z naciskiem zwraca ło ? Czyż oszukiwanie, czyż ukrywanie 
uwagę wiernych na św. obowiązek, aby niebezpieczeństwa zachowało konających 
do chorych wcześnie kapłanów wzywali, .przy życiu? 
aby pociechy i łask sakramentalnych Ko- N a duszy mu zaszkodzono, a na ciele 
ścioła katolickiego dostąpić mogli. lVIiędzy pomocy nie przymes10no. Doswiadczenie 
innemi tak się odzywa: poucza nas, że się przeciwnie dzieje. J eźli 

- Bardzo często kapłani do opatrże- kapłan wczas zaopatrzy chorego, to umysł 
nia chorych albo wcale nie bywają wzy- jego się uspokaja, człowiek przychodzi do 
wani, albo -dopiero wtenczas, kiedy ci już zgody sam z sobą, serce doznaje po~iechy 
leż~ bez pamięci i nie są zdolni ani ze- i słodką napawa się nadzieją. 
brać myśli, ani zmienić usposobienia. Wina Przeciwnie, kto opisze trwogę i męczar· 
tego n~esumiennego zaniedbania spada po I nię tego chorego, do którego kapłan do
większej części nie na umierającego, lecz 1 piero wtenczas przystępuje, kiedy już ani 
na osoby go otaczające, które chorego ma- Il myśleć ani mówić nie może? Nieraz na 
mią co do stanu zdrowia, jeźli się zaś ten· obliczu choreg·o maluje się trwoga grani
że domyśla niebezpieczeństwa, to go fał- cząca z rozpaczą, bo chciałby chętnie otwo· 
szywie uspokajają a kapłana dopiero wten- rzyć swe sumienie, chciałby się z Bogiem 
czas wzywają, gdy już nic zdziałać dla pojednać - a nie może. 
choreg·o nie może,· gdyż tylko zewnętrzne- Na kimże cięży wina tego niepokoju, 
mu przepisowi Kościoła pozornie. chcą za- tej rozpaczy konającego? Na tych, którzy 
dość uczynić. z fałszywej' obłudnej troskliwości oszukują 

Ci ludzie zapominają, jak wielką i nie- go tak długo, a·ż żadna pociecha nie jest 
powetowaną szkodę na duszy przynoszą już możliwa! 

konające~u._ Za życia _tak często ludzi~ są I . To pr~w?a, .że. najleps~em. pr~yg·otowa
otwartyun i szczerynn względem drugich; mem do sn11erc1 Jest żyme ruewmne, po
czyż tembardziej · w chwili rozłąki nie po- bożne: ale któryż człowiek może powie~ 
winni być szczerymi i otwartymi? 1 dzieć: „ We mnie żadnej nie ma winy?" 

Jeźli umierający z przewrotnem uspo- Kiedy godzina rachunku . się zbliża, 

El lt *1' ":.! S?bien\em, j~kie m~ał _za życia, opuszcza wtenczas . niejedna rzecz W innem swietle 
·~ „ ~ zie~1ę; jeźlf ~a.wstydzenia ani skruchy nie się okaże. Niejeden człowiek dopiero w 

czuje, jeźli życia własnego nie zna, jeźli ostatnich dniach życia staje się mądrym i 
krzywdy wyrządzonej nie naprawi, chociaż dobrym. J esto to wprawdzie późno, ale 
to było możliwem: kto temu wszystkiemu przecież lepiej, jak nigdy! 
winien? na czyje spada sumienie ta nie
pokuta? czyż nie na tych, którzy go oszu
kują i sumienie jego usypiają, aż się obu
dzi przed sądem Bożym? 

'J~o niesumienne oszukaństwo chcą po
kry<~ płaszczykiem .troskliwej miłości, aby 
nie zakłócić spokoju chorego, aby go nie 

Aniól-Lilijka. · 
(Oifłg du.lny). 

Wdzięczna muzyka znowu zabrzmiała, 
i Anclżelina ujrzała wiele ludzi , w pięknym 
porząrllm się zbliżających. Najprzód szli 



W:choa.1 na "'Rtorek, crwfil'tok i soboto 11 dodatkiem 
~gijnym p. t.: ~Na.Uh:a Katolicka"', ro dwutygodn!· 
'~:;i~ sp6łoomym p. L „Hłos g6rn!ków ł hutnik6wu, 
1'?11 piHmkiem l!tetMk!em p. t.: ,.,Zwierciadło". Przed ... 
,a.ta kwartalna na poczclo i u. Ustowyeh wynosi 1 mr. 
~o fen., a 1 ~.no!zeniem d.o domu 1mr.74 fen. „ Wie."" 
M Polski" opisany jest w eenniku pocmtowym pod 

nr. 133, na atronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

•• 
Za !naera.ty pła.cl ei~ za młejece Ufłdka drobnego druklll 
16 fen., a. z-a ogłoszen!a zamieszczone przed inseratami 
4.0 fen. Kto eięsto ogłasza, ot?zyma odpowiedni opust 
~łzyli ni.bat. Ze tłóms.c!eni& .r; oboyoh.języków no. pol
~ nic się nle płaci. Listy do Redakcyi, Drukarru 
i Księgami nale!y opłació i podać w aieh dokładny 
~drea piszącego. Rękopisów sio nie zwraca. Nazwisk 
l:t'lre3po:ndentćw bez łoh v..powa.Anłenia n:łe wykazuje się. 

Nr. 129. Bochum, sobota, 26 października 190118 Rok 11. -= Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
J16wić, czytać i pi.saó po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto ;;otomstwu swemu 
~niemczyć się pozwoli! 

----------------Baezn osć Polacy! 
Do wszystkich Rodak.ów -na obczyźnie, 

którym sprawa narodowa nie jest obojętną, 
zwracamy się niniejszem z gorącą prośbą, aby 
dołożyli starań w tym kierunku, iżby każdy 
Polak czytywał pismo polsko-katołickie, które 
umyślnie dla nich założone zostało i dla · ich 
dobra pracuje. Pismem tern. jest „ Wiarus 
Polski", którego hakatyści okropnie nienawidzą 
dla tego, że zawsze śmiało broni Rodaków 
przeciw krzywdom im wyrzą zonym. 

Na listopad i grudzień 
można już teraz zapisywać 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumerata za "Wiarusa Polskiego" z 
• tr~em ~zpłatnymi dodat~ami wyno~i na te 

dwa miesiące 

tylko l 11.1.arkę 
a z odnoszeniem do domu przez listowego 
1,16 mr. 

Rodacy, rozszerzajcie „ Wiarusa 
Polskiego", zjednywając mu nowych 
ąbonentów na listopad i grudzień. 

----------------Po la cy na obczyźnie, 
Dla matek polskich ! 

Pod powyższym nagłówkiem pisze nam 
pewien kapłan z Westfalii co następuje : 

"Zkąd to pochodzi, że jak ks1ądz w ko
ściele przed Przenajśw. Sakramentem zaśpiewa: 
„Swięty Boże" itd , milczą wszystkie dzieci 
polskie, a jak ksiądz potem znśpiewa: "Tan· 
tum ergo" itd., wszystkie dzjeci polskie odzy· 
skuj~ głos?" 

Zdaje nam się, że pytanie to, nadesłane 
nam przez owego kapłana, j~st bardzo na 
czasie. Dowodzi ·ono niestety, że rodzice 
polscy za mało dbają o to, aby dzieci ich 
nauczyły się polskich pieśni. Odzywamy Eię 
szczególnie do wszystkich matek Polek na 
obczyźnie, aby dołożyły wszelkich sił, iżby 
dzieci ich nauczyły sią po polsku śpiewać, 
~by potem w kościele nie milczały, gdy starsi 
spiewają, lecz także pr.zez śpiew polski mogły 
chwalić Pana Boge. To rzecz bardzo ważna, 
Ważniejsza, niż się niejednemu zdaje. Przecież 
~ końcu wogóle nie możnaby śpiewać w ko· 
sciele po polsku, gdy starsi wymrą, ~ dzieci 
pol~kie do1·6słszy, nie umiałyby śpie~vać pol· 
skich pieśni. 

Teraz wieczory długie, dzieci siedzą więc 
W domu, niech przeto matki Polki często 
~spólnie .z dziećmi śpiewają nasze piękne 
Pieśni polskie, a dzieci wnet się ich śpiewać 
nauczą. Chwile te, gdy razem z rodzicami 
\'? domu rodzicielskim nuciły pieśni polskie, 
Pozostaną prócz tego dla każdego dziecka mi· 
łem wspomnieniem na całe życie. Dalej więc 
do dzieła l Niech pieśń polska rozbrzmiewa 
\V każdym domu polskim na obczyźnie. 

Polacy w Dortmundzie. 
I. 

Jak już donosiliśmy, zamierzają Polacy 
w Dortmundzie przy niedalekich wyborach do 

. rady miejskiej postawić własnych kandydatów, 
który to zamiar wywołał ożywioną dyskusyę 
w prasie tak polskiej jak i niemieckiej. Zanim 
napiszemy o wyborach samych, chcielibyśmy 
dać krótki ogólny poglqd na stósunki wśród 
Polaków dortmundzkich panujące, gdyż na 
podstawie tego można będzie lepiej ocenić całą 
sprawę. 

Dortmund, to jedna z pierwszych osad 
w tych stronach, gdzie Polacy osiedli we 
większej liczbie przed laty przeszło trzydziestu. 
Tam też powstało pierwdze towarzyst;,~rn pol 
skie, ktq!'e w roku przyszłym święcić będzie 
srebrny jubileusz istnienia. Od tego czasu 
miasto niezwykle si~ rozwinęło, prz-ybyło też 
Polaków, ale chociaż dosyć du~o naliczyćby 
ich można, to nie znać ich w tej mierze, 
jak w różnych innych wioskowych koloniach. 
Z czasem założono jeazcze dwa inne towarzy. 
stwa na. tych samych zasadach co pierwsze, a 
w ostatnich latach powstało jeszcze Koło 
śpiewu i Towarzystwo Przemy~łowcó~. 

Gdy katolicy niemieccy utworzyli miej
scowy związek towarzystw katolickich, zwany 
także przez Polaków powszechnie „Verban· 
dem", wtedy także pierwsze trzy polskie to · 
warzystwa do niego wciągni~to. Prezesem 
tego t. zw. „Verbandu" jest p. Lensing, re• 
daktor i nakładca organu tamtejszJ eh centro· 
wców pt. ,,Tremonia". Jeżeli już przedtem 
Polaków w· Dortmundzie ze strony centrowców 
prowadzono na pasku, to działo się to teraz 
w daleko większej mierze. Ta komenda 
Niemców .Polakom jednak na dobre nie wy· 
chodzi, bo tłumi w zarodku każdą myśl samo
dzielniejszą, mogącą przyczynić się do rozbu· 
dzenia poczucia odrębności narodowej. Ow 
„Verband", to pęto krępujące swobodną d.zia· 
łalność Polaków po za towarzystwami. Niech 
tylko Polacy cośkolwiek przedsięwezmą, co 
Niemcom nie bardzo jest na rękę, a już prezes 

Verbandu" stara się wpłynąć na członkó~v 
;arz~dowych trzech towarzystw polskich, aby 
się starali zamiarom tym przeszkodzić. . Takie 
kumanie się z Niemcami Polakom żadnej ko· 
rzyści przynieść nie może, gdyż przeszkadza 
zgodnej pracy Rodaków po za obrębem towa· 
rzystw, a przecież praca ta nie jest także bez 
znaczenia. 

Jak szkodliwie należenie polskich ·tow a· 
rzystw do takich „Verbandów" działa, tego 
Dortmund właśnie daje nam odstraszające do
wody. Ileż to razy już np. gorszyli się Pol.acy 
szczególnie po za Durtmundem? że tamteJsze 
trzy towarzystwa zamieszczają ogłoszenia w 
gazecie niemieckiej, gdzie język polaki zwykle 
tak pokaleczony, ii nieraz domyślać się 
trzeba treści ogłoszenia. To ta.Me jeden ze 
skutków należenia towarzystw polskich do "Ver · 
bandu". W całej Weatfalii i Nadrenii w je 
dynym Dortmundzie towarzystwu polskie uży· 
ws.ją gazety niemieckiej do ogłaszania swych 
zebrań Jak taki przykład działa, nie potrze· 
bujemy tu pewnie tłómaczyć. 

\V spomniany związek towarzystw urządza 
też corocznie wielki\ wsp61nĄ zabawę w ogro· 
dzie i sali "Fredenbaum". Zabawę - „Ver
bandsfestem" zwaną - poprzedza wielki po· 
chód przez miasto. W ogrodzie obok koncertu 
są różne inne rozrywki, a we wielkiej sali 
przemówienia. Przemawiajł\ zwykle wybitniejsi 

poełowie centrowi. Duchowieństwo bierze 
także licznie udział w . tej uroczystości. Mimo, 
iż Polacy znaczny procent uczestników tworzą, 
język ich w niczem nie zostaje uwzględniony. 
Przy urządzaniu owej · uroczystości ietnieje 
następująca prakt:yka: Każde towenystwo 
stara sit;, aby sprzedać jak nsjwi~cej kart 
wstępu pomiędzy r::ieczłonków. Po zapłaceniu 
kosztów urządzenia uroczystości, pozostałość 
dzielą pomiędzy towarzystwa, stósownie do 
ilości kart wstępu, jakie sprzedały pojed-yńcze 
towarzystwa. Ztąd pochodzi że w uroczystości 
nie tylko członkowie owyc4 trzech towarzystw, 
lecz także znaczna liczba Polaków, nie nale· 
żących do żadnego towarzystwa, bierze udział. 
Jamą jest w o bee tego rzeczą, że poczucie 
odrębności narodowej się coraz wi~cej zaciera, 
szczególnie u tych, u których poczucie naro· 
dowe mało jeszcze jest rozbudzone. Na do· 
bitk~ zdaje się niekt6r;ym kat :tlikom niemieckim, 
że wyświadczah Polakom wielką przyeługę, 
iż polskie towarzystwa do swego "V er bandu" 
przyjęli, gdy tymczasem Polacy w innych 
miejscowościach już niejednokrotnie staczać 
musieli walki dl~ tego, że znając zgubność 
takiego połączenia, opierali slę źądani:u k~ięiy 
nimnieckich, aby ~.-spólnie z towarzybi,wuini 
niemieckiemi utworzyć związek miejscowy, 
urządzali wspólnie zabawy itd. 

Można sobie wystawić gniew Niemców 
dortmundzkich, gdy się dowiedzieli, iż Polacy 
wyzwalają się z pod ich komendy. Użyto też 
aż ,, Kolnische V olkszeitung" do zganienia po· 
stępowania Polaków, a „Tremonia" nadzwy· 
czaj stała się potuln~. Widocznie liczono na. 
to, że głos "Kolu. Volksztg.", która w o bee 
Polaków sprawiedliwsze zajmuje stanowisko, 
aniżeli inne gazety centrowe, większe sprawi 
wrażenie. 

Z tego, cośmy dotąd napisali, wynika, że 
wyz,volenie się Polaków dortmundzkich z pod 
komen·dy Niemców można. uważać za pozyte· 
c~ne dlA sprawy narodowej, chodzi tylko o to 
by tym samodzielnym ruchem należycie pokit 
rowu.no, to znaczy, by ruch ten nie zboczy 
ze stanowiska jedynie wskazane.go w tu tej 
szych warunkach, stanowiska polskiego, naro 
dowego. 

Sprawa o Ślązk 
pisze „Gazeta. Opolska" - toczy się w ga· 

zetach polskich i niemieckich w dalszym ciągu. 
Przede.wezystkiem nie ukończyła jeszcze „Schl. 
Vkztg." polemiki czy li utarczki z „ Kury erem 
Pozn." od którego żąda dowodów na to~ że 
centrum słabo lub słabiej jak dawniej, broni 
ludu polskiego na Górnym Slązku. 

Chyba przecież nie potrzeba być tak bardzo 
o dowody w kłopocie. Posłowie centrowi wy· 
głaszają co rok w sejmie kilka mów o "po 
polsku mówiących Prusakach", zapewniają rząd, 



że to najlepszy i najpotulniejszy lud, w co 
rząd oczywiście i tak nie wierzy - i na tem 
kończy się cała obrona polskości ludu górno-
slązkiego ! . 

W praktyce centrum na Slązku nie dało 
dotąd dowodów, iż przestrzega zupełnego rÓ• 
wnouprawnienia polskiej ludności z niemiecką. 
Przeciwnie niemieccy katolicy chcą wszędzie 
rej wodzić, a kto się z nimi w polityce nie 
zgadza, ten według ich zdania jest odstępcą 
od Kościoła. 

W-s bory w roku 1893 D5 i U8 dostarczyły 
licznych dowodów na to. vV roku 1893 chciano 
gwałtem p. Szmuli odebrać mandat do parla 
mentu w Bytome.kiem, choć wiedziano dobrze, 
że to się nie zgadza z usposobieniem ludności 

W I A R U S P O L ~ K I~ 

wprawdzie, ale tern znamienniejszy - bo gdy
by gazeta owa rzeczywiście była :Zawiniła prze· 
ciwko Kościołowi i religii, to byłaby ją ubiła 
klątwa, a że walczyła za prawdę, wolność i 
prawo ludu polskiego, więc żyje i rozwija się 
do dziś dnia. 

Niech tedy obrachunek wzajemny będzie 
ścisły, grunto~ ny i sprawiedliwy -=-- niech cen· 
trum uzna bez zastrzeżenia ludowi górnoślązkie
mu nie tylko prawo obrony języka ojczystego, 
jak to „Schl. Vksztg." czyni, ale także prawo 
rozwoju narodowego, jak to czyni zacna ,,Kol· 
nische V olkdztg." a gdy i w praktyce zasada 
zupełnego równouprawnienia będzie zachowana, 
to też i kość niezgody nie trudno będzie usunąć. 

polskiej, która trzynastu tyt3iącami głosó1.v wię· CzelTO ehe~ hakatys'e1' ?, 
kszości pobiła wszystkie z centrowcami polą· ~ "t 
czone stronnictwa niemieckie. Na posiedzeniu zarządów hakatystycznych 

Gdy w ~ yborach do pr.rlamentu ponieśli f grup miejscowych w Prusach Zachodnich, jakie 
taką porażkę i przekonali się o woli ludu, po- I odbyło się w niedzielę w Grudziądzu, uchwa· 
winni byli przecież niemieccy katolicy w imię I lono w sprawie szkólnej poniższy wniosek: 
równoupra~nieni& przymijmniej do sejmn p. „Zebranie zgadza się na wywody profe· 
Szmulę postawić (gdy zwłaazcza dwóch po· 
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sora dra Zorna, że wszelka nauka z zasady 
słów w Bytomskiego kandyduje). Ponieważ je· ma być udzielana w języku niemieckim i prosi 
dnak tn było łatwiej, wjęc tern skwapliw1ej główny zarząd, aby na kompetentnem miejscu 
pozba~iono p. Szmulę mandatu. Na szczęśc:e I postarał s ę o rewizyę przepisów, obecnie obo· 
f'Wyciężył jednym głosem większości w O_gol· wiązujących a odnoszących się do języka wy• 
skiem, ale oczywiście tylko polskiemi głosami 

1 

kładowego w szkołach utrakwistycznych. Ze· 
w~ brany, i "śród tych samych skandalicznych branie prosi o wydanie ustawy, zapewniającej 
awantur, jak w Bytomskiem; lud polski, który dzieciom niemieckim niemiecką naukę przygo· 
przecież tylko korzystał z przysługującej c mu J towawczą do spowiedzi i komunii św., i to 
swobody głosowania w duchu na wskroś clfrze· ł pod zagrożeniem kar duchownym, oraz prze· 
ściańskim, odsądzono od czci i wiary. 1 pisującej, że o narodowości dzieci rozstrzyga 

Te~o samego roku w Raciborskiem połą· i władza." 
czyli się w wyborach do 3ejmu centro~cy z ' Następnie omawia1w decyzyę najwyższego 
największymi wrogami Kościoła i ludu polskiego, sądu administracyjnego, zezwalającej na uży· 
aby kandydatów ludowych pobić. Zapóźno wanie języka polokiego na zebraniach, i uchwa· 
przyszli do upamięt8nia i zerwawszy ugodę po lono poniższy wniosek: 
stawili własnych kandydatów; rozultat b)ł tuki, I "Zebranie oświadcza, że w interesie pań· 
że ani Polak ani centrowiec nie przeszedł, ale I stwa to jest nakazanem, aby sprawy publiczne 
za to dwóch konserwatystów. ., na publicznych zebraniach omawiano jedynie 

Znane przecież są następne zajścia w Pru- w języku niemieckim, i prosi główny zarząd, 
dnickiem, Pszczyńsko Rybnickicm, wreszcie·w r. ! aby przedsięwziął ku temu odpowiednie kroki 
1898 znowu w Opolskiem. •

1 

u władz miarodawczych na podstawie odnośnej 
Po smutn)'ch poprzednich przejściach uznał opinii prof. dr. Zorna." 

wprawdzie wrocławski komitet prowincyonalny Z kolei zajmowało się zebranie sprawą 
kandydaturę p. Szmuli do purlamrntu (zwłaszcza, , „popierania przez Niemców prasy polskiej". 
że chodziło tlż ró vvnoc.ześnie o prz( pro wadze· czy to przez kupców niemieckich, czy przez 
nie p. hr. Ballestrema w G~i\l\-ickiem). Ale cóż innych Niemców, "nie rozumiejących niebez· 
z tego, gd)' centrowcy w Opolu i Opolskiem pieczeństwa, które grozi ze strony polskiej". 
podnieśli rokosz nawet przeciw zatwierdzeniu I pod tym względem zebranie uchwaliło prak· 
komitetu prowincyonalnego i połączyli się z tyczne propozycye - jak pisze „Gesellige" -
całym konserwatywno-liberaln~m „miszmasze~" aby poldkiej prasie podżegającej odwrócić 
niemieckim, aby nas pobić, co się ale, Bogu źródła korzyści finansowych. 
chwała, nie udało. Dalej omawiano działalność prasy polskiej, 

W tym czasie od roku 1893 aż do obecnej która nadużywa niemieckiej poczty przez polską 
pory używano najnielegalniejszych i wprost naj. propagandę. 
nieuczciwszych sposobów, aby ubić „Katolika", Uchwalono z kolei poniższy wniosek: 
"Gazetę Opolską" i „Nowiny Raciborskie", nie "Wszystkie, w jakimkolwiek obcym jt:,zyku 
wzd1·ygano się użyć do tego celu nawet ambo· żyjącym (mianowicie polskim, duńskim, fran
ny, a jeden ksiądz z Pszczyńsko·Rybnickiego cuskim i t. d.) w obrębie Rzeszy niemieckiej 
nazwał w „Schl. Vksztg." (nr. 505, 1 listopada wydawane pisma polityczne (dzienniki, czaso• 
1895 r.) obron<} prawa i słuszności wyborców pisma, pisma ulotne i t. d.) winny zawsze w 
polskich niekatolickiem wichłactwem narodo· tym samym numerze zamieścić dosłowny nie· 
wościowem (ganz unkatholischer Nationalitaten. miecki przekład tekstu. Wydawania czasopisma 
schwindel), zaznaczając, że politycznego k1ero- w obcym języku, któreby kilka razy przekro
wnictwa na Górnym Slązku już nie ma w ręku czyło ten przepis, na.leży zakazać." 
duchowieństwo, lecz poznański „triumwirat" Zebranie prosiło- też główny zarzf.\d, aby 
(trzej redaktorowie). t się postarał o jak najprędsze zniesienie biur 

Tymczasem z owych wypadków wypływa tłómaczowskich na poczcie. 
źródło teraźniejszego hasła „Precz z centrum", Oprócz tego omawiano różne inne ważne 
którego to hasła bynajmniej nie wydał poznań· sprawy, dotyczące utrzymania niemczyzny i 
ski triumwirat, ale wydali je rodowici Górno· wzmocnienia powagi rządu niemieckiego - jak 
ślązacy!!... pisze „Gesellige". 

Współpracownik „Schl. Volksztg.'~, centro· !!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!! 
wiec, który wychwala sprawiedliwość centrum 
dla ludności polskiej na Slązku, zapomniał wi· 
docznie zupełnie o wyżej lekko tylko dotknię 
tych faktach, które przecież mają epokowe zna· 
czenie w historyi odrodzenia Sląz'.ia i jego 
walki z żywiołem mu niechętnym, maj~cym 
śmiałość w gazetach takich, jak berlisńka „Ger· 
mania", obrażać lud polski i nazywać go „mniej 
wartościowymi katolikami". 

Współpracownik „Schl. V olk:ztg.1
' żąda 

uznania dla stronnictwa centrum, które „ w naj · 
cięższych czasach" zdobyło sobie okręgi gór
nośl~kie. Dobrze, ale niech ten pan pamięta 
także, iż do zdobycia tych okręgów w najcięż· 
szych czasach dopomogła polska gazeta „Ka
tolik" wśród najcięższych warunków i osobi
stych ofiar - ten sam „KatolikH, przeciwko 
któremu jednak za jego stanowisko ludowe 
w wyborach 270 księży dziekanów, proboszczów 
i kapelanów wydało okólnik - bezowocny 

Ziem.ie polskie„ 
• Z Pros Zach., Warmii i 1tlazur. 
Gdańsk. 20-go brr. utworzyła się s

nowa spółka pożyczkowa pod nazwą „Bank 
ludowy" z nieograniczoną poręką. 

Koicierzyna liczy według ostatniego 
spisu ludności 5460 mieszkańców, Skarszewy 
3101, a cały powiat kościerski 4D,821. 

Kwidzyn. Wyłącznie po niemiecku 
mają mówić w szkole nauczycielki robót 
ręcznych z dziewczętami. Tak nakazały, we
dług bydgoskiego „Tageblattu", rejencye gdań· 
.ska i kwidzyńska. · 

Co poty. Miejscowość ta liczy wedle 
obrachunku z 1 grudnia 1900 mieszkańców 
9056 i to 4691 katolików, 4181 ewangielików, 
80 żydów i 104 różnych wyznań. Obecnie 
ludność wzrosła do 10,650. 

Brunsberga. Ks. kapelan dr. Aloizy 

Borchert z Brunsbergi mianowany został sub. 
regensem seminaryum duchownego w miejsce 
ks. Kolberga, który. został profesorem przy 
Lyceum Hosianum. 

Ost1•udae Miasto nasze liczy razem 
13,171 dusz, z tych jest wyznania katolickie(Yo 
1979 a ewangielickiego 10 878 osób. 
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Jeziorany. Pochowano tutaj niedawno 
najstarszego w naszej parafii człowieka, nie. 
jakiegoś Gramscha, który przeżył lat U±. 

Toruń. "Gaz. Tor." pisze: "vV daj cz. 
katolickim "verajnie" zapowiedziano na wtorek 
dnia 22 bm. wykład ks. prob. Deji z Czar. 
nowa. Ks. Deja pochodzi z czysto polskiej 
rodziny i tylko poparciu księdza Polaka za. 
wdzięcza, że mógł ukończyć szkoły i zostać 
księdzem. Teraz pracuje tylko dla niemczyzny." 

~ Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Krzycko. Niemcy katolicy z Krzycka 

wysłali niedawno - jak czytamy w „Posener 
Neueste Nachrichten" - petycJę do konsysto. 
rza arcybiskupiego o powiększenie liczby ka. 
zań niemieckich w tamtejszej parafii. Petycyę 
otrzymał ks. proboszcz Jansch, z poleceniem, 
aby konsystorzowi biskupiemu referował o od
nośnej sprawie. W tym celu wezwał ks. pro~ 
boszcz petentów do siebie, aby z nimi tę spra. 
wę omówić, ale żaden z nich się nie stawił, a 
dwóch petentów cofnęło swe podpisy. Ks. pro
boszcz - czytamy w pomienionem piśmie -
doznał wskutek petycyi tak przykrego wzrusze· 
nta. że zachorował. 

' Germanizacya nazw. Wieś Kakulin 
otrzymała nazwę „Alden", a Chociszewskie 
huby „Hochfdd." Coraz częściej zapisujemy 
podobne zmiany nazw naszych w:osek. Gdy 
tak dalej będzie, może w niektórych okolicach 
nie pozostanie uni jednej nazwy polskiej urzę
downie używanej. 

. Rogoźno. Założono tu w niedzielę dnia 
20 bm. w lokalu pana Zarniko kółko włościań· 
skie. .Prezesem obrano p. Chrzanowskiego z 
Seefeldy. Na członków zapisało się 48 osób 
z miasta i okolicy. 

Ostrów. W piątek spaliła się w Ociążu 
gorzelnia p hr. Tyszkiewiczowej. Przyczyna 
pożaru nie jest jeszcze znana. 

Boreli. Kolonista Gende z vVojciechowa 
stracił przez tutejszrgo handlarza zboża Moritza . 
Gerechtera cały swój majątek w ~umie około 
30 tys ęcy marek. Handlarz narobiwszy długów, 
uciekł, a kolonista nie widząc drogi wyjścia, 
odebrał sobie wystrzałem z rewolweru życie. 
G. pozostawił żonę i kilkoro dzieci. 

Pleszew. Podług ostatniego spisu ludno· 
ści liczy powiat pleszewski 29,010 katolików, 
4183 ewangielików, dwóch innych chrześcian · 
i 475 żydów. Razem 33,660 mieszkańców. 

Strzelno. Inspektor Szydowski i robotnik 
Karolak z Rusinowa wyratowali ~zworo dzieci 
topiących się w Gople. Prezes rejencyjny w Byd· 
goszczy udzielił teraz Karolakowi za oknzanq ti 

odwagę nagrodę pieniężną 30 marek. 
Wydalania. Zydków austryackich pod· 

danych, osiadłych w mniejszych miastach W. :s 
Ks. Poz. wydalono również. Wnioski o pozwo· 
lenie przedłużenia pobytu uwzględniono tylko 
częściowo. - Każde wydalenie jest niespra· 
wiedliwością - więc j wydalenie żydów, ale 0 
zbytnio płakać nad nimi nie ma przyczyny, 
przecież żydzi w swej większości basują haka· 
tystom. Za to basowanie hakatyści im si~ od
płacaj!\. 

~ Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Li: zba mieszkańców powiatu · 

(w~ ejskiego) bytomskiego według ostatniego 
spisu ludności: a). gminy: Brzezina 3466, Bo· 
brek 4957, Brzezowice 1330. Chropaczów 6563, 
Niem. Piekary 6648, Wielka Dąb1ówka 2865, ~ 
Kamień 1154, Karb 4042, Lipiny 16902, Mie· J 
chowice 5959, Srednie Łagiewniki 2966, Nowe o 
Hajduki 5443, Dojne Hajduki 4549, Górne t 
Hajduki 8328, Górne Łagiewniki 3268, Orze• t 
gów 5051, Rokitnica 1216, Rozbark 13915, 
Szarlej 7D97, Szombierki 2889, Swiętochlowice P 
13879; b) obwody dóbr: Be brek 595, Brzezo· 
wice 25, Chropaczów 1408, Niem. Piekary 361, ·d 
Kamień 96, Miechowice 586, Srednie Łagie· 8 

wniki 287„ Dolne Hajduki 15, Górne Łagie· 
wniki 1357, Orzegów 4826, Rokitnica 114, 
Rozbark 170, Szombierki 218, Swiętochlowice 
5297. Razem: gminy 122587, obwody dóbr 
15252. 

Z Bybnłekłego. W parafii Wielkie czyli 
Książęce Rudy, siedzibie księcia Raciborskiego, 



ie3złej niedzieli ~d?yło się d~i~kczynne na· 
bożeńatwo za zmwo. Okolica to czysto 
olska, lecz mimo to dla kilku włościan 

.;niemczonych, których ojcowie gwarzyli języ ~ 
kiem naszym i jedyaego majątku książęcego, 
odbyło się to nabożeństwo w języku niemieckim, 
10 jest ze śpiewem i kazaniem nam obcem. 
Ludzie burzyli się już przedtem, ale, że na 
wskroś religijni, podążyli do kościoła i spokoj
:nie słuchali słów Bożych po niemiecku z naj
większą cierpliwością, gdyż takowych nie zro· 
łlumieli. Gdy jednakże w końcu zaintonowano 
JIJelodyę "Grosser Gott wir loben dich", wten· 
cfas z pełnej piersi zaczęli śpiewać, może jak 
nio-dy jeszcze : "Ciebie Boże chwalimy" - za
pl~szyli chór, organy i organistę, tak że ostatni 
~ie wiedząc sobie rady, grę zastósować musiał 
<lo śpiewu parafian. 

Ze ś~iata. 
Berlin. W obec zbliżającego się otwar

cia sesyi parlamentu niemieckiego, zaczynajĄ 
łrzątac się różne stronnictwa i zwoływać ze· 
brania. Wczoraj odbył wrocławski związek cen· 
trum posiedzenie, na którem deput dr. Porsch 
dał na wstępie pogląd na ubiegłą se3yę psrla
.mentu i sejmu pruskiego i podniósł przedewszy· 
stkiem to, że stosunki czasu wymagają konie
~znie, aby członkom parlamentu udzielono dyet. 
Mówca rozwodził się w dalszym . ciągu nad 
ruchem, znanym pod has~em: „Precz z Rzy· 
mem I" i podniósł konieczność działania prze · 
ciw temu ruchowi. Mówił także o niedawno 
t~mu odbytem we Wrocławiu zebraniu związku 
ewangielickiego, na którem zaczepiano bez 
uatannie Kościół katolicki. Wywody deputo· 
wanego Porscha przerywano objawami zapału. 
Ks. dr. Bergel wykazywał, że związek ewan
,gielicki w swem postępowaniu wcale nie od· 
powiada swej nazwie, ponieważ ewangielia 
głosi sprawiedliwość, prawdę i miłość, a zwią· 
.zek ten cnót tych w swem postępowaniu nie 
-0kazuje. Nie jest on także reprezentacyą ko
ścioła ewangielickiego, czego dowodem liczne 
głosy protestanckie, które potępiają publicznie 
jego szczujące działanie. Ruch „Los von 
Rom!" oznaczył mówca nazw'\ "Los von Gott" 
i zachęcał zebranych do ścisłego przestrzegania 
przepisó,w Kościoła św. i objawiania swej wiary 
na zewnątrz. 

Rzym. Dnia 18 bm. udzielił Ojciec św. 
, poałuchania Biskupowi monasterskiemu ks. 
. Hermanowi Dingelstademu, który po raz trzeci 

przybył odwiedzić grób św. Piotra. 

Wydalania Duńczyków. Według 
' doniesień z Hadersleben, wydalono dotychczas 
n już jedenaście osób, obecnych na weselu, na 

którem śpiewano patryotyczne pieśni i wygła· 
k szano patryotyczne mowy. Niektórym pozo· 

"3tawiono tylko 24 godzin czasu do opuszczenia 
· granic monarchii pruskiej. Podobno na tem 

łlię nie skończy, lecz i inni jeszcze weselnicy 
zoataną wydaleni. 

Z Chin. N owy następca tronu chiń· 
' ~kiego ma być wkrótce mianowany. Urzędnicy 

-chińscy dowiedzieli się, że mianowanie nast~pcy 
0 tronu nastąpi podczas spotkania się cesarzowej 

w Kaifing z księciem Czungiem. Równocześnie 
odbędzie się tam narada nad obecnem poło· 
1eniem. Poseł hiszpański opuszcza Pekin, se• 
~retarzem ciała dyplomatycznego będzie w 
Jego miejscu poseł austryacki. 

Wojna aagielsko • transwalska. 
Z pola walki w Afryce donosi biuro Reutera, 
ie Dewet umarł z ran odniesionych. Według 

o biura angielskiego znaleziono "śród listów 
pewnego wybitnego bura, pisanych przed dwo· 
ltla miesiącami: notatkę, że udaje się do miasta, 
~by leczyć się z ran, bo nie chce umierać, 
Jak Dewet, na gangrenę, który umarł z braku 
opieki lekarskiej. Pięciu jeńców burskich 
także wiadomość o zgonie wodza burów po· 
twierdziło. 

5, Dzienniki angielskie podno.szą znowu fakt, 
ce I Przemawiający za śmiercią De weta, że już od 
O' dłuższego czasu nic o nim nie słychać. We-
1, ·dług wiadomości zaczerpniętych u żródeł bur· 

ie· ~kich, Dewet żyje i znajduje się przy boku 
e· Bothy. 
4, 
ce 
br Z róż:a.ych stron. 

Gelsenkirchen. W czwartek zdarzyły 
yli ~ię nowe wypadki tyfusu, a mianowicie: W 

o, -Oehenkirchen 8, w mieście W attenscheid 4, 

WIAR US POLSKI; 

w wiejskim obwodzie W attcnscheid 4, w Bi
smarcku 9, w Eicklu 2, w W anne 6, w Schal· 
ke 3, w Ueckendorfie 4. Jak gazety piszą, 
to powstał tyfus przez to, że zakład wodocią· 
gowy brał wodę wprost z rzeki Ruhry. 

Hamme. \\' kopalni "Praesident" zo
stali zabici dwaj górnicy przez spadające ka· 
mienie. W tejże kopalni µJUsieli górnicy w 
środę świętować. ~:;. 

Recklingl1ausen. W kopalni „General 
Blumenthal" zostali 4 górnicy okaleczeni, z tych 
jeden niebezpiecznie.. 

BiiHen. Zatrudniony w kopalni „Pluto" 
poganiacz koni, Kocian, dostał się pomiędzy 
2 wózki, przez które tak został zgnieciony, iż 
skutkiem te.go umarł. 

ll' y~)· skłwac1m angielscy Cecil Rho des 
i dr. J ameson, którzy ~z niecili wojnę w połu· 
dniowf>j Afryce przeciw burom, przybyli do 
północn~eh Włoch na wypoczynek. Gazeta 
"~'ra~u:=s ," wzywa Włochów, żeby każdy im 
posłał swą wizytową kartę z napisem "po· 
garda". 

Około 4:2 tysięcy nfewido1nycl1 
jest w Niemczech, z nich tylko 6000 jest umie· 
t'zczonych w zakładach. Większa cz~ść tych 
nieszcz~śliwych straciła wzrok wskutek ropienia 
ócz w niemowlęstwie. Najlepszym środkiem 
przeciwko tej chorobie jest podobno pewien 
rozczyn srebra; ten środek wynalazł profeoor 
Credć. Profesor Hermann Cohn w wykładzie, 
n ianym na odbytym niedawno we Wrocławiu 
kongresie nauczycieli dla niewidomych, nazwał 
profesora Crć Jógo nsjwiększ~'m dobroczyńcą 
ludzkości, i wyraził zdanie, że ropieniu ócz u 
niemowląt b~dzie można zapobiedz, jeżeli ro· 
dzice, lekarze i akuszerki zastrzykiwać będą 
niemowlętom ten rozczyn srebra; wystarczy 
tylko ,jed_na kropla. 

. Pożyteczne~ wiadomości. 
Ważne dla Tówarzystw. Policya na 

zabawach taniecznych. Robotnik Wislang jest 
przewodniczącym towarzystwa robotników ce 
glarskich w Herzfelde pod Berlinem. Gdy to 
warzystwo to 4 maja 1901 w zamkniętem kó~ 
ku urządziło zabawę z tańcami, żądał WÓJ 
( Amstvorsteher ), aby go wpuszczono. Ale Wi 
slang go nie wpuścił. Został za to zasądzony 
przez sąd ławniczy na 30 mr. kuy, jako że 
owe towarzystwo jest politycznem, że wię 
policyi przysługuje prawo na każde zebrani 

. 

. 

. 
t 
„ 

c 
e 

towarzystwa wysłać przedstawiciela. . Wislang apelował, a sąd ziemiański w Ber 
linie uwolnił go od winy i kary przychylają 
się do wywodów obrońcy, które tak brzmiały 

c 
: 
e Gdy by nawet owe towarzystwo robotnicz 

było politycznem, to policya miałaby wstęp wol 
ny tylko na takie zebrania, na których spraw 
publiczne mają być rozstrzygane (§ 4 pra\\ 

y 
a 

o stowarzyszeniach). 
. Gdyby następnie policya z powofo podeJ 

rzenia o jaki czyn karygodny przypisywał 
sobie prt wa wtargnięcia do takiej zabawy ta 
necznej, to prawo jej nie opierałoby się wów 
czas na prawie o stowarzyszeniach ale na ogó 
nych karnych przepisach, a zakaz wstępu dl 
wójta mógłby być wtedy karany nie na moc 
paragrafu ustawy o stowarzyszeniach, ale Je 
dynie w razie, że zac~odzą fakta, przedstawia 
jące jakiś czyn karygodny .np. opór wobec wła 
dzy państwowej lub t. p. A o to tu przec1 

a 
-. 
r. 
a 
y 

-
e 

nie chodzi. 

Nabożeństwo polskie„ 
z. W Sprockhiłvel spow. św. w czwartek 31 pażd 

po poł. i w pifłtek (Wszystkich Swl~tych) rano. Kazan ie 
w pi~tek rano o 1/ 2 8 

po W Hattin;en spow. św. w pij\tek 1 lidtopada 
południu i w sob:>t~ rano. Ka.za.nie w pią,tek po połudn lu 
o godz 4. 

o-We Wattenscheid spow. św. od soboty 2 list 
pada po poł. ał do poniedziałku rano .. I· sze k~zanie w ?i 
dzielę w połt1dnie o godz. 1/ 212. II-gie kazame o 4-te.1 

e-
po 

południu 
go W Gtlnni;feld spow. św. w poniedziałek 4-

lietopada po południu i we wtorek rano . Ka.zaoie w p O• 

niedziałek po poł. o ó godz. Ks. M. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen. 
m. Miesięczne zgromadzenie odbędzie się dnia 27 b. 

o godz. 31/2 po południu. O liczny udział członków upr s-
sza eię, gdyż Sfłi ważne sprawy do załatwienia. 

Z ar z Qi d. 

ę o 
Koło śpiewu „Słowik" w Horsthausen. 
LekcyA śpiewu będl\ się odbywały co niedziel 

2 godz. po południu Uprasza się członków, aby się pu 
ktualnie stawiali oa lekcye śpiewu. Dyrygentem jest p 
Henryk Gardo z Herne. - Cześć polskiej pieśni I 

n-
an 

Z ar z I\ d. 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen 
don osi swym członkom, iż zebranie w tę niedzielę w któ· 

przypada, nie odbędzie się, tylko w następnlł niedziel~ 
dnia 3 listopada o godz. 1/z12 przed południem. O liczny 
lał uprasza się Lekcye śpiewu odbywajlł się w katdfł 
dzielę po sumie. Proszę szanownych śpiewaków, ażeby 

Il\ 
tj. 
udz 
nie 
się punktualnie i licznie r.;a lekcye stawiali, ażebyśmy mo

lepsze postępy w śpiewie uczynić. gli 
Cześć pohkiej µieśai t A. Konieczny, ackr. 

T ow. św. Stanisława B. w Wanne-Zachód. 
W n!edzielę dnia 27 października po południu o godz. 

4 
des 

odbędzie się miesięczne zebri&nie w nowe.i sali p. Ge.
manna. Porzt\dek obrad: 1. Płacenie składek miesię· 
ych. 2. Przyjmowanie nowych członków. 3. Ważne 
awy. Członkowie, którzy 3 miesifłCe i dłu!eJ zalegaj„ 
sldadkami powinni na tem zebraniu takowe uregulować. 

CZD 

spr 
ze 
o liczny udział uprasza się. Z ar z tł d. 

Koło śpiewu ,,Słowik'' w Marxloh. 

bt 
W niedzielę 27 października odbędzie Rię walne ze• 

anie zaraz :po nabożeństwie tj. o 12 godzinie u P• HU· 
mana w M.uxlrh. Upraszam szanownych członków, 
eby się jak najliczniej zebrali. Zarazem proszę skarbnika 
aler.tego Kro11ke ażeby się teł zgłosił. 

fel 
aż 
w 

W. Sarbinowski, przewodnicząicy. 

:Baczność 

dn 

parafianie z Kotlina pod Jarocinem. 
Donoszę wszystkim parafianom kotlińskim, aby się w 

iu 3 listopada t<araz po wielkiem nabożeństwie zebrall 
p. Józefa f\Czyh w Szwerynie pod Ka.stropem, Bo
lswingsche Str. nr. 2, aby pomówić o sprawieniu jf.'kiejś 
miątki dla naszego kościoła w Kotlinie. O liczne zebra.-

u 
de 
pa 
ni e prosi wapółparafianin W. Sobczak. 

Baczność! :Een1e. 
or 

Szanownym członkom koła śpiewu Cecylia w Herne 
az szanown~m Rodakom maj~c~m chęć do koła. naszegC> 
Stf\pić donóśię niniejezem uprzejmie, iż podług uchwały 
ta.tniegl zebrania przeniesiono koło nasze do dornu kato• 
klej czellldzi (Katbolieches Gesellenhaus) w Herne. Od
d lekcye śpiewu co niedzielę o zwykłym czasie oraz ze„ 
ania co treecifł niedzielę miesit\Ca tamże odbywać sl~ 
d~ Le1rnya śpiewu w niedzielę 27 psździernika o godz. 

w 
os 
lic 
tll 
br 
bę 
11 w poł O liczny udział upras.ze.my. Z ar z I\ d. 

Koło śpiewu „Harfa" w Wanne 
d 
w 

onosi swym członkom, iż lekcy& apiewu odbędzie si~ 
niedzielę 27 paźd<:iiernika o godz. 1/ 22 po poł O godz. 

jest mieaię-0zne i zarazem kwartalne zebranie. RewiZO• 
w kasy U)Ja:iza się aby się stawili o ~odz 3 O jak 

aj1iczliiejs.zy udział uprasza się, ponieważ ważne sprawy 
rzyjd" pod obrady, które muszl\ b;Jć załatwione 

4 
IÓ 
n 
p 

cz~ Ść polĘ(kiej pieśni l z tl. r z I\ d . 

'low. św. Józefa w Wattensche·d 
o znaj mia szan. czbnkom, iż zebranie odbędzie się w nie . 

ziele dnia 27 pażdzierniirn. o gid~. 4 po lJOłudniu, na. 
ali pana Kahmanoa przy k :, śmele ewangielickim. Upra
za się szan członków o punktualne przybycie, ponieważ 

d 
s 
s· 
() godzi 6 je&t· sala zajęta od innego Towi;rzystwa. 

Z a. r z ą, d. 

Towarzystwo „.J edność" w Dortmund 
onosi niniejszem, iz w niedzielę 27 października odbędzie 
ię zgromadteó.ie o podz. 4 po południu. Liczny udział 

d 
s 
p OŻfldany. ~· Zarzfłd. 

Koło śpiewu "Lutnia" w Dortmundzie. 
W niedzielę dnia 27 bm punktualnie o ~Jdz. 5 od· 

będzie się w Central Hof, Westwall, zwyczajne zebranie. 
Szan. członk6 v"l uprasza s!ę, ażeby się jak najliczniej s~a
wili - G 1 ścłe mile widziani. 

Zarazeln Honoszę w imieniu d~ryger.ta p. Kamińskiego 
członkom czynnym, iż od przyszłego wtorku daia 29 bm 
ozpoczynsją, się znów lckcse Ś,t1iewu i to wieczorem o 

godz 9 na ~a'li posiedzeń. - Cześć p)lekiej pieśni I 
r 

Zygm. Fr11iclrnwiak, sekretarz 

Tow~ zystwo św. Jacka w Bismark. 
j 

i 

Z 11owodu choroby tyfus1, wej miesięczne posiedzenie 
r.lr zw~ kle nds: ć s'ę nie może, ler.7J w inoyro iJ< r~dku. 

W prz~' E'.Zł!\"•n i etlzi ~l ~, 27 Lm po poł. od go:lz. 4 do 6 tej 
może kauy· członfk swe m, es , ęcene składki za.płacić, n& 
małej sali p. Lindego i to po jednemu przy~tępować swe 
składki za.płacie i sal~ opuścić. Spodziewać sie należy, 
ż każdy cz ek pnybędzie. Z ar z tł d. 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig. 
W niedzielę 27 bm. odbędzie się o 4 godz. po połu

dniu nadzwyczajne mie11ięczne posiedzenie. Uprasza się 
członków, ażeby się punktualnie w oznaczony CHs zebrali. 
Ponieważ będf\ rozmaite sprawy względem rocznicy oma
wiane, dla tego jest liczny udział członków pożlłdany. 

Z ar 2 f1i d. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W nied~Ielę dnia 27 bm. cdbę:lzie s!ę zebranie o go

dzinie 5 po południu. O liczny udział upraaza 
Zsrzą,d 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w W attenscheid. 
W niedziele dnio. 27 października o g •1dz. 6 wieczor 

rem odbędzie się na sali posiedzeń zebranie. Upras21a si~ 
druhów, żeby jak najliczniej się 2..ebrali. Bedfł płacone 
składki mie~ięczne i przyjdt\ ws:zne sprawy pod obrady. 

Czołem I W y d z i a ł. 

Czołem~ 
Baczność Castrop i okolica! 

W niedzielę, dnia 3 listopada o godz. 4 po poł. od
będzie się zebnnie w lokalu p. Rudolfa Schaumanna 
(Besenrota) w celu załoienia Towarzystv.a gimnaatycznego 
„Sokół", na które się upraliza wsz~stkich Rodaków nie 
tylko z Castrop ale z całej okolicy. 

Marcin Jarczyński. 



Towarzystwo św. ·wojciecha w Duisburg 
tlonosi swym członkom, iż 1ebr11nie które się miało odbyó 
27-go października, z powodu nabożeństwa polskiego w 
Hocbfeld, wypadnie, zatem się uprasza, aby wszyscy człon
kowie wzięli ulział tak w nabożeństw~e jak i w zebraniu 
w Hochfeld T. Ratajczak, przewodn. 

Koło śpiewu „Fiołek" w Rauxel 
donosi swym członkom, iż zwyczajne zebranie odbędzie 
sio w niedzlelo dnia 27 października na sali p. Richtera 
o goda. 4 po południu. Po zebraniu odbędzie się zaraz 
próba teatru [na tej samej sali. O jak najliczniejszy u
dział uprasza się wszystkich członków. - Próba śpiewu 
odbędzie się zaraz po wielkiem naboteflstwie. 

B. Jakrzewaki, sekretarz. 

Tow. św. Stanisława Bisk. w Marxloh. 
Przybędzie polski ksi1'dz teraz w pi1'tek 25 paździer

nika. W niedzielę będzie wspólna Komunia św. O jak 
najliczniejaze zgromade:enię l!ię uprasza ·Z ar ~ ~~~· 

Tow, gimnastyczne „Sokół" w Herne 
donosi szanownym d-ruhom, iż teraz w towarzystwie za
kładamy oddział kołowników, pod przewodnictwem druha 
Władysława Małkowskiego. Upr&sza się druhów, którzy 
ch<ll\ w oddziale kołowników udaiał brać, deby eię ra
czyli do druha Wł. Małkowskiego zgłosić. Cwim.enia 
kołowników odbywaó się będ„ co środo i to od goddny 
9 do 10 wieczorem. Taksamo założyliśmy oddział śpiewu 
w naezem tow„ a więc od 1 listopada lekoye spiewn bę
d„ ei~ odbywały co niedzielę o godz. 2 po poł. &an. dru
hów uprasza się, azeby także w śpiewie jak najliczniejszy 
11dział. brali. Wł. Filipowski, sekretarz. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen 
donosi swym członkom oraz wsiyetkim Rodakom, iż w 
sobotę dnia 26 października przyhęd2ie do nas spowiednik 
polaki, celem słuchania spowiedzi św. Spowiednik pohki 
pozostanie tu aż do poniedziałku p łudnia. W niedQO;ielę 
na rannej Mszy św. przystępuje nasze tow. wspólnie do 
Komunii św. pod cbor~gwifł. C:donkowie winni się sta
wić w czapkaJh i ozaakacb tow. Po południu zaś o go
dzinie a1;2 odbędzie się nabożeństwo polskie z kazaniem. 
Dnia nat:itępnego w poniedziałek b~dz'.e odpra wJ.ona Mdza 
św. na intencyę towa.r1ystwa. O jak najlic,nfejazy udział 
w wspólnej Komunii św. oraz we Mszy św. uprasza 

J Bartkowiak, priewodn. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
W nieJzielę dnia 27 października o godz. 41/2 po poł, 

po naboże:ilatwie polsldem odbędzie się roezne walne 
zebranie w celu obrachunku rocznego dochodu i roz
chodu oraź oboru nowego zarff\du. vV celu załatwienia 
ważnych spraw towarzsskicb winni członkowie licznie i 
punktualnie się stawió n1> zebranie. Z ar z~ d. 
' 11\V!Jga; 9z!ąn!rowię ~arz~dą wi11nl elę &t11.wić do zA„ 
łatwienii -swych povdnnofoi zaraź pó wielkfeńl LtabJ-
żeńatwie. K. Swieluga sekretarz. 

Bractwo Różańcowe Polek w Oberhausen. 
Uwiadamia się wszystkie zelatorki naszego Bractwa i 

zarazem pp. Antoniego Kubiaka i Franciszka Kord~la~iń
skiego, ii w niedzielę 27 bm. o goda. 4 po połudmu Jest 
zebr a n ie u p. Hacke, na którem przyJd„ Vi atae spra
wy pod obrady. Wszystkie ztlatcrki i wymienieni 
p l!D owie stawić się powinni. 

Prosimy takte pana Józefa. Szulc o przybycie. 
M. Marciakowska, jedna z zelatorek. 

Koło śpiewu „Sobieski" w Herten. 
L~kcya. śpiewu odbędzie się w nie izielę dnia 27-go 

p6ździernika o godz. 4 po południu. O liczny udział w 
lekcyi Ś;>iewu upra!.za Dyrygent. 

Oddział śpiewu Towarzystwa św. Antoniego 
w Ueckendor.fie. 

Lekcya śpiewu odbędzie się w n~edzie!ę d?ia 27 pa
ździernika o godz. 7 wieczorem. O liczny udzrnł prosi 

Dyrygent. 

Tow. „J edność" pod opieką św. Józefa 
w BiJhlinclta usen 

donosi azanown'm członkom, Iz mieaięczne p_osiedzenie od
bedzie się w niedzielę dn!~ 27 października. o gJ?z· 4 ~o 
południu. - Zart;lłd i revnzorowle kasy wmni się ata.w1ć 
już o godz. 3. - O liczny udział w zebraniu upragza. 

Z ar z~ d. 

Baczność parafianie Lutogniewscy 
· pod Krotoszynem. 
Ogłosiliśmy ił miało to być ostatnie zebranie, ale po

nieważ do kasy' nio nie przybywa, wi~c musteliśmy spra
wę przedłużyć . Jest prawda: że czasy Bfł. ciężkie, a.le P.o· 
~hno tego myślę, że na te parę groaz1 liazdego stil ć mr1ze. 
Widzisz kochany bracie który ma3z Jeszcze rod~iców m~· 
że a jrteli nie to swoich przyjaciół, którzy cieszy6 się 
b~dlł, że ich syn lub przyjaciel gL>rnie s ę_ pod s~r~yd~a 
matki, Kościoła naszego. Bra~ia. kochani me OCil\gaJCle s1~ 
tylko skła iajcie wasze ofia1y, a Bóg wam. to VvJnagrod~1. 
- Proszę wszystkich pardan, aieby w niedzielę 17 • li
stopada o 2 godz. po południu w tym lokalti, gdziesmy 
ostatni raz byli, raczyli się jak najllcznlej st.awlć, ale 
nie powinno n.ni jednego bra.knj\Ć. J. RataJCzak. 

Towarzystwo św. Michała w Hochfeld 
donosi swym cdonkom oraz wszystkim Rodakom z Hoch
feld, D11isburg i okolicy zamieszkałym, iż w sobJtę po po
łudniu dnia 26 bm. i w niedzielę rano będzie polski ka
płan w kościele św. Bonifacego słuchał spowiedzi św. W 
1.dedzielę rano o wpół do 8 go.dz. przystępuje towa.rzystwo 
wspólnie do Komunii św. - W niedzielę po połu· 
dniu o godz. 4 jest polskie nabo.łeństwo z kazaniem, na 
które wszystkich Rodaków oraz Tow. św. Wojciecha i 
Koło spiewu z Duisburga jak najmilej zapraszamy. -
Kochani Bracia I korzystajmy z tej eposo bności, idfłc na 
nabo!eńetwo i do spowiedzi św„ bo nie wiemy, kiedy 
nam się. taka. sposobność znów nadarzy, gdył szczęście jest 
mieć polskie nabożeństwo z kazaniem. 

Po nabo!enatwie bedzfe miało Tow. św. Mf chała. ze
branie, na które też kei!łdz polski pr!ybędzie. Dla tego 
uprasza się cdonkóN i wszystkich Rodaków, a.żeby się 
licznie stawili. - Goicie mile widziani. 

Antoni Pietrzak, przewodn. 

Tow. polskie „Gwhzda." w Diisseldorfie 
obchodzi w sali przy ul. Kolońskiej nr. 173 (Colner-Str. 
nr. 173) w niedzielę dnia 27-go października. roku 1901 
._.. dru;ą rocznic~ swe;o istnienia, ~ 
na którfł to wszystkl Jh Rodaków i · Rodaczki serdecznie 
.zapraszamy. O jak najliczniejszy udział w tej uroczy
stości prosimy. Poczt\tek o godz. 5 po poł. Zabawa 
będzie urozmaicona tońcami, i zostanie odegrana sztuka 
teatralna. Programy nabyć można przy wejściu do lokalu 
zabawy, u kasyera za cenę 50 fen. ale tylko dla 
mężczyzn, gdyż n1ew!a:;ty majlł wolny wstęp Na dworcu 
cent.ra:nym oczekiwani l:J~dlł goście, od 2 giej godz. po 
południu aż do 4-tej. O. łonkowie towarzystwa a~ o bo~ 
wjf\zs.ili, w swoje oznaczki s'ę zaopatrz~ ć. 

Z braterakiem pozdrowien!em 
,Józef Bochiński, przewodn. 

Tow. blog. Bronisławy w Wiemelbausen 
donosi swym członkom, oraz wszystkim Rodakom i Ro· 
daczkom w vVlen.elhau:ien i okolicy, it nasu zabawa tj. 
obchód 7 rocznicy naszego istnieDia, odbędzie się dnia 27 
pażdziernik!1.. Szan. tow:i.rzystwa oraz Koła śpiew., któreby 
nas sw0jl\ obecności\ rn 1zczycić rar zyły. prosimy prżybyć 
bez chorągwi na sa 1 ę pana Schmid~a. Porząfok zabawy 
na~tępuj~cy : Od go.iz. 2 ą:.l 1; 21 przyjm o~ a 1ie obcych 
tow., o 1

/ 23 udamy się na nab ,żeńatwo, po nabożeństwie 
dalaza zabawa. na sali p. Sv jery. Najpierw powitanie 
obcych Tow. i g .ści przez pr.1ewodn1cz~cego. Potem 
wspólny śpiew, koncert i deklama.cye O grdzinie 6-tej 
ofibędzie sio teatr. Po teatrze r,dbędtie się taaiec. Kii.~ . 
pel11 polska. O li~zuy udział w nabożeil~twle i zabawie 
proei z polecenia Tow. Józef Hain przewodu 

Baczność Rodacy 
z parafii ostrowskiej! 

W dniu 27 pllŹdziernlh odbędLie się walne ze• 
breniet w cel11 sprawienia chorągwi dla naszego ko
ścioła parafialnego. Jhk już donosiliśmy zawifłzał się ko· 
mitet, który przyjmuje wszyatkie ~kładki, chtćby tylko 
kilka fenygów, to wszystko będzie potem ogłoszone we 
W:arusie Polskim" i „Gazecie Ostrowskiej", a to wszy

~tko cJ my czynimy dla naszej świętej spra NY nie po
winno być nikomu obojetnem. Prosimy też szan. Roda· 
kó ;v, a by na powyższe walne zebranie jak najliczniej się 
stawili. Zebrnnie odbędzie s ę na s~li p. Scbemanna w 
Bochum, zaraz przy kiasztorze, w niedzie'ę dn:a ?7 pa
ździeruika o godz. wpół do 4 po poł. - Wszystkie skła
dki prosimy nadsyłać na ręce tu wymienione· go komitetu: 

Michał Sliwka. Wetter nad Ruhr~, ul. Kaiserst. 14; 
Walenty Wojtczak, Hecne, ul. Colonieatr. 14; 
Pa~eł Switała, Bochum, ul. Maxatr. 12; 
Jakób Swinia.rski Boch·1m, ul. Maxstr. 12; 
Józef Kawaler, Bochu!ll, ul Maltheseretr. 17, 
Franci:Jzek Słomianny, Wiemelbausen, ul. Ottostr. 19. 

Za komitet: Michał Śliwka. 

Baczność Rodacy w Freisenbruch ! 
W nietlzielę dnia 27 października o godz. 3 po po

łudniu odbędzie się w lokalu p. Antoniego Herlnga we 
Freisenbruch nr 133 

11 ł zebranie, -.i 
w eełu założenia polskq-katolickie;o towa· 
rz1stwa. Wczystkich Rodaków z F1·eir!enbrucbu i o
kolicy p'!'osimy o liczny udział. 

Franchzek Smektała. .tlndl'Zej Zi~ciak. 
Wojciech Matysiak. 

Banka n! 
W niedzielę 27 b. m. od gvdz 4 po poł. odbędzie 

się w mej wielk!ej sali 

zabawa z tańcem. 
Wet~pne 50 fenygów, Członkowie Tow. św. Kazi

rr.ierza za okazaniem usta.w płac~ 30 fen. Niewiasty maj~ 
wstęp wolny. O liczny udział prosi 

Józef Neweling, gościnny. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
donosi swym członkom, iż w nied~ielę 27 b. m. po poł· 
o godz 4 odbęlzie s1ę zwyczajI.10 zebranie, przeto upra„ 
sza się szan. członków bez wyj„tku, aby na zebranie 
racz) li się punktualnie stawić, poniewd Sił walne sprawy 
do załatwienia. Goście mile widziani.J 

W. Sosiński, przewodn. 

Baczność Rodacy w W eitmar. -
W nieddelę, dnia 3 listopada o godz. 4 po poł. od. 

będzie się w lokalu p. Kaasenberga w '\Veitmar, zaraa 
przy poczcie 

zebranie 
w eeln założenia Kółka 8piewackiego. 

Wszystkich Rodaków z \Veltmar l okolicy prosimy 
0 

iczny udział. Józef Dopierała. Ignacy Rynkow!ki. 

-----------------. Wiec polski w Gertbe 
między Bochum a Kn.strop 

odbędzie. ęię w niedzielę dala 27 października 
o godzinie 1

/ 24 po połudnl11 w .lokalu pana Soltela.nd&. -
Rodaków z Gertbe i c:iłej okolicy uprasl!la się o liczny 
ud1iał. „Związek Polaków". 

-----------------A 

Wiec pols~i w Neumuhl 
odbędzie s!ę w niedzielę, dnia. 27 go poźli:ierniktl o godz. 
4 po południu w sali p. H. Keiern burg ~. przv ulicy 
Lahrerstr. Ro<la«ów z NeuTtllhl, Buichha.usen, llamborn, 
Ma.rxloh, B:u~kba·1aen i całej okolicy zaprasza aię, bo 
chodzi o ważna spraw.v. ,.Związek Polaków", -Baczność parafianie i parafianki z Benic 

pod .Krotoszynem. 
Sza.m;wni Bracia parafianie odzywam się do wa~ po

wtórnie i to tak głośno, a.by głoa mój do;ze1U do us~11 
waszych i przypomuiłł wam obowilł~ek jaki wzięliśmy na 
siebie. Obowi<łzkiem tym i"st iść za przykładem innych 
Sf\sied.nich p!i.:rafij. Ze zaś par. fia. n!l.sza nie jest tak wiel
kfł, tern ttzczerzej i z więk:1zyrn zapałem powionHmy si~ 
do tak ważnej sprawy zabrnć i tnk samo piękną, pami~
tkl) dla naszego kościoła ipra 1vić Spodziewam się, źe z 
WJS każdy bę1dd się starał ile ruożn?Ści, aby prze~ 5Wit 
s .cze,it ofbrę upi~kezyć tę świ,'yaię Pańek„ w której tll 
odebr.aliśmy ten naj \lYiększy skarb wiar~ św. i prz z tn 
0taliśmy się przyjaciuł!.ll! i dz'ećmi iamego Boga, alb1> 
gdzieśmy pierwszł\ Komunię św. przyjęli, gdzieśmy Si
kl'a.ment małteńetw.l odebrali i przy której to śwl„'.yni spo
czywaj„ kości naazego O.ica ltlb Matki, brata lub siostry, 
syna. lub córki. To wszystko .l3racia mili powinno Das. 
pobudzać i zachęcać jak najbardziej do upł~kazenia. świ4· 
tyni pońskiei, przez co przymnażamy chwały Bożej. Ma
my tam w domu rodziców, ojca, matkę, brata, s!ostrę„ 
krewnych, p·zyjaciół lub znajomych i t~m sprawimy r&· 

de Ść i przyjemność gdy czcigodny ka proboszcz wycz,ytac 
z ambony imi\) i nazwisko ofiarodawcy, ile kaidy ofiaro 
wał itd. i przez to poznajfi\ też, że choć żyjemy mi~dzy 
Niemcami, daleko od domu rodzinnego, jednakowcż wiar~ 
św. w sercach naszych nie ostygła, lecz za pomoc~ łash 
Bożej trzyma.my się wiary św. jak najś(1iślej. Bracia pa
rafia.nie, dalej w~zyscy i:!połem do dzieła, aby jak najprę· 
dzej dość do celu, ja.ki przedsiewzięliamy. Niech Bóg ~o.
skawy błogoshwić raczy naszej pracy i Matka Jego ew. 

Pogadanka od będzle się 21 października o gpdz. 2 P 
połufoiu na dworcu w Ooerhau3en. O liczny u<lzla.ł pa· 
rafian w pe gadanc0 uprasea w iraieniu komitetu 

Michał d óskowiak. 
Składki prosimy nadsyłać b.b osobiście wręczsć człon• 

kom komitetu ; Michał Jóskowiak w Oberhausen, Schloa
aerBtr. 20 Tomasz Kaczmarek w Oberhaueen, Stein~tr. 
nr. 50. Józef Serek w Laar pJd Ruhrort, Wink:elstr. 2!. 
Ma.min Krzeko~owaki w Frei.mnbru,~h pod Steele. IaingeL
bUiich 183. Jsn Kolanowski w Dli:Jseldorfie, Bandelatr 9. 

~u~~m~~~~~~~~~~~ m Koehanemu SZiWll.growi kumotrowi ! 
~ Szymonowi Adamczakowi ~ 
~ składam w dniu godnych i;nienin 28 paździer• ~ 
i.\t1. nika. jak najaerdeczniejeie życzenia. Chóry ~ 
~ aniehkie wesoło e,bezit, Memu kochanemu ~ 
~ szwagrowi koronę nioe1' Brzmi imię twoje ~ 
~ w okolicy całej, Za co o.ibierw3z piękny wie· 1 
~ niee chwały. Zyczę ci zdrowia, szczęscia i bło• 
~ gosławieństwa Bożego, a po śmierci kxóleatwa 
~ niebieskiego? żebyś ~aei~d~ w nieb '. e i. twa ~ona ~· 
~ koło debie i twe dz1atk1 Jei!zcze daleJ, a. mec~ ~ 
~ każde Boga chwali. Zyczę żeby .ci się kanarki ~ 
~ dobrze chowały i na twe imieniny wdzięczni~ ~ 
~ zaś_piewały. Tego ci ~ycz~ ~ocbany szwn.~rze 1 , , 

~ po trtykrcć wykrzyku1ę, &Z się ebo z Lutgen~ , m dortmund do Bulmke odbije. W. P. , 

~~m~~m~~~~-~~~~ , 

Wyborne, smaczne i aromatyczp.e a swojskie papie~osy 
Tutk-fort, Noblesse. Dub~c~-Crem.e, Pola~i~w1cz nr. 3, 4_, 11, DyreJ1:torsk1e, Smyrna, 
Charkowskie, Sc.koły, Eosc1uszko, Carola· 1 inne z fa.bryki • 

F .. Polakiewicza Nast. W. Wąsowicz, 
d~ nabycia w wszystkich lepszych składach. la I ~ARS ZA~ A. 

„ 
POZNA.N', 

za druk, nakład i redakcy~ odpowledzłe.lny: Antoni BrejBkl w Bochum. - Ns.kła.dem i czcionkami W~d11.wnictwa „Wiaruaa Polskiego" w Bochum. 

Dodatek nadzw1esajnY• 
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N nmer dodatkowy. 
Nieznajoma podróżna. 

(Obrazek z XIV. wieku). 

Było to w pochrrurny dzień jesienny, wię · 
cej jak 500 i kilka lat temu. Grząską i roz
mokłą po długich deszczach drogą, wiodącą 
z Sandomierza do słynnego Benedyktyńskiego 
opactwa w górach Swiętokrzyskich, posuwała 
się zwolna ciężka, staroświecka kolasa, czyli 
jak w{Hvczas nazywano „kolebka". - Kilku 
jezdnych vtaczało karoc~. - Wysokie koła 
co eh :>. ila zapadały i grzęzły po osie. a konie, 
choć zD.przężone poszóstnie, ledwo szarpiąc i 
ustajĄc, .naglone głośnem hukaniem woźnicy, 
z trudem wyciągały powóz z rozmiękłej, san· 
domierskiej glinki. 

K 0 lasa zapuszczona była ek6rzanemi firan· 
kami tak, że nie było widać, czy kto zajmuje 
siedzenie -- dopiero, gdy na jakimś, pod bło· 
tern ukrytym kamieniu, stuknęła tak mocno, 
aż w niej coś trzasnęło, i w żaden sposób już _ 
ruszyć się nie dała, uchyliła się skórzana 
firanka i wyjrzało z po za niej oblicze nie· 
wieście, śliczne i młode, ale tchnące dziwną 
powagą a nawet smutkiem. 

- A cóż, nie ujedziemy dziś już chyba 
daleko, Mości Krystynie ? - zapytała słodkim 
głosem starszego z j~zdnych. Ten już ze· 
skoczył w błota koło drzwiczek kolasy i od· 
krywszy głowę odpowiedział z uszanowaniem: 

Oś się złamała, Miłościwa Pani 1 po -
zwólcie nam skoczyć po ludzi - wioskę wi· 
dać tuż blisko na wzgórzu, toć i kowal nie· 
daleko być musi... 

- Owszem, Mości Krystynie, jeno po· 
mnijcie nie zdradzić przed nikim tajemnicy 
naszej osoby, bo taką jest wola nasza - od
rzekła pani, dając ręką i głową znak przy· 
zwo1enia. 

W niedługą chwilę potem ju~ dwaj jezdni 
wracali od wsi, wiodąc za sobą gromadkę lu· 
dzi uzbrojonych w drągi. Zabrali się oni bez· 
zwłocmie do podważenia karety i wyciągania 
jej z błota, a gdy przytem okazało się, że ja· 
clące w niej kobiety wysiąść muszą, kilku z 
wieśniaków, na widok dostojnej powagi i uj
mującej sbdyczy oblicza młodszej pani, bez 
namysłu zrzuciło z siebie w mgnieniu oka ko· 
żuszki i sukmany, ścieląc je w błoto, pod 
drobne nóżki wysiadajĄcej. 

Karocę udało się wyciągnąć szczęśliwie, 
ale okazało się, że kowal ma koło niej na parę 
godzin roboty - tymczasem więc obie po· 
dróżne zatrzymać się musiały w wioskowej 
gospodzie. Starsza z nich, widocznie towa· 
rzyszka lub poważna służebna, zakrzątnęła się 
około przygotowania skromnego, jak na po· 
pasie posiłku - młodsza tymczasem, stojąc 
koło małego okienka, cały czao szeptała ró · 
żaniec. Przezroczysta prawie białość jej 
twarzy, rt\k i słodycz anielskiego uśmiechu,. 
tem bardziej odbijała od surowości jej ciem· 
nego, prawie zakonnego stro,ju. 

Raz tylko przerwała sobie pacierze, aby 
zapytać, czy szkatułkę z ornatami wyjęto z po 
~ezu, aby nie ulf gła jakiej szkodzie - po
siłku zaś, przygotowanego przez towarzyszkę, 
pomimo próśb i nalegań tej ostatniej, odmó 
Wiła łagodnie, m 6wiąc, iż ofiarowała się dziś 
pościć. 

Gdy po upływie przeszło godziny ów 
starszy z towarzyszących karecie jezdnych, 
stanął w progu, z pełnem uszanowania oznaj · 
mieniem, że szkoda naprawiona i można je· 
chać dalej, młoda niewiasta uśmiechnąła się 
słodko i zapytała : 

- A jakże z tajemnicą? ludzie nasi nie 
~ydali si~. u kogo służą? nie uprzedzi nas w 
Pielgrzymce naszej wiadomość, kto jesteśmy? 

- Jak przykazano, Miłościwa Pani l opo· 
wiadamy się wszędzie tylko, że z daleka je· 
dziem i do miejsca swiętego, do opactwa św. 
Krzyża na Łysej górze zdĄżamy. Płacim też 
uczciwie za wszystko, co dla koni i )udzi bie~ 
rzem po drodze - choć niezwyczajna to nam 
rzecz tak jeździć, boć dziecku wiadomo, że się 
stacye i spyża, by największa, Dworowi z 
prawa należą... Ale skoro Wasza Miłość 
zgoła nie chce, aby ją po drodze witano, po· 
dejmowano i goszczono„. 

- A jakżeby też, mości Krystynie, ota· 
czać się marną ludzką chwałą, jadąc w piel· 
grzymkę, do miejsca słynnego cudami, gdzie 
spoczywa skarb taki, juk relikwie z drzewem 
Krzyża Ś\vi~tego, na którym konał Zbawiciel -
przerwała z gorącem uczuciem pani, a śliczne 
jej oczy blask rzuciły. - Wszelako, mówiła 
dalej, choć powiadacie, że za obroki i trud 
ludzi płacicie wszędy złotem z moj('j skarbony, 
radabym ponadto, mości Krystynie, onym to 
kmiotkom poczciwym, co naB ratowali tak O· 

cho tnie, sercem za serce zapłacić! Lud to pod· 
dany a ubogi, nieraz przyodziewę swoj'\ Y.a 
jed.)ną niemal własność mający, a słali mi ko· 
żuchy pod nogi, jakby mi mienie i serca wraz 
słali - obcej, nieznanej podróżnej 1 To na 
tern tak ostać nie może - zwijcie do mnie 
starszych gromady. 

Imci pan Krystyn zniknął za progiem, a 
w chwil kilka pófoiej w progu tem stanęło, 
i, mazowieckim obyczajem, w pas się kłaniało 
ku ziemi, kilku płowo· i siwo-włosych kmieci, 
z wyrazem niepewności i zakłopotania na 
poczciwych, od słońca spalonych twarzach. 
Dziw· bo im było, czego od nich chcieć mogą 
przejezdni? Nie wiadomo, kto jedzie, ale 
widno po ludziach i koniach, że państwo jakieś 
być musi - to i łatwo o k.łopot jakowyś 
albo podwody dać każą o mil kilka - albo 
łajanie i dodaj nie karę ludzie oberwą, że 
droga popsowana i nieocz~szczona na prze
jazd - a kto mógł zgadnąć, że się w taki 
czas jechać pokwapią? ! 

- Pochwalony! zabrzmiał im na powi· 
tanie słodki głos od okna - a czyjście wy 

~,:_:j ~~s~.'~oi 1,ud~~?,_ ...... __ ""';,,,_ .~~.~-~ ............... 
- Pana starosty·smy są krolewskiego -

odparł z nowym pokłonem, wysunięty naprzód 
przez innych, najpoważniejszy z gromadki. 

- No, to odtąd będziecie niczyi - jeno 
swoję wolę . mający I Nie będzie już od .was 
dani ani robocizny pobierał starosta, Jeno 
każdy rolę własną d~a ·siebie. dos~anie i będzi~ 
na niej goe;podarzył 1 dor~brnł. s.1ę po własneJ 
~oli inko wolny królewski km1ec ! I to wam 

' ~ . k będzie i synom waszym i wnu om waszym 
aż do dziesiątego pokolenia i na zawsze. A 
powinność z., tej, ~ai:f'j :vam ziez:ii, wasz~j, 
tylko tę pełmc będziecie, ze co ty.dzien w.Yb:e
rzecie dwunastu zacnych z pomiędzy siebie, 
którzy na posługę do Katedr~ a Koll~giaty 
sandomierskiej, piechtą chadzac będą, i tam 
onę posługę, jak zamiat.an~e i oprząt~~ie świą· 
tyni i porządek we~le s~iatła ~, ks1ęzom po~ 
sługiwanie przez osm dm czymc będą - az 
ich po ośmiu dniach innych. ~wun~stu z';o~ną. 
A że tym spcsobem cała wies koleJnO w sw1ętą 
posługę się wprawi, i tak już z ojca w SJna 
na zawsze posługować będzie, przeto będzie 
si~ odtąd zwała „S.wi~tniki", wł.ość . ~olna, 
przy świętej Kollegiacie sandom1erskieJ po
winno.ść czyniĄca ! 

Umilkła pani, jakby wątłe siły wyczer
pała długiem mówieniem - wszelako wi~ząc 
że zdumienie; na twarzach chłopków graniczy 
z niedowierzaniem, że patrzą po sobie jeno, a 
potrącają się, nie wiedząc: prawdali - to, czy 
złuda? z uśCLiechem dobrotliwym na nowo 
podjęła: 

- 1~ie frasujcie się l jeno wierzcie, iż 
<lawa, kto ma moc dawać i że tak już na 
pewno ostanie. A dzieje się to wam za to, 

iżeście obcej a nieznanej sobie podróżnej U• 

przej mem sercem świadczy li. 
Dawno na zakręcie drogi, za wzgórzem,' 

znikła kolasa i otaczający ją jezdni, a w wiosce 
wrzało jakby ~ ulu; każdy, jeden drugiemu, 
powtarzał i opowiadał dziwne zdarzenie, nie 
śmiano wierzyć, aby stać się miało, jak po· 
wiedziano - przecie rzucona nadzieja szeptała 
jakieś niewyraźne obietnice, na których samo 
przypuszczenie serca uderzały żywiej, podn03iły 
się poorane bruzdami czoła i oczy promieniały. 
"A kto wie .•. a może... a nużby f... a nużby 
nieznajoma podróżna była aniołem zesłanym 
od Boga dla ulżenia ludzkiej doli". 

· Zaciekali się ludzie w domysłach, ktoby to 
mógł jechać, co taką pańskość i serce wspa„ 
niale miał w słowach i spojrzeniu. · 

Aż oto, w kilka tygodni pófaiej, pan sta
rosta wezwał całą gromadę i odczytał jej pi· 
sanier które nudeazło z królewskiej kancelaryi 
z Krakowa - jako 7.e sama pani Jadwiga, 
Jagiełłowa matźonka - Jej Mość Królowa 
.t> olski, Rusi i Litwy, zdt1żajfłc parę niedziel 
temu na dzień św. Patronh swojej, 15 paź
dziernika, pielgrzymk~ z bogatymi dary do 
opactwa św. Krzyżu, w onej to wioace san
domierskiej doznała uprzejmej ochoty od 
kmieci - prMto więc włość cal~, po wieczne 
czasy z wszelkiego poddaństwa uwalnia i wolę 
jej ewoję <lawa, a obowiązek obsługiwania ka -
tetlry sandomierskiej~ wraz z nazwlł „Swiątniki" 
jej przypisuje. . 

Blada, nadziemsko piękna twarz młodej 
królowej wyryła się niezatarcie w serca eh i 
pamięci wieśniaków, którzy ją przejeżdżającą 
widzieli - do modłów dziękczynnych, które 
za nią uszczęśliwieni, słali do nieba, przyłą
czała się prośba, aby Bóg dobry i wszechmo„ 
gący rozproszył łaską swoją te jakieś dziwne 
chmury smutku i żałoby, które takim głębo
kim cieniem zdały się powlekać słodką twarz 
świętej pani. - Dopytali się ludzie, że miałać 
ona, choć Królowa na swojem królestwie 
i matka ubogich, różne smutków powody : 
porzuciła dom rodzinny i swoich bJi-ikich, aby 
tu przyje chać królować i krnj ten uczynić po„ 
tężnym i szczęśliwym, a Litwę wielką, po• 
gańską 1 do wiary świętej nr.wrócić i połlłczyć 
z nas~ą ziemią. - I choć to błogosławione 
dzieło przyniosło jej słuszn~ pociechę, nie 
oszczędził jej Bóg nowych smutków, bo ot 1 

matkę w pforwszych zara?; latach swego P·-· 
nowani.a, a teraz znów niedawno siostrę j•·· 
dyn~ już i kochaną straciła źli hi dzie 
śmieli nirjedną eh wilę zatruć takiej świętPj, 
próbując oszczerstwem waśn zaszczepić po
mię 11zy nią a królewakim jej małżonkiem -
a 136g nie zsyłał upragaionej pociechy, jakąby 
było, przyjście na. świat dzie~iny, promienia 
szczęścia dla matkj, a daremnie wyglądan""go 
dziedzira korony dla kraju. 

- Daj że jf'j też Bóg, o co prosi! Dajże 
jP-j onę dziecinę, niech ją ucieszy - modlili 
się ludzie, słysząc jak królowa pani cora'1ł 
smutniejsza, do świętych miejsc pielgrzymuje, 
nosty i modły ciągłe odprawia, i błaga Boga 
~ łaskę nad sob~ i króleatwem. 

Ale B6g w niezbadanej mądrości swojej, 
dziwnie nieraz spla:a losy ludzi i na nasze 
zrozu~ienie, niepojęc~e. Wyprosili ludzie, wy -
modliła sobie Jadwh~a upragnioną pocfochę, 
Bóg jednak wtedy zawyrokował, że cierniowy 
jej żywot na ziemi trwał jej dosyć długo, i 
dawszy jej zaledwie pokosztowuć wymodlonego 
szczęścia wraz z maluchną córeczką powołał 
ją - ostatnią myśl.!ł swoją, dźwigającą w kraju 
świątynię nauk - po inną koronę do nieba 1 

Kraj cały, wraz z owdowiałym królem 
Władysławem, pogrążył się w żałobie i smutku 
po odlocie tego anioła. Z. M. 



, -.;- ·~:pr..::-;;r~ -..,„ ·--::-·-·se:+::r: i 
Donoszę szllnownej Publicznoś.:i w Marxłoh•Bruck• 

hausen i okolicy, iż obj~łem " . . . ;;-ose1n1ec 
w Marxloh, róg ulic Dahletr. i Gntrudrn~tr. 

Przyjmuję na stancyę rozmaitych panów różnego 
stanu. Je.Zeli kto przyjedz.ia z Polski, d.03tanie s~ancyę n muie kałdego 
cza.au, ponlew1tż mam miejsce na 60 osób. 

Robotnicy d')stanq o kdd1:1j godzinie 

~obiad. i ·wit~C:ł~t·~ę ~ 
w moim lokalu. 

Prosiłbym szun Rodaków o h:ikawe '"popHcie mego przed-
siębiorstwa.. Kreślę się z wysokim saa.cunkiem 

Marcin Szyiuaniak, 
właściciel gospody: Herber;e zur „Frohen Einkehr". -
lalen~arz ,,Katolita" na r.1902 

( 
~awiera następujące dluższe i krótsze powieś cii opowie.dania! 
!Jlitwa pod Grunwaldem, opis wyjęty z sławnej powieści ,,Kr~ 
!iacy" przez największego powieściopisarza. polskiego Henryka 
1Sienkiewicza; W chacie Burskiej, opowiadanie z wojny . Angli-
tk6w z Burami, bardzo zajmujące a przedstawiaj4ce grozę wo}· 
my, jeszcze~ię toczącej; Męczennik za wiar~, powieść podlu~ 
prawdziwego zdarzenia, opisujący losy mlodego chłopca żyi 
id.owskiego, który z milości dla wiary Chrystusowej, z ręki 
okrutnika ojca swego śmierć poni6sl; Trzy Siostry, PrzedłuŻe• 
łlie życia z f)O'WOdu różańca świętego~ Co to jest bieda, zabawnr. 
powieść o królewiczu, szukającym biedy po świecie i co mu 
się przy tern zdarzyło, Nagroda za szlachetny uczynek, Ratu• 
'nek za ratunek, N a'll-rócenie w ostatnie.J ,()dzfnie, Dowcipy 
polskiego chłopa, bardzo ucieszna historya, Cudowne uleczenie 
lclrnroby, Jakie życic, t-a'ka śmierć, Na łożu śmierci, Pomoe 
:w czasie głodu. Pies, jaldch mało, śmieszna historyjka obraz
kowa, Przygoda Miclialka z byczkiem, Żandarm i łazęga. G 1 

Kalendarz zawiera oprócz tego następujące wiersze: 
Wiersz na Nowy Rok, Do bociana, Powitanie, Brzoza Gry
iyńska, Dziewczę polskie, Zródlo świętego Gangolfa. 
~ Lubownicy śpiewu znaj dl! w kalendarzu cztery piosnki 

• nutami. 
Z dalszej treśd kalendarza przytaczamy: Dziwne -r;wy• 

ezaje różnych na-rodów co do koszlawienia ciała ludzkiego" 
Prześladowanie chrześcian w Chinach, Jak kr61 polski Wla-\ 
dysław IV. opiekował się ludem, Ciekawość u zwierząt, Hi...: 
storya dzwonu. _.. Każdemu jak najwięce.1 pożytku. przynle-< 

· 1te artykuł w kalendarzu pod tytułem: Co każdy o pra.-· 
wie wiedzieć powinien. 

Przeszło 70 pięknych obrazków większych i mniej"'; 
sz1Tch zdobi kalendarz, a między nimi w wielkości kalendarza.; 
Z Bitwy pod Grunwaldem 1) Śmierć ·wielkiego mistrza Krzy"". 
::cC'kiego, 2) Książę Witold uderza na Krzyżaków, Przed gro~ 
H :1fld Boskiej w Lourdes, Kr61 i królowa. angielscy przT 
f•hvarciu parlamentu, Gwiazdo morza •zmiluj się nad nami, 
U lekarza dla dzieci Nadto 6 bezpłatnych dodatk6w: 1) śli
czny kolorowy ob1•az cudownej Matki Boskięj, 2) obr<Uf. 
ks. kard.. Ledóchowskiego t 8) ks. kard. Puzyny, . 4)' 
'kalendarz §cienny, I>) kalendan kieszonkowy albo pu
·11ilaresowy, 6) abecadło lcłenn.e re Hteramł drukowa-. 
Noemi l pisanemi dla dzieci,. 

_... Cena kalendarza. 50 fen„ .z przesył:loł 60 fen.i 
Odprzedającym. wielki rabat. --

Kto wprost do ekspedycyi „Katolika." nade§le 5 marek,1 
otrzyma jedenasty darmo, a prócz tego jeszcze jako nagrodę, 
książkę pod tytułem: Święty Jan Kanty przez ks. kan. Ko-. 
ezutskiego", zawierajl!cą 230 stron druk-u i kosztuje w handlui 
księgarskim 1 markę. 

G Należytość najlepiej przesyłać przekazem pocztowym 
(I'o.otanweisung). Koszta przekazu wynoszą 10 fen., jeśli siQ 
pori;da sumę nie większą jak 5 marek; od 5 do 100 marek wy-, 
nosz0 ko~zta przes~łki pieniędzy 20 fenyg6w. - Adresowaól 
ilN Pi_v t-9.]r· Jfft.~0!.<!K: Brt.ere g.~= (&~ o~ 

Kalendarz ten nabye można także w księ· 
garn i „ Wia:i•usa Polskieg~" w Bochum. 

Adres: „Wiarus Polski", Bo:chum. 

O;;loszenie ! 
Wielka wyprzedaż berlińkieh i boehumskieh towarów. 

Udało mi sję zakupić w Berlinie wielki bazar ubrań, spodni na 
niedzielę, paletotów, butów, trzewików, ubrań do roboty za połowę war
tości. fo.k samo kupiłem wi~lką partyę towarów z firmy ,, Bochumer Con
snm" w Bochum, który swój interes zwiMł na pół darmo. Mogą 
więc moi odbiorcy w tsch lichych czasach kupić u mnie za tanie pieniądze 
dobry towar, i dla tego urz~dzam od dziś wielką wyprzedaż po każdej 
możliwej cenie i radzę każdemu, aby zaraz pojechał do Herne do S. Kle· 
czewskiego, przy ul. Bahnhofstr. 68 a przekona się o prawdzie cen 
niżej wyliczonych. Towar ten jest, można powiedzieć, na pół podarowany, 
a mimo to każdemu odbiorcy z obwodu 25 mil, który u mnie ku · 
pi, jeszcze zwracam koszta podróży. - Na sprzedaż zostało wyłożonych 

okolo 5600 sztuk. 
Ubrania . dla mężczyzn we wszystkic~sk~~:.:~, t:r~~e1na wartość 9 mr. 
Ubrania angielskiego kamgarnu ~::::i~afi~~~~;J~ i2:r~~a!::~z l32

li mr. 
Spodnie na niedzielę, bardzo pię~?rt~t~jiodom:'=~~~::nia, rzetelna 4 lio mr. I· 
Paletoty na zimę, czarne, ouwkowe 1 brunatne, pocz~wszy od 7li0 mr. 
Ubrania dla dzieci we wszystkich 1rn1.orac~c~~s!?::ukania 2 mr. 
Piękne paletoty eskimosowe . czarne rz~;1::r.~:~~~ść 14'li mr. 

Na obuwiu 12 procent rabatu nadzwyczajnego. 
Kamasze dla mężczyzn podwójn: !0~~~!!.::, dawniej 4H mr. 
Pantofle pluszowe dla mężczyzn robota„ r:.c:.0:;g~awniej 210 mr. 
Półbóty dla mężczyzn, bóty do kopalń od 3'0 mr. pocz. · 
Bo„ ty dla nieWl.aSt z gumami i z guzikami, z cielęcej akóry, dawniej 4 SO mr. 

7:50 mr., Il. teraz 

Pantofle ze skóry dla niewiast od 1,30 mr. począwszy. 
Trzewiki dla dzieci od SO fen. począwszy. 

Nie mogę tu wszystkich towarów wyliczyć, ale radzę, żeby każdy 
choć chwilowo nie potrzebuje, nabył jednak za tak niską cenę. Zwracam 

·u wagę, iż każdy powinien się po.spieszyć z zakupnem, bo Stł tam tylko naj - . 
lepsze i najpiękniejsze wzory. ,.. 

REZERWIS(JI 
otrzymają osobne tanie ceny i zwrot kosztów podróży z obwodu 25 mil. 

S. Kleczewski 
ulica Bahnhofstr. 68, . w tlerne, ulica Bahnhofstr. 68. 

9C.~~„.flł4)C.9 
Kochany Przyjacielu! 

Powiedde mi od kogo masz 
takie ładne buty, a tak d~ll
katnie odrobione ? 

Kochany Przyjacielu! 
Przekonałem ele, że najlepsze 

bnty otrzymać :rriożna. od polskiego 
mistrza szewskiego 

Woje. Fuhrmanna 
w Hofstede, 

przy ul. Herner Str. nr. 33. 

84'~•4>fl~4)~-

Tome k : Dzień dobry Wawr~ynie I 
-- Wawnyn: Dzień dobry, dzień do
bry. a gdde tak hcisz T 0mku? 
- Tomek : Hm, idę do Lisieckie• 
;o. - Wawrzyn: A po co tam? -
T@mek: Zam6vdć sobie paletot i 
ubranie, bo zima nadchodzi, a la.
toś ma być oat•a zima. - vVawrzyn: 
Ja tez potrzebuję paletot. - Tomek: 
No to cb.oć ze mną, do Lisieckiego I 
Wawrzyn: A gdzie mieszka Lisiecld? ----

- Tomek: Lisiecki mie3zkf.l teraz przy ul. llohenzollernstr. 
nr 16. - Wawrz~n: To chodźmy prędko, bo nie mam czasu. 

Piosennik Jutr z en ki 
., awierajtłcy pieśni, piosnki i wiersze potępiają,ce pijaństv;o 
rnrcia.rstwo, i socyalizm. Cena 30 ~en.4 z przes. 35 foi~. 

l\To~o ot~arte ! 1'To-ovo ot~arte! 1'To~o ot'W'arte! 
Chcąc uwzględnić liczne życzenia mych polskich odbiorców, postanowiłem 

w Dortmundzie, przy ulicy .Jlftnsterstr. 4 
otworzyć 

wielki ski · ld ubrań dla mężczyzn i chłopc.i obuwia. 
Będzie D!em staraniem, tylko rzeczywHcłe dobry tolHU· mleć ua składzie i prosz<' mych szanow1Jych 

odbłoreów o łaskawe poparcie. 
Polecamy: 

Ubrania dla m9żezyzn Paletoty dla mężczyzn Paletoty dla m.9żczyzn 
z bukskinu~ najpiękniejsze wzory 16, 13 .. 11 m. eskimosowe, nie można odróżnić od robio- trykotowe z podsz. z „Zaneli'' 22, 19, 16 mr. 

"C"brania d.la dzieci nych podług miary 23, 19.50, 17 mr. Spodnie kamgarnowe!! 
różny krój i kolor od 1 75 m. pocz~wszy. "C'"bra:a.ia dla m.fŻCZYZA wzory i krój piękne ~.50, 7.50, 6.50, 3 mr. 

t1brania dla mężczyzn z kamgarnu, nie można odróżnić od robio- Trykotowe spoc!nie 
trykotowe, czysta wełna, po 22, 19, 16 mr. nych podług miary po 21, 17, 15.50 m. tylko dobrej jakości po 8, 6. 5, 4 mr. 

Gdybym tu chciał jeszcze wszelkie rodzaje obuwia wyliczać, to zajęłoby za wiele miejsca, dla tego niech każdy sam przy
będzie i przekona się o dobroci i taniości mego towaru. - Wszystkim odbio;rcom mieszkającym w około Dortmundu w obwod~ję 10 
mil zwracał ~ędę koHzta podróży, aby każdy mógł za tanie pienitldze rzeczywiśc~e coś ~ll:P.ięgo ~abyć u _ 

przy ui~~~~sterstr. Hoffmanna i spółki w Dortmundzie, przy ui~!~~sterstr. 
~ t7prasza si9 zważać :a.a f irm.9 :i Dum.er dom.u. --



----·-------------! Brac!~n~~~!~!da~~~~:~:!Y!k!.~!Wm~~~,! I e niejszem zaszczyt. donieść, te 1 paź~ź. w ulicy li.arlstr. I e w domu pana. Wmtera. otworiyłem wielki 

e skład towarów kolonialnyeh, fi 
e w którym mam wielki wybór papierosów. zagranicznych I e krajowych, tak eamo i odlfiałych Cjgar l tytoniu. . 

• 
. . Aby szano~nyc~ Rodaków ju.k !1ajlepiej obału~yć, • 

I 
wysiliłem wszystkie moJe siły, aby z tuteJ~zemi najwłokszemi W 
składami jako Polak konkurować, przeto mam nadzieję że I I Rodacy będ' mnfe popierać w moim interesie. ' 

e z wysokioo szacunkiem e 
• Jan Staeho~iak, e I w l\4arte:ii, Karlstrasse. I 
ee 11eaeeeeee1eeeaeMee 

By osięgnąć obrót wielki 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki Sił ~tarannie . ~bcitlgnięte i na minutę 
lłl'e~lowane. Z~ kazdy zegarek daJę 5 lat p1smienn~ gwarancyę. Oba· 
~y niema tadneJ. bo to coby sio podobać nie miało przyjmuję z po· 
1Nrotem i zwraca.m pieni,cdze. Trzeba się kcniecznie przekonl'ó, a ktc 
~e kupi, toć trudno, ten aam sobie szkodzi. Zamówienia i podzięko· 
~ania ~odzieanie nadchodzfł. 

0.yato złote 

kolczyki 8 ka.

ret. (333) stę

pl6w, tylko 9 
marek 

Nr. 900. 131/ 
karat. złota, 1 

złoc. spodem 
ba.rdzo trwe.łi: 

1,26 mr. 

le;arek niklowy, kluczykowy cyl. na 6 kami łS,60 mr 
le;nrek posrebrzany cyl. na 6 kam. z 2 ztocnoe brzeg. 6,10 mr 
le;arek ten 1am z najlepszym werkiem ,,'fl.J rur 
Czysto srebrny zegarek cyl. kluczykowy na 6 ka.m. 

z 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9,00 m1 
fen sam zegarek z prima werkiem 10,00 mt 
Czysto srebrny zegarek cylyndrowy remont. na 6 

ka.mieni 3 złotym brzegiem z dobrym werkiem 10,26 mr 
fen sam z najleps~ym prima werkiem 12,00 mr 
I Matką Boską najpiękniejsze, czysto srebrne megarki z 2 złoco~ 
nymi brzegami i z najlepszymi fo prima. werkami na 10 kamieni po lC 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 25 marek. Najwspanialszy z •atką 
Boską zegarek złocone litery, 1 najozdobniejszymi złosonymi brze
gami, ciężki w srebrze i z najlepszym na. 10 ka.mieni prima. prima. wer· 
klem tylko 28 m. Zegarka te.go z pewności~ nikt jeszcze nie widzio.ł· 
Bogate eenniki blisko 500 ilustracyj na zegarki1 łańcusr.ki, bituterye 
takte skrzypce, ,flety J klarnety i harmik.i wysyłam darmo i franko. 

Ho Daneekł, Miejska Górka, 
(GUreheR Bez. Posen.) 

Baczność no\Yożeócy I 
Polecam kochanym RoC.akom i Rodaczkom z Herne i okoliO) 

wianki ślubne i welony, 
twlaty dla młodzienców i panien, watqżki w wielkim wyborze po 
ardzo nizkich cenach. 

Korony żałobne na grób poc2f\wszy od 50 fen. i droższe 
Kokardy czyli wst1zkl do kcron nngróbkowych z polskiemi napisami 
k Proszę o poparcie mego interesu, a staraniem mojem będzie 
atd; go jak najrzetelniej obsłużJć 

Franciszek Józefoski. 

Ważne dla sprzedających. 

Dobrze i korzystnie kupuje się, robi honor swemu 
kładowi i zyskuje dużo odbiorców, kto żfłda i sprzedaje 

li= papierosy ::t 
z fabryki 

ttVanadi" w Dortmund, Lułgenbrucksłr. 2. 
s~ one robione r~cznie z tyt.u.ni ruskich i tureckich 

lajnowszego zbioru 

~ --------·-
1, . - , • ,,,,;-.~lS.I.: 

- ···-· --·-~· --·--------------·----------_....,,,,.. 
Na bardzo łatwą odpłatę. 

Ubrania 00000000000000000000 """' bl 
dla n1ężczyzn § żdy, kto w nowym 88 .w.a.e „e 

Zakiety g domu kredytowym R wszelkiego rodzaju, 
dla mężczyzn. I ,,Zum Bergmann" 0 pojed. sprz\'tY jako tet 

Paletoty (pod górnikiem) eałe urządzenia 
dla m~żczyzn. kupi, zostanie najzu· P o każ dej ce n i e. 

Zakiety 8 pełniej zadowolony Własna parowa 
dla niewiast. 8 przez dobry towar, 

:Eapesy g przrz tanie ceny fabryka mebli, 
dla niewiast. 8 i przez najłatwiejsze g lllu tego wszystko tak ~".nio. 

't1brania 8 warunki odpłaty. 8 Ogni.ska 
dla chłopców. 8oooooooooooooooooo8 (maszyn) do gotow.) 

Na odpłatę otrzyma każdy bez względu na stan. 
Bochum, Esse n, 

przy ulicy Bahnhofdtrasse nr. 30. Thurmstr.16 zupełnie przy reńekim dworcu. 

Gelsenkii•chen~ L a a r, 
Bahnhofstr. 941 obok'.' BP-hnhofhotel'·. l{aiserstr. 6a, przy dworcu Ruhrort. 

15 i 20 °/o prowizyt„ 
Rzetelnych mężcz:1 zn poszukuie 

wie! Id jako rzetelny znany akłs.d 
w i n r eń ski c h ja.ko 

zastępców 
do sprzedawania. prywatnym i go
ścinnym. - Białe wjno od fiO m. 
pocz. Wjno czerwone od 60 mr. 
pocz p;a. 100 litrów. Zgłas2ać u· 
prasza s 1 ę pod adL·. : Weinprodu
ction Haa.~enstein & Vogler, A-G 
Frankfurt a. M. 

Zakład dentystyczny 
do wprawiania 

sztucznych zębów 
i operacyj. 

H. Klelndłek, 
Herten, Ewaldstr. 7. 

2 młodych rnezczyzn 
, ws~e przy trzeź .:vej gł wie, mo
gą, być górn\cy, znajdzie stancyę 
z całkowitą, usług!ł. 

Hernf, Babnhofatras'e 108, 
na pierwszem piętrze. 

Eing . Gen. mit unb. H11ftpfl. 

,..,J w Raciborzu - (Ratibor 0/Schl.) ._,. 

lrey-jmujc wszelkie kapitały i oszczędności pocz,wszy od I marki a 
?łaci od nich 31;2 0;0 ita miesięcznem, a 4: 0/0 za ćwierćrooznem WYJ o ... 
vlsdteniem od dnia. złożenia. pieniędzy. - Adres: 

:Sa:a.k lud.ow E. G. m. u. H. 
<ł Baeiborzu (R!ł.tlbor O/Schl.), ul. Panień1ka 13 (Jungfernstr·) 

Baczność rekruci ! Baczność rekruci ! 

Wilh. Gerbseh 
w :S:erne, naprz. gościnnego Meinbarda. 

Podług miary: 
Ubrania od 36 marek pocz„ 

Paletoty od 30 marek poez. 

I Spodnie od 10 marek poez. 
pod gwaraocyfl ra beznaganne lełenie w otjkrót. czasie. 

I ·= Wielki skład materyj. ::J 
-1-------1-11 



~ ~~*~~~,~~~~·~~~~·e~~~~ •• a Ktri nadeśle I markę -
„Biblioteczkę dla Dziatwy 

~·..::J.Szanown~m Rodakom w 1Jeekendorfie i oko· 
licy polecam mój 

·,;~:E~ skład towarów kolon·ialnych 
zaoratrzony we wszystkie towary w zakres tego przed
aiobiorstwa wchodzfł~e. - Osobliwie polecam 

polskie papierosy, pohką kiełbasę 
I polskie wino. 

Wsiystko tak tanio, łe nikt nie może taniej sprzedać. 
Mam nadziejo, że Rofacy techct\ łaskawie mnie popr1.eć, 
idfłc za hasłem: Swój do swe,;o. 

·wojciech Kicia 
w Ueckendorfie, przy ul. Mathildestr. 37, 

obok fabryki Munscheid. 

+ ' + 
Kartołle! 

Szanownym R)d9kom w Oberbnu•en i oli:olicy polecam smaczne 
i zdrowe kartofle, ja'ko: czerwone, białe, (żółte) i magnum bonum. 
Z powodu zakupienia wielkiej ilości wa,;onów jest mi możebnem 
każdej konkurencyi zakrocz~ó i sprzedaję po cenie umiarkowanej. 
lQHasłem naszym swflj do swegc"I Z uszanowaniem· 

Ignacy :B:as~uba. 
Oberhausen, uJ. Karlstr. 13. 

Dla Rodaków na obczyźnie ważna wiadomość! 
· Kapa łamigłó„ek, 

1 adań i pytań odnos?.ą,cyc.b się do dziejów, litętatury i geografii dawnej 
Polski. Zestav;ił Józef Ch'}ciszewski. ~ 

'3a dobre rozwiąuinie łamigłówek: wyz1v1azcno IOO na;ród, 
pomiędzy któremi Sfł np. na5t~rmjj\ce: Zegar~\ kieszonkowy wartości 
12 marek) złoty pierścionek za 10 marek> barIXIJ)nika.. broszki, k1lczyki, 
ksi!łżki, obrazy itd. Bliż3ze szczegóły p 0Jdane. w dziełku Kopa łsmigł 

Cena. z przesyłk~ 30 fen., 2 egzempl. f)O fen., 5 egzemp1. 1 mr 
za co przesyłka franko. Należytcść d .) 1 mr. , pi;zyjrnuje się znac~kami 
pocztowemi. 

sił nsgrody dla dzieci i stars~ych o ób R11dacy za ~raniCft będą 
szczególnie uwzględ 1ieni, - Z1:1.mawiać pod adresem: 

J. Chociszewski, Gniezno - Gnesen. 

· :Baezl:lośc ! 

ofin.ry na budujt\CY się kościół w 
Dakowach Mokrych, otrzyma od
wrotni.\ pocztfł ksi~ieczko zatyt. : 

Kilka słów o ko ściele 
w Dakowaeh :U:okrl' eh. 

Ofiary przyjmuje : 
Ks. W. Groity, 

Dakowy Mokre (Prov. Posen.) -
mu~y0c~ny FI Gottschalk 

w Oberhausen (Rhld.) 
przy ulicy Marktstrasse nr. 120, 

poleca : fonografy (które · mówią, 
pła~zą, spiewajl.\ i grają) po 10 m 
Katarynki od 10,60 m. pccz. Har· 
moniki od 3 m pocz. Wszystlne 
inne fastrumenta po najtań. cr.ns.ch 
Wysyłam wszędzie skoro otrzymam 
zamó\l\ ieJie. 

Żądajcie 

i czytajcie 
• 

i Młodzieży Polskiej" 
Wydawnictwo ludowe 

imienia Ada. .na Mickiewicza 
zawierając!} historyo pohkl}, zyciorysy 
naszych wielkich mężów, świętych pol
skich, powiastki moralne, legendy, baś
nie, bajki, wiersze i wierszyki, oraz 
opowiadania dla śmiechu i rozrywki. 

Dotąd wyszło 8 'tomilt:ów po 
1.0 fen. za pojedyńczy tomik, sprze
syłkfł 13 fen. 

Dalsze tomiki pod prasą. 
Adres: 

„ Wiarus Polski" Boooum, 

Książki różnej treści. 

iRóża leśn!. li Cbe~!l' 40
6
fen., z przes. 45 fe_n. - Toast polski Wier 

~zem prozit, o"y z 1or m w przy uroczystosciach wszelkiego rodzaj~ 
Cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. - Dziwne przygody chłopa Urbani 

2 szafy, ł6łko, stół, krz~sła, ma- Długonosa. Cena 25 fen .• z przes. 30 fen. - Jak to było pod w· 
azynę do gotowania itd mam ta dniem. Powieść na tle dziejów ojczystych. Cena 40 fen. z prze~ 1~ 
nio na spr1ledaż z powodu po fen. - Michno Karaś. Powieść historyczna z czasów Bol;sława Cbro. 
wrotu do Polski. brego. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. - Jaśko Cholewa. Powiastki 

Sprzęty domowe, 

Walenty Haremza, historyczna ~ ~zasó;v Bolesł~wa Smi~ł~go. Cena 50 fen., z przes. 5f 
fen. - Kaz~erz t Magdoa1a. Powiesć z dziejów ojczystych z siedem. 

llerne, Bochumer-Str~see 89. nast~go stul~ma. Cena 40 fen., z. przes. 45 fen. _ Skrzydfaty wojak 

M 
Pow1a.stka h1storyc2na z czasów Jana Sobieskiego. Cena z przee 45'f~i 

aszyny do Szycl·a - Czasy kościuszkowskie. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Ma~c~k 
Nowina. Obrazek historyczny z czasów Bolesława Krzywoustego. Ce· 

najlepsze, jakie istnieją., dostar- na 50. f~n., .z przes. 60 fen. - O Czechu wojaku i o polskiej Hance, 
czaro badzo tanio także na od Op~w1esó historyczna z czazów potrzeby grunwaldzkiej za VVładysfawa 
płatę, a stare w . zamian przyj Jagiełły. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Jan Płużek. Powieść 1 
muję. Ktoby maBzynę potrzebo Dzasów Bolesława Krzywoustego. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. _ 
wał; niech mi doniesie na k~ rcie Mazepa, hetman Ukrainy. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. _ Szymek 
korespondencyjnej, a cbętoie do Eiandzia. Obra~ek z .czasów naszych: Cena 60 fen., z przes. io feD. 
niego przybędę. Nauka szycia - Strachy. Kilka ciekawych opowiadań ku nauce i rozrywce. Cena 
darmo !O fen·, z przes. 50 fen. - Czarnoksiężnik Twardowski. Powieść 1 
Wacław Funtowicz, po.dań lud?wy~h. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Nagroda cnoty, 

Essen (R •1br) Funk e ri str 2 l'rzy pow1astk1: Anzelm w tatarskiej niewoli, Lekarz cudowny Miłosó 

Noszoua dobra jes:i.c.e odzież 
dla rr:ężczyzn i niewiast, kołnierze 
i .bkiety ;ią t~ nio do ?przedani!A 
przy ul Bongard~tr. 8 w Bochum. 

A.ntosia do matki. Cena 60 fen., z przes. 70 f. - Mała histo;ya Pol· 
~ka z obrazkami. Cena 30 f., z przes. 35 fen. 

Adres: „ Wiarus Polski" Boehum. 

ooo 2~ 8c8 o .o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o 08oo 

!fortek: A dzień dobry wam ku 
inotrze. - Wojtelc ! .P~ii;~ ci0b_ry, dzień 
dobry, a dec~i w.as te2i to~ idę ZM~ 
wu wystroiliście w nowy rah tot, jak 
gdybyście do ślubu iść chcieli. -
Bartek: Kumotrze, to tylko taki z gro
chowiny - W oj tek : Do brze wam 
kpić z grochowiny, ale che ć z gro

I ~~!'~,,k!!~.ż!1~e: 
~ Śpiewnik polski [: 

. . o 
O zawieraJący 

0 · najulubiensze pieśni narodowe, krakovia• ~ 

c:::=-:.--= chowiny, to jedoak was proszę kumo---~--- -· -
trze, po ~iedzoie mi, kto wam zrobił ten paletot, bo mi się nadzwyczaj 
podcb.A. Nie "idziałem już dawno, żeby tak komu ładnie paletot leżał 
- Bartek: Otóż paletot irobił mi pan §witała w Herne, który 
mieszka przy ul. Bahnhofstr. n1·. 108, w starym gościńcu pa ~1a 
Meinbardta, to jest pro~to gdzia stawa elehtl\vcwa kolej idlłca do Bru· 
chu, - Wojtek: tak, to on wam irobił? ja td . ~ly$z~łęm od wielu lu
dzi, że Switała. w Hernie robi na,jlepiej z okllicznych krawców. A więc 
zo.>tujcie z Bogiem kumotrze, zaraz idę do S ,vita.ły w Herne i zamówię 
eo bie ładny paletot I 

.Kartofle! Karto:fl.e ! 
Rod.5l!ów w P.ruckhausen! Hambora, Marxloh i okolicy tiwinJe.

miam, iż od środy 23 bm. i nadal przychodzić będt1i na sts-cye Ruhr• 
ort i Neumii~l całe wagony smacznych . i zdrowych ka1·tofli, 
(n:.agnum bonum) czerwone i inne gatunki. Ceny umiat'kowane z 
przywiezieniem do sklepu. - Zamówienia uprp.sza się do W. Bana• 
szaka, w Bruckhausan: ul. L r, uisenstr. 12 przez kartę lub otsobi ś ·ie 
Ceny będfł ta:r że po iane Z 1 owa2.rniem 

W". :Banaailak. 

I ~ Za proszenia weselne ~ I 
wykonywa prędko, gust o w n ie i ta n i o I 

. Drukarnia „WiarusaJ>olskiego" I I w Bochum. 

I 
Przy zamówieniu należy napisać, którego dnia, o której go

dzinie, gdzie i w którym kościele 9dbędzie !Się Śl ub, oraz u kogo 
i przy jakiej ulicy (numer domu ' także podać) uroezystość 

I 
weselna się odbędzie. Podać należy także imię i nazwisko 
młodej panny i młodego pana. Po odebraniu zamówienia zostaną, 
karty w jak nsjkr6tszym czasie wysłane. 

powietrzu. Cena 50 f., z przes. 60 f 
Zabawa zhną. Cena 15 fen., 

z przes. 20 fen. 
Bądź oszcz,dnyrn. Cena 30 f.: 

z przea. 3ó fen. 
Wesołe chwile. Gry i zabawy 

towarzyskie w domu i poza do
mem, oraz miłe a pouczajt\Ce za
trudnienia. Cena 1180 m., z prze
syłką, 2 mr. 

Gry i zabawy w kółku rodzin
nem. Cena 1,20 mr., z przesyłk~ 
1.30 mr. 

' Gry i zabawy na wolnem po
wietrzu. Cena 80 fen., z przes. 
eo fen. 

Gry towm-·zyskie. Cena 20 fen„ 
z przes. 2ó fen. · 

Gry umysłowe. Cena 25 fen , 
z 1;rzes. 30 fen. 
Miłe zafrudnienia w wolnych 

chwllach. Cena 50 fen, z pr7<ee. 
60 fen. 

Zgadnlj! Zagadki, szarady, re· 
busy i obrazki cieniowe. Cena 30 
fen., z przes. 35 fen. 

Skarbczyk st1'zech polskich. 
Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Ob1·azki'. wzi,te z życia ludu 
Cena 35 fen., z przes. 40 fen. 
~ A?·umugam. Powieść misyjna 
Cena 35 f., z przes. 40 fen. 

Kłusownik. Cena 40 fen , z prze
ayłkfł 45 fen. 

Beldonek. Cena 50 f., z przes. 
60 fen. 

Królowa Jad wiga. Władysław 
Jagiełło. Władysław Wa1·neń
czyk. Cena 35 fon , z przes 40 f. 

Wesoły czarodziej. Zbiór we
sołych sztuk czarodziejskich. Cena 
40 fen., z przetl. 45 fen. 

ki, mazury, dumki i rórne inne wesołe o . 10 

O
o piosnki swiatowe. loo 

Cena 60 fcnygów, z przesyłką 70 fenygów. 
O 'O 
0 

Adres: „Wi ar us Po 1 ski", Bo eh u m. I 0 

§:§o o o o o o o o o.o o oo o o o o o o o o o o oEf 

Ciekawe książki w nowem wydaniu. 
Królowa niebios. Pobołoe legendy o Matce BoskieJ· 

Cena 1 mr, z przes. 1.10 mr. - Wę;larz z Walenc-yi. Od w 
c2ątku do końca p ękna i zajmu.Jąca powiastka. Cena 80 fen., z przes, 
90 fen. - Los sieroty. Ciekawa i pi~knymi obrazkami przy· 
czdobiona powiastka. Cena 30 fen. z przes. 40 fen. - Zyeie ezlo• 
wieka ,;rzeszneco, usprawiedliwione,;o i uswięeone~o. 
Nauki, rady i przykłady dla wszystkicli. Z wielu obrazkami. Cena 
BO ftn., z przes. 90 fen. - Młody pustelnik. Zajmujf\Ca powiesó. 
':::ena 35 fen„ z przes. 45 fen. - Powiastki (legendy) ku nauce, 
zbudowaniu i rozrywce. Cena 30 fen., z przefl. 35 fen. - Zwyei~· 
stwo cnoty. Piękua i budują.ca powias~ks.. Cena 40 fen., z przei· 
45 fen. - Toastnik. Zbiór przemówień, toastów, życz"il , pieśni, 
monologów, wierszy do deklamacyi itd. na uroczystości familijne a mia· 
nowicie na zaręczyny, wesele, chrzciny i srebrne i złote we3eie. Cen~ 
50 fen., z przes. 60 fen. - lliiesi{'Ć żywotów ś ,Jl iętych służebnic. 
Oenn. 30 fen., z przes. 3j fen. - Królewna Róż-yezka. Start 
baśń Cena 25 fen., z przes. 30 fen. - Historya o jedenastu 
królewiczach. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. - łJzemu dzialł 
zawsze ddadem, choć mu wszyacy dajfł? Cena 20 fen., z przei· 
25 fen. - Doman i Liliana. Ciekawa historya z dawnych cza· 
sów. Cena 30 fen., z prz01:1. 3:> fen. - Jonek i Niewidzialne 

_szaty. Ceny 20 fen., z przes. 25 fen. lłliłowid. Historya cu· 
downa o biednym przewoźniku Cena 20 fen., z przes. 25 fen. "" 
lłlarzanł).. Historya bardzo ładna i ciekawa. Cena 30 fen, z przfi 
35 fen. - Stary Michał ezarnoksiężnlk. Cena 25 fen., i 
przes. 30 fen. - Wałek na jar1narku. Cena 20 fen. z przee, 
25 fen. - Dla rozrywki. Zbiór gawęd, wesołych opowiadań, po· 
wie.stek, anegdot i żartów. 

Adres: u Wiarus Połsi" Bochum. 
W dzie?i Zaduszny. Cena 50 • 

fen., • przea. 60 fen. • •••••••••••••••••••• 

zs~0~:~:~~i~~g~~~~~azp~z:r~~~;e~ ! Kalc.\n· darz •aryan" ski· t 
Wybór poezyj lVJickiewicza. Oe- ·...- ll..l. 

na 30 fen , z pzes. 35 fen • Da rok 1902 f 
Ob1·azy przedstawiaj"ce człowie- .A.. z licznemi rycinami oraz z 6 dodatk imi tj : 1) ,,Elementarz ł 

grzesznego, uspra"\Viedliwionego i T · 
uświęconego. Cena 1,20 mr., &. Polski", bro3zura obj~tości 64 stron, w okładce koloroweJ• ł 

K 
• k • e z przes. 1,40 mr. Y 2) Kolorowy obraz „Królowa Wszystkich Swiętych". 3) Dwa ~ 

Sląz. a IDISfiJ na Naulca o pływaniu. Cena 15 ~ obrazy jednokolorowe. 4) Obraz cieniowy l 4 portretami. 6) • 
fen., z przes. 20 fen. ~ Dwukolorowy kalendarz ścienny 6) Kalendarz kieszonkoWY• ł 

Od wsi do wsi. - Od świtu do Cena 60 fen, z przesyłką 70 fen. ł 
wydana staraniem OjcówJRedemptorystów, a zawieraj"ca wszystkie świtu. Cena 30 fen., z przes. 35 f .• ~ Adres: ,,Wiarus Polski", Bochum. ~ 

J annark na świ,ty Onufry. "'f 
modlitwy i pieśni, w ciągu całego roku potrzebne, katechizm, Cena 30 fen., z przes. 36 fen. .&łf 
najważniejsze nauki misyjne, nadaje się szczególnie dla 11.si,garnia „ Wiarusa Polskiego" -~~+ ~~~+·~~~~+++++• __.-
Polaków na obezyźnie i dla te.go powinien j" kddy Rodak w Bochum. 
i każda Rodac1ka nabyć. Cęna za egzemplarz mocno oprawiony tylko Za inseraty i 1·eklamy redakcya wobec publiczności !)ie 

2_.o __ m_._,_a~z_p~r-ze_s_y_łk_~~2_.4_0 __ m_. __ A __ d_re_s_: __ „vv __ i_a_ru_s __ P_o_ls_k_i'_'_w __ B_o_c_h_u_m_. __ ....:._ ..... _..-___ ~ __ _::=---trlt;;;;;;:.;..~=~==-------•----------------------------o-d_p __ o_'W_i_a_d_a __________________ ___.,,, 
Z• drak, nakładł redakcyv odpowfedifalny: Antoni Brej1ki w Bochum. - Na.kładem I csofonkaml Wydawnictwa „Wlaruu Polskiego" w Bochum: 



IĘ I PRACUJ! 

Nr. 130. :Soc 29 października 1901. 
:= Redakcya, Drukarnia i Kei~garn ia Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
_,tlówić, czytać i pisać po polsku? Nie 
.lest Polakiem, kto f)otomstwu swemu 
miemczyć się pozwoli! 

--------------·~~Baezn ość Polacy! 
Do wszystkich Rodakó~v na obcz ~ źnie, 

którym sprawa nnrodowa nie jest obnj t;tnq, 
zwracamy się nin1ejszem z gorącą prosbt'h aby 
dołożyli starań w tym kierunku, ;iby knżdy 
Polak czytywał pismo polsko.katolickie, które 
umyślnie dla nich założone zostało i dla ich 
dobra pracuje. Pismem tern jest „ Wiarus 
Polski", którego hakatyści okropnie nirnll vidł".ą 
dla tego, że zawsze śmiało broni Hodaków 
przeciw krzywdom im wyrządzonym. 

Na listopad i grudzień 
można już tera~ zapisywać 

„Wiarusa Polskieg 
na każdej poczcie. 

Preaumerata za "\Viarusa Poltlkiego" z 
~rzema ezp atnymi dodatkami wyno~i na te 
dwa miesiące 

tylko l :r:narkę 
a z odnoszeniem do domu przez listowego 
1,16 mr. 

Rodacy, rozszerzajcie „Wł · as 
Polskieg"o", zjednywając mu 110"1 ·yt~h 
abonentów na listopad i grudz e • 

' ---------------1' o la cy na obczvźni Q 

. Mimo to • o_ tatnich czasach było aż nadto 
obJawów agitac-y1 ze strony Niemc6w·ka.tolików 
przeciwko ,:Qłud.iy duchownej. I sprawa na bo· 
żeństw dla katolików języka niemieckiego za· 
jąła żywo un;ysły z powodu zajść w kościele 
na ś , '· Łaznrz1 • skarg rozbrzmiewających co · 
raz częściej j gło~niej na upośledzenie ze strony 
rT ajprz,1 ;iel. k. . Arcy biskupa. \Vobec tego 
s.zc?.egMn'<:1 intere.:J posiadają informacye, jakie 
odebra~ „Kir. P ,~m." od członka Prześ .vietnej 
kapi ~u J c, się tyczy zasad, jakierni kieruj ~; się 
\\łndr.m tlucho m w tej sprawie. 

„Pod wpłyvi- em hakaty - pi~ze członek 
kapituły - i zapewne innych potężniejszych 
czy ników '' 1 tworz)iła się na· tern tle !'ł.upełna 
organiz· cya c, lem agitacyi przeciw władzy du 
ehownej, ~ pierwszej linii przeciw Najprzew. 
ks. Arcybiskupowi. Agitacya ta stała się coraz 
gło · niejszą, przybrała czysto polityczny chara„ 
kter. Władza eh .ho\1\ na stanęła wobec trudne· 
gLl ,.;a.iłaniu. Wyr iścić z opit=-lc! duchownej nie· 
mieckich katolików jej nie wolno, bo ma i tlltl. 
nich święty obo\ .• :.\zek, znś rozstrzyg.1ć od przy· 
pndku do przypadku sprowadziłoby chwiejność 
- więc pcsta :viła zasady pewne i stanowe.ze, 
od ktc'H·ych nie u"!tępuje. Tt zasadą płer· 
\'SZ -„ J st p • entualne u względni anie 

J>O łu liczby pa1•afian niemieckiej i 
1u~l ki j na1•od.o~ości. Aby ja:mą sobie 
stworzyć pod ta·".;ę , wydała władza duchowna roz • 
porzt\d.zenie do wszystkich rządzców parafii 
spor.zi\<lzenia li1;;t parafian podług narodowości. 
Lidty te były w.·::~dzie przez kilka tygodni wy
ło:?;one j l.rn.żdy :-n ógł Mrodowość SWOJI\ spraw· 
dzić, przyczern 1 1iejszości podług zasady Ko· 
śefoła ZU\v::1ze z:nuszą być brane w opiekę. Wła„ 
dza duc·b.:nvna, stworzy~ szy sobie tę niewzru
smną podatti.wę, x niej nie zejdzie, b :> ona jt>st 
wyra 7.e n apra :viedli w ości i miłości brater:3kiej. 

Drugą .za a(!'~ jest, że obiedwie narodowo· 
w sprawie opieki duchownej ści n1e niają ~ li.! utracić ze stanu posiadania 

' Polacy na obc„"· · ·e · · t I d · 1. t J s ~0g'J kościele. Tam, gd7.iie w niemieckich 
" L,J·zm JUZ y e po eJmvwn i a !l- . d .1 · 1 k" k · dl p I kó 

ran, które jednak dotąd wszyatkie nie wiele ł :t; j pi:owa. z~ło sbię g? -:i ie ka~a11:
10 a ~u w, 

skutkowały Pr er•e· · 1 fi h ~ tamze m~ia,1 yc ~iemcy- a"o icy w sw01m cza· 
obC7'1JŹil1·e ·J. st zp vl kz"lkwe t w~e u pparla kaóc n1;11. I p.: e y nte:..rnn~ej„ mej liczbie zatrzymywali SWO. 

a ". e o i a ys1ęcy o a w, w 1 • k · p 1 • • k ó 
niektórych Polacy tworzą większość parafian, !1 Je ~zam~, ab ło acyb "'! .rn:ym J~asieÓ ~ \-' 
a mimo to rzadko tylko, bo ledwie raz w mie· . rkyóm ~r me y nal ok~enh~ wa fi ieh,mcpw fiato .1· 
siącu bywa t ł k . 1 , . • w. a • s. mo oo d ic para ac . ara anie 
i J· est sposob oas?Ic. dwyg asz~nde. ·,azame,'upto ,~~~he i poLcy bm, gd7> ~·kilka lub kilkanaście zo.pro· 

a. n o spowrn z1 s N. 1v .iib.lC · d .1 . • · · · k ' h · t T · 
parafiach jak Bottrop, Herten, Bruch, R\ukru, i :V~- l o sęl~azan . ~iem1~c -icd, me.u rs ci1 ~nt 

e Hor.::!thausen, Kastrop, . Wanne, . r atteai;cheirl, I J ~ nego po al\'..terr a~~ma, - or~ ~ię, '; ~wo1~n 
Deckendorf, Herne, Langendreer, Ha:nbor1.1 itl I bd.a ;vnyrn\x;z~.sk;~" "~dg. · wl n~~ ~at oztenlks w;ke. 

0
• · 

Po~]nien k · · · k · t 1 k ł 1 ywa. ;v ta lC .ie zie e i sw1ę a y o s11~~a 
omeczme m1e5z ac s · o ap im po· · b" 1 · l · k b · · ski któryb · d · 1 j ł d . maJq :ee. ę i tru w1ę szy, o muszą nnewac 

gł~szał ka Y ~o m! :.ie ę &-zet to u dmc~l lwy· 1 dwa.ka.~nnia, ale parafianie polscy najmniejszej 
, zame po~ ie. . ies e y, g Y 0 a~y I utrnt • nraw nie dozna.wa· . 

proszą o wyatarc.zancą opiekę ducho ·aą w J ę· Y.., t • ~ą . 
zyku ojczystym zbywają ich zwyk1e wymó\, ~ I Co do ~w. ł,~zarza me przeczy .ny, ze gdy · 
~ami, że nie m~ją kapłanów umiejących po pol· ! b~ s~ę mHy . co drugą niedzielę odbywać. nie· 
~ku. Czyż nie pamiętają oni 0 tern, że to rzecz m1cc~ie .Aazo.. rn? b.yłoby krzywdą dla ~atohków 
l ~bow;ązek władz duchownych st .rać siq 0 pol~k1ch i odstą? " nem od zasa?y, a~b?w1.em pa~a. 
0~1ekę duchowną powierzonych s wej pieczy fi a sw. Łazsr.zaJedt w ogromneJ swoJeJ ":1ększosc1 
~1ernych? a więc także 0 ka.planów ro;~umie· po.laką. Włndzn d.~cho~~a zatem me mogła 
Jących język tychże? Co dziwniej sze, każą t ez t go. rozpo rza.dz1c, mieJSCowy k~płan prze~ 
Polakom uczyć się po ntemiecku, a.by mogli o.debi;amem od~o ::> 1ego rozporządzenia pokwapił 
~Ypeł?iać swe obowiązki religijne. 'fak mówić s~ę mep< trzeb~ic, przez c~ wywoł.ał. taką burz~. 

p1sa.c mogą tylko ludzie, w rzeczywistości :N a L zarzu, Jal. o parafii P?ls~ieJ,. par~~a~1e 
": ~oga niewierzący. A jerlnak tnk pow: adnją pol~cy b.ędą m eh. we wsiys~k1e medzie~e i sw1~ 
nieJedni dajczkatolicy i różne ich „blatty ·• ta kazame a su~ie - a .Nie.mc~· katohcy tak.ze 
c . Jakże inaczej postępuje Najprzew. ks. At· co cztery . tygodm~ ~azame medzielne p~ sumie, 
yb1~kup dr. Floryan Stableweki w Po7-"tmiu ornz w nrnk~ór~ sw1ęta ta.k' aby to. me prze· 

W ooec swych dyecezyan niemieckich~ który I szkn.clzało po.sk1emu kazamu na surme. 
,.,, ka~et dla szczupłej bardzo liczby Niemców I T al więc co do naszych dyecezyj dzię· 
je a~~ . częśc!ej wygłaszać kazania nie;nieckie, ko~;. ć D ,gu możemy, że władza duchowna 

~n.izel~ na obczyźnie dla całych ty:sięcy P olaków l wierna sw ojemu powołaniu rządzi się sprawie· 
"' ~azania polskie wygłaszane bywają. dliwo śdą, nikogo nie chce krzywdzić, do ger· 

manizacyi me da się uzyc bo g łyby kto 
chciał nazwać „germanizacyą przez Kościół" , 
gdy kazania niemieckie pod temi wnrnnkami, 
jak u nas, w niektórych miejscowośc\n.ch się 
.:r,apro·.vadziły - to w takim razie musieliby 
Niemcy protestować przeciwko .,?ol. ~~za<.!yi 
przez Kościół", gdy się żąd ,l. kazań po Heh we 
Westfalii lub nad Renem dla polt3kic!1 kułoli· 
ków." 

Tak~ oto tro~kliwą opic'ką otnczo.;ri bv„ 
wają Niemcy-katolicy prnez arcybisltu,..,a Pol~\ ~'a . 
~olacy nie zazdros?.czą im tP.j opieki, która im 
Jest p0trzcbna, ale pytamy, dlr cze~' tych 
samych zaza.d nie trzymaja się bjs1·upi n~emiec · 
cy w obec Polaków na obczyźri·e .• Te;,(l]i urzą· 
dzenie istniejące w archidyecezyi gnirżn' eń:;k • 
poznań~kiej nawet gazety nienieckie uzn ły za 
słuszne i sprawiedliwe, dla czego i:'iemcy·kato. 
licy nie idą za tym przykłade~, gd,: chodzi o 
Polaków? - Prosimy nam to wy1ł óm'.\c.zyć ! 

Ciekawa odpowiedź. 
Prnaii ~ct17 :iiP.dawno, iż policya n· e pozwo

liła na odbycie wieca Polek w Cectten orfie. 
Na zażalenie wysłane do radcy zi n i~ ń 'icgo 
w GelQ ~'-::chcm, otr;.~ymał p. G., ' J z; 

lecenia zwołujących wiec Polek donió:;ł p0licyi 
o odbyć się mającym wiecu, odpo wi~<lź, ~tóra 
brzmi w tłómaczeniu jak następuje: 

"Zażalenie z dnia 28 września HJOl od· 
dałam iako nieuza3adnionc Podług do !hodz ń, 
pewna liczba polskich niewiast zw o .. nła ów 
wiec przez „ Wiarusa Polsl{iego", kt6rn to ga· 
zeta popiera narodowo-polskie dążności. Ze 
wiec nie miał na oku spraw czysto koś ~ielnycn, 
wynika już z przyznanej w ?Użalt:niu okoli· 
czności, że zebranie ja ko takie by nrze~m . 
czone wyłącznie dla polskich r icwia~t. 'Ta 

I okoliczn( ść pozwala napewno wnioako ać, ie 
I było z góry zamiarem zwołujących (wiec nie„ 

I wia~t), na wiecu wyjść po za obręb spraw 
religijnych i kościelnych i zajmować s:ę oma· 

Il w~aniem spra~ politycznych, miano~ic.1t: ~n· • 
odno3zących slę do narodowo pofokilJ prop . I gandy. Wspólne działanie nie 'l.·ia~t, jak 1.1n, 

~ się publicznie ujawniło, nuleży uwnż"„Ć za Jzfo. 
łalność towarzyską, która p , l 'J przepisom 
§ 8 prawa o stowarzyszeniach z dnin 11 marca 
1850 r. Jeżeli z~tem krok polic.), która 
rozporządziła wydalenie nie\ iast (z wie"n), 
nie jest bez prawnej p odst::tw.: natencŁ o "o„ 
liczność, że doniesienie ~ · ~· c~ i o wie1..u 1ie 
zos~ało uokutecznione przez ··.dm:~ ze zwołują· 
cych wiec niewiast, tylko prze.' wys.;-lr.j łCl-'go 
zażalenie (pana G.), n1e może w niczem tego 
ocenienia zmienić, gdyż choclz ~ oczywiście 
tylko o pomoc znającego się rze~zy irc~~a 
zaufania, którego wspó.tdziałanie odnu~iło si~ 
do czysto urząd o ;vej częś~i tego pr.r.e się wzi~cia. 

(Podpid niecz)t lny.) 
Po niemiecku brzmi owa odpowiedź do· 

słownie tak: 
Die Beschwerde vom 28. Seiit' mber 1901 weise 

ich als uob ..ig1Undet zuriiek. Nach den Ermittelun en 
h&.t eine Aazahl po!nischer Frnuen d1uch Aufruf in. 
der ne. tiooal polnische Tendenzen vertretende:n Zeitung 
'iVia.rus Pol~ki die Vers'lmmlung a 1gekU 1digt. Da s 
dieselbe nicht rein kir~hliche ZweJke im uge geha~t 
bat, erhellt schon aus der iu der B~schwerde chrlft 
zugegeber,en Tba+sache, daad die Versamml!Ing als sJl. 
che aasachliesalich polnischer Fraueu goJ cht war. 
Dieser Umstand Hldst mit Sicherheit den Scblus3 zu 
dass ea von v Jr .he ~·ei:: Abaicht der E nberufer.nne~ 
gewesea ist, in der Veraammluug U. ber lias Gebiet der 
relig' o 1en und kirchlichen Interessen hl n au zugehen 
und si ch mit d~r Erocternng politi :rnher, nil.er.lich auf 
die nati.:mal · polnlsche Propaganda skh beziebe. der 
Gegenatstand zu befa.ssen. In dem Zusammem i ken 
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der Frauen, wie es in der Oeff~mtlichkeit zu Tage w obec panslawizmu, ale jeżeli obecny stan Poznań. Seminaryum 
getr~ten ist, muas eine uater die Be3tfiI1muag de~~ 8 N' h t dł · · kl k' 11"' 
des Verein~gesetze~ vom 11. Mih~ 1850 fallendA Var. rzeczy w iemczec po rwa uzeJ, natenczas ery ·ow D. 
reimthii.tigke1t erblickt werden Wenn demgemii.ss da.a usposobienie może się zmienić, a to w danym .lłlogilno. \Vedle ostatniego liczenia lu 
Vorgehen der Pc·lizeibebOcde, welche den Ausschlµes razie nie byłoby bez znaczenia, gdy się ceni dności ma miasto nasze 1637 mężczyzn i 
v m Fre.uensperaonen verfi.igt bat, der gesetzlichen ~n- ogół Polaków na 20 milionów. f 1875 · · t 3·20 ób 
terlage ntcht entbehrt, so vertr.ag der Umstand, <lias mewias ' razem D 03 • z tych jest 
·He polizeiliche Anmeldung nicht durch eine der Eto- katolików 2544-, ewangielików 829, baptystów: 
beruferinnen, sondern durch den Be~ohwerdefilb.t.er Przeciw polskim elementarzom 5 żydów 134. 
e:folgt ist, aD. dieser BerutheiluJg nlcht11 zu i.i 1dern, 
weil es sich bier ganz dfenbar nur um d.ie Beitiilt}.6 występuje "Pos. Ztg." z najcięższymi działami l!; Ze Slązka czyli Starej Pol~kł. 
e\nes sach· und gescłliftskundigen Vertrauensmsnnes w długim artykule watępnym. Gniewa ją to, z b K k 1 B"h d 
handelt, dessm MitwfrkuPg aioh auf den rein gescl:a.ft• ~ rze. s. ape an o m pr.zesa zony 
lichen TheH de3 Unternehmens be~C'gen hat. że np. toruń~ki elementarz; informuje dzieci pol- został .Jako kuratus do Koszęcina. 
Doprawd) ciekawa odpowiedź,. z której skie, iż Królestwo Polskie było potężnem pań· . W Królewskiej Bucie dnja 5 gru. 

1 stwem przez nrzeszło tysinc lat, że pierwszym dma 1900 było 57 91° ób · d · · wnioskować można, że po.icya już teraz nawet t' '1: . • u os , pom1ę zy 1mm 
myśli Polaków znczyna odgadywać. Okoli- królem był Mieczysław, jego następcĄ Bolesław ?(\304 katolików, 6665 protestantów, a 925 
czność, ie tylko dla Polek wiec z wołany zo· Chrobry, że św. Wojciech był pierwszym bisku· zydów. 
stuł, ma być dowodem, ża na "vViecn byłyby pem, 7.e Kopernik był Polakiem it 1. Niby libe· Z 1,arafii Pyskolvickiej. Postępo· 

ralny organ poznański gniewa siP. widocznie, wanie ge · t k" Zb' l'' kł dki się Polki zajmowały nie wyłącznie sprawami "' rmamza ors ie. iera ismy s a · 
że istniała Polska wogóle. Może niemiło mu przy· u polski'ego lud h · d k · · ł religijnemi i kościelnemi, lecz t.lkże polityką. u na c orągw1e o osc1c a, 

Wogóle cała odpowiedź sprawia wrażenie, że pominać sobie, że podczas gdy Izraelici dozna· Chorągwie zostały wystawione w niedzielę 
w urzędzie radcy ziemiańskiego sarni dokładnie wali prześladowania w innych państwach, Polska 6 bm. w odpust różańcowy. Jak na przekor! 
nie wiedzą, co pod tym względem wolno, a co nie uciemiężająca nikogo, pozwoliła ku swemu lu?ow.i pols~iemu, obie chorągwie mają n:e~ 
nie wolao. \V takie przypuszczenia i odgady„ 1 nieszczęściu mnożyć się plemieniu żydowakiemu mieck1e napisy. - Jak to patryoci niemiec!!y 
wania myśli i zamiarów, władze bawić się w swych granicach - a może "Pos. Ztg." nie· potrafią zaniepokoić serca ludzkie nawet przy 
nie powinny, lecz zawsze opierać s:ię wyraźnie przyjemnem jest to, że Niemcy królowi polskie· sprawianiu oidoby. kościelnej. Choćby nawft 

mu Janowi III zawdzięczaią bezinteresowną i ktoś z Niemcó b ł · d ł t d 1 k · · i niedwuznacznie na obowiązuJ'ących przepisach tJ • w .J cos . a, o .ale o w1ęceJ 
rycerską obronę przed zalewem Turków?. • polski lud dał b 1 k' prawnych. Według prawa o stowarzyszeniach, · . ' więc powmny yc po s 16 na· 

wolno jednak niewiastom bywać na wiec~ "h Może jej to być uiemHem, ale nie zmieni praw· pisy, albo łacińskie, albo żadnych nie potrze· 
i urządzać wiece oraz omawiać na nich w· wy- dy, że Polska istniała\ że ma piękne dzieje i buje bJĆ napisów. 
stkie sprawy, nie wolno zsś należeć niewiaM1Jm że polskie dziecko tern więcej znać powinno Tak też miało być. 
do t,owarzystw poiitycznych i bywać na ~e- historyę swego kraju, jeżeli uczy się dziejów Gliwice. Na placu Germanii zerwał się 

innych narodów. drut t ! .!' O t dł · · d braniach ta.kich towarzystw. W' 1 e e.1.0nu. ru spa naJpierw na ruty 
Interesenci zwróciJi się do wyższej instan- kolei elektrycznej a następnie na ulicę. W tym 

cyi, która niezawodnie radcę ziemiańskiego Z l. ~J:.a.18 polskie~ czasie przejeżdżała furmanka goapodarza Dre· 
pouczy, że j_est w błędzie. * z p z h W •• i u wmoka i konie w drut s ; ę zaplątały. Obydwa 

rus ac ., armn .1U.8Znr. k.oni~ rażone. prądem elektrycznym padły na 

S . . ł . ń , Chełmno Na mocy pisma, odebranego ziemię. Zamm pomoc nadeszła, jeden koń nie 
zerzeme się s ow1a szczyzny~ ,f„ od rady szkólnej, wydalił dyrektor tutejszego 1· żył; drugiego uratowano. . 

Pod tym nagłówkiem zamieściła niedzi~lna gimnazyurn dziś 0 godz. 10 przed południem \V Rudzie odegrano w niedzielę, dnia 
„Koln. Volkaztg." artykd, w którym e.twie1·dza, PP· Bernarda Filarskiego i Leona Pikarokiego, . 20 paźd7-iernika tsatr germanizatorski, gdyż 
że wypisany w nagłó~ku temat stanowi pnzed· którzy także do osądzonych należą i do gil!-n~· ł generalny dyrektor hrabiego Ballestrema, pan 
miot bezustannych skarg i narzekań w p:snmch zyum powrócili. Prymanin ,T,·: Sierak~wski, Pieler, postarał się o zapomogę 100 mk. dla 
hakatystycznych, czego świeżym dowojem ·uty· który odebrał sa~~-wrrą naP"anę, został „con- dyrektora teatru. O ile obliczyłem, było około 
akiwania gnzct na zalew Sr.ksonH przęz sło· El!J!lł~!:l abrnndi" "ukarany, t~ znaczy, że zagro- 300 osób, urzędników z rodzinami. Na osta 
wiań~kich .kat.olik?w· Pi.~!!l~ • .hakatystyczne za· żono mu wydaleniem za najmniejsze przewi· tnich (stojących) miejscach i na ga leryi było 
rzucaJą memie~~!m"" rzi\dom, że z założonemi nianie. kilkudziesięciu robotników, którzy namówieni 
ręk~}- patrzą od dziesjątek lat na słowiań· Brędnłca. Wieś dominialna Szramowo przez urzędników lub z ciekawości zakupili 
szczenie praniemieckich krnjów. Do tych ,b.sta.- otrzymała kulturn!\ n~z~ę „~iedeck".. . . I sobie bilety. Kapela Ballestremowskiej kopalni 
tnich zaliczają hakatystyczne crgana nf.ituri,l.lnie lł. . Wedł~g ostatniego spis~ ludn.o~ci z n~e: i „Brandenburg". przygrywała a p. Pieler jako 
także i wieikopolską dzielnicę, nie tro~zcząc ~odanych Jeszcze poprzedmo mieJSCowcs~i patron germanizatorskiego teatru był obecny 
się o taką drobnostkę, jak historya narodów. I hczĄ: Kartuzy 2642, Malbork 10,702, WeJ· ~ na przedstawieniu, które naumyślnie w nie• 
„Koln. V." przypomina~ że jeBzcze ·nieda~no , herowo 6718, Puck 2092, Starogard 9681, ł dzielę i yo wypłacie urządzono. z duchowień· 
temu, przed dwudz:estu i mniej laty jes~cze I Wąbrz,eźno . 6_072, Złotowo 4019, Grudziąd.z 

1
1 stwa mkt nie ~y~ obecny. Teatr odegrano w 

inne panowały stósu~ki w dziel~iicach wą~o ł 32,800. ChoJmce 10,697, L?b~wa 4453, Kwi· Ballestremo.wskieJ . ~berży.. . . , 
dnich. Polacy mówili swobodnie po polsku 

1 

dzyna 9685, Susz 8073, Sw1ec1~ 7019, Szt~m I Ze. dz1ałalnosc hrabiowskich urzędmko~ 
w domu i po za domem i byli zadowoloqymi 3115? Człuchowo 3752, Torun 29,626 mie - z p. Pielercm na ~zele ma germanizatorski 
c bywatelami. Dzisiaj stósunki zmieniły się, I szkanców. • chara~ter, o t:m mkt wątpić nie powinien. 
ale w innym kierunku, aniżeli s;ę to wydaje I Biskupie Papowo, pow. toruński. W ł Dosyc wspomnieć, że na poleiki teatr lub na 
nadniemcom z obozu hakatystycznego. Bzi· niedzielę przystępowały tu dzieci nasze do I polską. zabawę nie tylko p. Pieler żadnej za· 
siejszy rozwój rzeczy jest następstwem polityki : pier\'\"szej Komunii św., 36 chłopców i 40 pomog1 dotąd n1e dawał, ale nawet sali nie 
rządu w obec Polaków. Wyznania i narodo· i dziewcząt. Przy pięknej pogodzie wprowa· użyczy na podiedzenie polskiego towarzystwa, 
wości rozgraniczały się ściśle i jeśli nie wy· dzono dziatki w procesyi z plebanii do ko· n. p. mężów, młodzieńców lub przemysłowców, 
stępujĄ wrogo naprzeciw sobie nawzajem, to I ścioła. W kościde przemówił nasz czcigodny a hrabia Ballfstrem również sali odmówił. 
w każdym razie rywalizują ze sobą. A jebak ks . .dziekan Pneplau najpierw do dzieci i upo· W1•oelaw. Piamo katolickie Schles. 
l'otężnie rozbudzone polskie poczucie narodowe ~in~ł je, ~by zaws~e wiernie stały przy. mowie Volksztg." o pokrętnych wywCldach dr~ Zorna 
nie jest, zda~ie~. "Koln. V._", .tak. ~ieb.e-qpie· ł i .wierze OJCÓW .swoich? }:>o ~to ~ogardzi ~ową celem uznania języ~a niemieckiego, jako jedy: 
cznem dla. vHelkieJ rzeszy memieckieJ, Jk~·tO I OJCzystą, ten tez utraci i wiarę sw. Rodziców nego w Prusach, pisze: "Mieszaniną sofistyki 
~siłują wmówić z pewnej s:rony. ~ożeby nie- ~ :zaś .upomi?ał nasz koch~~y duszpasterz, aby, i zaci~kłości )e.st to, co wpływowy profesor 
Jeden Pola~ b~ł zg~rmamzowałt się, . g~yby ł zam1~st wiec~orem ~hod~ic. do k~rczmy l~b ~~ I prawmczy osmielił się nam przedłożyć. a jest 
hakatyzm me był u mektórych gasnąceJ 1t'kry ł plotki, ucz)lh raczeJ dzieci SWOJe poboznosc1 to smutnym znakiem czasu! vVstydzić się 
d~cha narodowego rozd?1uc~ał w.J płomień go· i kocha.ć język polski. Za te pię~ne_ nauki i I winni~n:y. przed naszymi współobywatelami 
reJący. Gdy Polacy em1~ruJ:1e z wschodu na I za gorhwą pracę około naszych. dzieci .składa· ł polskimi i przed zagranicą, że tak złośliwe 
zachód, wtenczas podnosi s:•ę znowu lament i my naszemu kochanemu ks. dzie\rnnowi staro· głupstwo mógł napisać mąż. należący do po• 
na zachodzie. Gdzie tylko ukażą się P?Tacy, · polskie „Bóg zapłać". ważniej szych w kraju myślicieli." 
tam napędzają strachu. "Ale żyć muszą dl<-0· 
lacy, - pisze „Koln. V.", wystrzelać ich · nie 
można, a wydać u~tawy przeciw ich nat 1„ 
nemu mnożen.iu się, jak w Egipcie pr ~eeiw 
żydom, nie uchodzi dziś przecież także, T albo 
jeszcze nie uchodzi. Dziwny stan um~słu 
zdradza to, gdy hakatystyczne pisma, ~hcąc 
szczuć przeciw Polakom, przytaczając, 'e w 
Berlinie na 164 7 szkólnych dzieci katolie1Hch, 
- nie lici ąc wcale tysięcy dzieci szkólnych 
po stronie protestanckiej, - aż 158 mówi po 
polsku. Gdyby tak one spolonizowały resztę 
dzieci szkólnych 1 Właśnie około 80 OOO ~ Po· 
laków w Berlinie jest po części straconych dla 
polonizmu." - „Koln. V." stwierdza, że istPieje 
;,niebezpieczeństwo słowiańskie", ale ono nie 
pochodzi ze strony Polaków, tylko ze strony 
Rosyi, ktf.rej potęga rośnie. Przy możliwym 
obrachunku w przysłości między Rosyą a 
Niemcami odegrają Polacy, zdaniem katolickiego 
dziennika kolońskiego, niemałą rolę, a jaką 
ona będzie, to zależy może jeszcze od Niemiec. 
Polacy dotąd jeszcze zachowuj'\ si~ obojętnie 

• Z Wiei. Kso Poznańskie~o. 
Pożnań. Najprzew. ka. Arcypasterz o Ze 

fiarował z własnego majątku 20 tysięcy marek Bel"lin. Gustaw Johannsen, znany poseł 
Towarzystwu Przyjaciół Nauk, aby tym spo· duńaki w parlamencie niemieckim, umarł dzi· 
sobem umożliwić Tow. zakupno domu hr. Łą· siaJ w 61 r_?ku życia. Zmarły był nauczycie
ckich celem rozszerzenia gmachów Tow. Przyj. Iem z zawoou, lecz po okupacyi w r. 1864 ro• 
Nauk. - Przykład ten zachęci najniezawodniej ku pozbawiony tega stanowiska, założył księ· 
ludzi możnych do składania na ten cel darów. garnię i zaczął wydawać ,~Flensborg Avis". Ja· 

Bydgoszcz. Dla "poparcia niemczyzny". ko członek parlamentu od 1888 roku, wystę· 
"Germania" podaje następującą wiadomość: pował on dzielnie w obronie praw · ludności 
Z specyalnem zezwoleniem cesarza przekazał duńskiej w północnym Szlezwiku. Cześć jeg 
minister oświaty w celu „popierania niemczy. pamięci! 
zny" w okręgu rejencyjnym bydgoskim prezy- Metz. Biskup Metzu ks. Benzler złotył 
dentowi rejencyjnemu sumę 800 tysięcy marek. w środę w południe w nowym pałacu pod 
Z tych pieRiędzy maj~ być budowane jedynie Poczdamem przysięgę w ręce cesarza. Pr•Y 
budynki szkólne albo też udzielane dodatkowe tym uroczystym akcie byli obecni następca tro• 
zapomogi na ten cel i to tylko w gminach, nu, namiestnik Lotaryngii, minister Koeller, kan. 
które nie są same w możności wznieść tych clerz hr. Biilow i inni dostojnicy wojskowi i 

budowli. Czy nie byłoby lepiej obrócić ten cywilni. 
fundusz na wsparcia dla robotników bez roboty Na przemówienie biskupa odpowiedział ce 
i przedsięwzięcie prac, które dostarczyły by im earz, że po raz pierwszy biskup z Metzu 
zaj~cia i zarobku? ~ tak uroczysty sposób składa przysięgę w zaJJl„ 



Cesarz wyrażał dale.i swoje za. 
olenie, że właśnie on, biskup Benzler, po· 
any został na to ważne ~tanowisko i że 
wa obsadzenia biskupstw została wreszcie 
rowadzona do szczęśliwego załatwienia. Nie 
i też, że biskup spełniać będzie swoje tru· 
posłannictwo z korzyścią dla rządu i dla 
'eckiej ojczyzny. 
Lipsk. Nowoantypolt1ki spoo6b wymyśliło 

odo~ o· liberale pismo „Leipziger Tageblatt." 
W artykule w~tępnym zaleca to pismo, 
zmuszono Polaków do przybierania sobie 

tvokatów w takich procesach cywilnych, w 
rych adwokatów przybierać nie potrzeba; 
ej mają być pobierane wysokie opłaty za 
wołanie do rozpraw tłómacza. 

Projekt ten zwraca si~ najoczywiściej prze· 
ko Polakom i to przeciw klasom rumeJ za· 
•0ym, przeciwko ludowi roboczemu, mało, 

0 wcale nie umiejącemu języka niemieckiego. 
Takie projekty oburzają do żywego. 
Skarżą się władze na wielkopolsk~ agitacyę 

lecz my jej wcale prowadzić nie potrzebu
Y· Hakatyści dają swemi projektami anty
łskiemi swemi napaściami na nas tyle mate· 
ału do 'ręki, że potrzebujemy przytaczać tylko 
udiłowania, aby czytelnik zrozumiał, - ja· 
na śmierć i życie nam Polakom wypow1e-

'ano. . 
Czyż powyżej przytoczony przez nas pro· 

t nie oburzy słusznie znowu naszych wło
'an robotników i mieszczan? 
Przecież nowy projekt "Leipziger Tag~· 

ttu" tym właśnie warstwom chce dokuczyc 1 
Pa1~yż. W parlamencie francuskim p~seł 

cyalista Basly przedłożył wniosek domag:1Jący 
oznaczenia najmniejszej płacy dla górmków. 

ówca żĄdał uznania nagłości wniosku i na· 
chminstowego rozpoczE;cia nE. d nim obrad. 
niosek domaga się dt\lej 8-god~innego cza~~ 
cy dla góraików i ubezpieczema n~ starosc 
wysokc ści 2 fr. dziennic po ukonczonych 
la.tuch pracy. · 
Prezydent n inistrów W ~ldcck-.Roussea~ 

wiadczył, że rząd zapatrywan. ~~01~h w teJ 
awie nie zmienił i że sprzeciwia się usta· 
wieniu płacy minimalnej, ale jest s~łonny~ 
począć rokowania w sp~awic ubezpieczema 
starość. Co do 8 godzmnego dma pracy 
zydent ministrów sądzi, że należy pos~ępo· 
ć z wielką ostróżnością. Rjjąd z~m1erza 
eprowadzić dalsze reformy, ale me chce 
się zmus~ać do przyrzeczeń, k~órychby 
mógł później dotrzymać. Mó.wca me srrze· 

wia się rnigłości wniosku, ~Je Jest ~rzec1wny 
tychmiastowemu rozpocz~cm ?~~ n!U: obrad. 

Powstanie na wyspie fibpmskieJ ~amar 
ybiera coraz większe rozmiary. Orgamzac~a 
o wyszła z Hongkon~u, gd~i~ r funkc~ onUJ6 
dawna junta rewolucyJna F!hpmczyków. Od· 
to dalej nowy spisek, m8Jl\CY na celu- wy
rdowanie załóg amerykań3kich. Areszt.owano 
spiskowców. Okazuje się potrzeba spieszn~ 
wzmocnienia wojska a nerykańskiego na Fi· 

inach. 
W oj na angi~Isl.rn • t~answalska. 

enerał Botba znajduJe BH~ pom1ędzy Wakker· 
om i Ermelo; oddzinł jego liczy cztery ty· 
ęcy żołnierza. . 

Dalej donos\ lord Kit~he~er,. że znaczna 
ęść oddziału Bothy znaJdUJe BH~ w. l~sach 
pberskich i że istnieje prawdopodobienstwo 
ac?.enia burów pr~ez wojska Kitcbenera. 

Z różnych stron. 
Bochum. Agent Fryderyk Galland zo· 

ł za sprzeniewierzenie 4391 marek s.kazany 
18 miesięc~r więzienia. Sk:Jza?y uciekł do 
glii, gdzie został aresztowany i do Bochum 
ewieziony. . . 
Geseke. Tutejsza fabryka cementu zmza 

1 listopada zarobki o 10 procent. 
Borbeek. W kopalni "Carolus Magnus" 

stał okaleczony górnik Jan Mlihlberg, do· 
~szy się pomiędzy dwa wozy. . 

Rray. Tutejsza gmina katolicka została 
ienioną na samodzielną parafię, a jej do 

chczasowy zarządzca ks. Classen, został 
nowany jej proboszczem. 
Pożar kościoła. Z Londynu donoszą, 

jeden z najstarszych kościołów Ost-End~, 
oż:ytny Stepney-Church, spłonął doszc.zętme 

&złej soboty. Uratowano tylk~ . odwieczną 
eżę ze znajdujĄcym się na meJ sławnym 
garem. Ogień spostrzeżono o godz. 6 rano 

WIARUS POLSKI~ 

I i natychmiast wezwano striif. pożaroą. Mimo 
rozpaczliwych wy~ił '1ów n'e ~dolano jednak 
uratować budynku. Po upływie trzech godzin 
sterczały już tylko nrgie mury i wieża. Ko· 
ściół, załvżony w r. 14:70, odrestaurowano do
p;ero przed dwoma laty kosztem f'500 f. szt. 
(1,100,000 mar€k). Z przedmiotów, znajdują
cych się w kościele, utołano uratować tylko 
srebro i księ~i kościelne. Najstarsza z ksiąg 
sięga r. 1560. Z we.pan\niych organów, zbu 
dowanych przed kilku laty kosztem przeszło 
700 f. szt., nie zostało ani śladu. Przyczyna 
pożaru nie rmana. Kościół był zabezpieczony 
na sumę 11/ OO f szt. 

l 4 list0p11da o godz 9 r; bt 1901 i 1900. 
1 4 listopada o g Jdz. 9 od A do K z r. 18!>) - a o 
' g1dz. 101/„ od L do Z. 
ł 5 listÓpada. o godz. 9 z r. 1898 od A do K, a o godz. 

~ ;~~tocz~a wiadomości. 
r 1 n" o !l:ętldego opiekuńczego nadzo

ro'" vl! " I : : , '.' il , ! ,\ (§ 18J7 kodeksu cywilnego) 
w:. ~ri ·n ·H' •·r ir>, 2e sędzia ma całl\ czynność 

ot'h'l, i, „ i u~.-~kuna przybranego (Gegenvor
muna) J. !I.· ( • • w ać i w razie nie wypełniania 
obowiązków zu pomocą nakazów i zakazów wy· 
stępować, kary porządkowe nawet do wysoko· 
ści 300 m;r. nakładać. Z tego waznk~e nie wy
nika, aby sędzia miał przybierać na siebie rolę 
opiekuna i samemu rozstrzygać, co jest dziecku 
przydatne. Sędzia nie ma np. zupełnie prawa 
ustana wiać, jaką sumę ma opiekun na w~ eh?· 
wanie dziecka wydawać. Gdyby okazało się 
przy obrachunkach, że opiekun lekkomyślni~ 
Vł yrzucał pieniądze, to wolno sędziemu ten i 
ów wydatek zaczepić - ale przepisywać wy· 
datki tego sędziemu nie wolno. - Tak roz · 
st.rzygnął „kamergericht" bel'liński 26 listopada 
1900 roku. 

lł,ft~mąltośeL 
W d;r..ó;w.ka r b.o.tnikó W rokn 

rnuo według stwirrd~enia urzędowego opuściło I 
Ksi~stwo PoznańsVie 42214 robotników, (34351 
z poznańskiego obwodu ~Pjen~yjnego, 7893 z I 
bydgoskiego obwodu reJencyJnego ). . Z. tych . 
robotników poszukiwało pracy w rólmctwie na 
zachodzie 38942, w zakładach przemysłowych 
2751 w a-órnictwie 551. Wielka część robo
tnikÓw~ l~tórzy najpierw szukali pracy w ról
nictwie, prędzPj lub p6ź1~i ł 1j F "ZC szła do ~racy 
fabrycznej. Wywędrowuw 1255 ro~otmków. 
Ogółem opuściło K~ięstwo Poznańskie 43499 
robotników (35017 z poznai1bkiego obwodu re
jencyjnego, 8-182 z bydgoskiego ob.wod.u re
jencyJnego) Aj e1.9.i, któ~/:y . ?kf.l~ !J.h sil} w 
zeszłym roku ruchliwszymi, mz k1rdyli.olw10k, 
przyczynili się do liczniejszej wędrówki rooo
tników. Otrzymywali oni przecję.tnie 40 m~" 
za sprowadzenie na. zac?ód . rodz1~y robotm
czej, za sprowadze?ie ro ootmc~ zns 20 mr., 
uiekiedy więcej. Nie udała ~1.ę pr~ba 7.as t~
pienia brakujących robotników rnnymi robotn~
kami krajowymi, jak czyta.my :v spra.wozdamu , 
ur.zędowem . Wykavało się, ze n. p .. przo ~ 
downicy z okolicy La!1dsberga w . większej 
części po3yskują ro?otn~ków z za_gramcy,_ k~ó
rych przyprowadzaJlł .rko 111<lz1 „z. okolicy l 
Landsberga". Rnbotnrnów z z!.'lgramcy spro- I 
wadzono ogółem 221925 czy.li. 20, 57~ mniej ni?. I' 
robotników kr~jowych opusClło K~1ęst~o P~
znańskie. W po?.nańgkim ob wodzie rrJenryJ- 1 
n. ym zatrudniano V317. robo~nikó~ z zugrarney. I 
w bydgoskim obwodzie rl~11cncyJnym 13,G~8. 
Liczba robotników z zagrimicy w bydgoskim 
obwodzie r<'jencyjnym przewyższyła przeto 1 
liczbę tych, którzy wywędrow?li z . tego. ob· 
wodu1 w poznańakim obwodzie reJencyJnym 
zaś była mniejsza o 25, 700. 

101/„ od L do Z. 
-6 listopada o god~. 9 z r. 1897 od A do K, a o godz. 

101/ 2 od L. do Z. 
'1 listopada. o godz. 9 z r. 1896 od A do K, a o godz. 

101/ 2 od L . do Z. 
8 listopaia o godz. 9 z r. 1895 od A do K, a o godz. 

a o godz. 101/ 2 ol L do Z. 
9 l!atopada o g Jdz. 9 z r. 189! od A do K, a o godz. 

101/2 od L do Z, oraz dla tych z r. 1889, kt<lrzy pomi~dzy 
1 kwietnia 30 września. 1889 roku wst,pili. 

Dla '11 ójtostwa ( Amt) Wanne, w sali gościnnego · 
Kettgen da lej Doert w Wanne. 

4 listopada o godz 91/ 2 dla piechoty prow., gwardyi 
i broni spec. z r. 1894. 

4 listvpa<la. o gudz. 11 dla piechoty pr\Jw. gwardyi l 
broni speo. z (• 1895. 

5 liatqpada o godz. 91f2 dla piechoty prow.~ gwardyi 
i broni speo. z r. 1896. 

5 listopada o p;odz. 11 dla piechoty prow., gwardyi 
i uroni spec. z r. 1897. . 

6 listopada o godz. 91/ 2 dla piechoty prow., gwardy1 
broni spec. z r. 1898 

6 lhtopada o godz. 11 dla. piechoty prow , gwardyi i 
broni spec. z lat 1899, 1900 i dla młodszych, dla wszy
stkich superrewidendów ł dla tych, który pomi~dzy 1 kwiet
nia a 30 wrzeinia 1889. r. wstj\pili. 

Dla zaiiudnionych ~ kopalni „Unser Fritz", na 
podwórzu te,jte kopalni, szyb I. 

5 llsto'-'da o godz. 3 po pe ł. dla piechoty prow., 
gV1 ardyi i \front spec. z lat 1894 do 1900 i dla młodszych, 
dla wa?ystltlclE" superrewitlendów i dla tych, którzy po
mię~zy 1 k~i~na a 30 września 1889 r. wst,pili. 

~ 
Tow;'św. Floryana w Gelsenkirchen 

d1 'nosi \.tlJtzf:,imie członkom, że żona c:d mka na
szego Ja Mq.kowskiego 

::Sp. Emilia Mąkowska 
Z Il.kol c1y.ł.a swój Ży t\ ot doc:r,csny. - Pogrzeb 
odb~dzie ' s1ę w środ~ ao paździcrnlka. rano o go· 
dzlnie ~·h z domu chorych, na który sie czł.on~ 
kó N za,Jrasza. - Wszyscy człJnkowie wmm 
sl ~ zebrt:ć o g•)dz. 71/i na sali posiedzeń 

A.. Woj cz.„ński, prezes. 

Podziękowanie! 
Sz:tnownemu Tov nrz:·stwu św. Wojciecha. w 

Schonnebeck, (lra:ii wszystkim krewnyrr_i) Rodakom ~ 
Rodaczkom za liczny udział w pog rzebrn żony mojeJ 

ś. p. Franciszki Makały 
akłtldam nmiejezem moje najserdc:c :miej<Jze st!lropol
sk e „ B 6 g z a p ł a ć ;i. 

Stroskany IDf\t 
Jan Hakala. 

Towarzystwo św. VVawrzyńca w C..t.strop 
donosi swym ((P.łonkoro, iż w •Jil\te - w .dzi~ń Vil 3zystkich 
Swietych po południu o godz 4 odbędzie sie kwart~l
walne ze ranie. Na porzf\dku obrad: sprawa iw1ę
cenia. gwiazaki Sza.uowny(~h członków upra.sza. się o li
czne a punktualne etawi t'nie si ę. - Goście mile widziani. 

Szano zarzj\d w celu porozumienia się, proszę, 
aby 0 godr.F)31/i już przybył . Hejnowicz, przewodn 

~;t;t l-~~~~~~~~~~~~~ 
~ '. \V dniu zaręczyn ~ 
~~ pana Franciszka Gawrońskiego ~ 
~ z panną Heleną Szymańską ~ 
~ . V: B~ c~ur.s . • ~ 
~ jako iego· d11brzy 1 m1łu,1a,cy go pr•y1aciele i ~ 
~ zaraza~ ..y;i.pófodJnkowie Kvła sp~e•~u „~Islka." • 
~ wznoauny toa:it na dobre powodze nie J(•g.:>. Nasz ~ 
~ przyj~~]) swlł narzec:zon, niech łyj~ I ~ 
~ . Prz~jaciele: J. 82'. St P. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ :S:ont1·ola jesienne. . 
Dla. gmin: Borbeck, Bochold, Vogelheim, Gereche- I ,~~~~ ~~\ 

de, Dellwig, Frintrop, Bedingrode i Schoenebcck w go· ' • ' .~ 
ścińcll II. Daioghausa, Waldachenke w Bor beck, 4 ·go . ~ ... I 
listopada 0 godz. 81/2 dla pie~hoty linio\\oej (z w~jfłtkiem • "= - ~ 
broni specyaloej) ·z lat 1900 l 18~9. . . ._"' : , ,. 

4 listopada o godz .. 10 dla piechoty liniowej (z wys o . , 
jf\tklem broni specyalneJ (z r. 1898) l ~ ~ 

fi listopada o godz. 81/2 dla piechoty liniowej z r. 1897. ~ 

5 lietopada o godz. 10 dla piechoty li~i?wej. z r. 1896' : . s~ .... wne tnU bibliotekarzowi Towarz~stwa 
6 listopada o godz. 81/2 dla piechoty lm1oweJ z r. li95. I ; ....... v -
6 libtopada 0 godz 10 dla piechoty liniowej z r. 189(. 1 Serca Jezusowego w Re ckli nghausen 
7 listopada o godz. 81

/ 2 dla brcni specyalnej z lat I ~p. Janowi Sfbilakowl 
1890 1899 i 1898. ł => i jego narieczonei 

7 listopada o godz. 10
1
/2 <lla broni sprnyalnej z lat p.~ Jadwid1e Szubertównie 

1897 i 1896. . • d 
7 listopada 0 godz. 121/2 dla broni specyalneJ z lat t' w dni11 slubu dnia 29 bm. życzymy z ro· 

1896 i 1891. wio, szczęścia. i bł-: go~ła.wieństwa Bożego, a. po I 
śmierci królestwn niebieskiego. 

Dla miasta Essen z wyjj\tkiem dawniejszego bur- Młode Państwo niech żyje l 
mistrzostwa .\.ltendorf u ~ościnnego Krufta (dawniej Ei- C') W imieniu tow. J. Kruk, prezes. 
keosohełd) v.- RUttenecheid. ~ ~ 

Dla piechoty Lniowej (nie gwsrdyi, ani rzemieślników ifiiiJ:;::,~ ~~~ ~ 
wojskowych, puszkarzy i nosz~cych ohorych) : ~ 



Towarzrtwó ~w. 'Marcina w De1 ne. .„ Baczność Rodacv w W eitmar. ' * W niedzh ;~ 1l nia 3 lie.topada o g,1dz. 31/2 po poi u-lniu 
vdbędzic :iię r u.•zne walne :.i b ·anie, na lttórem 
będ11:fe zdane SJH'1 ~-'\'oz rlanie z c:zynnoeci tow rzystwa ~ ca
łego roku) hl' 7. b'tdzie obór no wEgo zarządu Członek, 
który zalega 3 o ~ i ~·Sif\M ve skła dllą rn;eflii;czns, traci pra
wo do głl;łs o..,..,·1111i>„. O liczny udział czło.:..!ków oraz g<,ś ci 

\V niei~iel~, dnia 3 list~pri fa o godz. 4 1)0 poł. od
będzie się w lc;ka~u p Kasscnberga w \ yeitmi.r, .zaru W dniu srebrnego wesela 
przy poczcie · (29 paź11ieralkii) 

zeb1• n .J 
tyc-,,y 'fo?t. ,.-Jedność" s~emu członkowi 

w eeln założenia Kółka it•iewaeldego. p.Ma ~cino i Błaszakowi 
uprasza z;a r z 9, d Wszystkich Rod11.ków z Weitmar i oko.licy 1n·osimy o 

i jego małżonce, Kasyer i rewizorowie kasy oraz rcwi7.orowio chorvch iczny udział. Józef Dopierała.. I gnacy Rynkowski. 
winni się o g odz. 3 stawić. J . Torider, prezeil. 

KSIĘGARNIA „ WIARUSA POLSKIEGO" 'z~?.ę1foi : zdro. •in i błogoaławil ństwa Boz('go, 
or ~, nby docz kali sie :dvteg J wesela. 

w Bochum Tow. gim nastyczne „Sokół" w Wanne. 
W śro'1ę 30 Lm. odbęd' się ćw iczenia. Dulsze ćwi

czenia bof':t fllę 1 d bj· wały co środ~ od 7 do 9 godziny 
. w iec;r,orem. O Jitmktualne stawien ie uprasza sit;. 

ma. ne. składzie wielki wybór ksi~fok dei 'b:itenet"\ h. 

ksitłżek powieśclowych, śpieWDików, ksf~~ek trciici religij 
nej i historycznej, papier listowy z pfęknymi ne.pis 
polskimi ttd. Da.lej : wielki wybór figur Świętych, kru y· 

S,auowni Jubil ci niech iyj!ł I 

''ow. ,, etlu~·3ć" poci op. św. Stanisława B. 
w Esaen. 

(Jzołcm ! · fan. O:ficrz~·ńi:ild. przewodn. ksów. różane:v i innych dewocyonalij. 

Dou.:>di~ ezl'.'nownej Publ.icr.noś,i w Harxloh·Bruek• 
hnusen i r1\'<•l:•:v , iż ob1ąłem 
~ ' . ~ 

ose 
w Jlarxłol1, r~ ulic Dahhtr. i Gl'1trudrni!tr. 

rzy..f n f,j na st TWY\' rozmaitych pa.nów różnego 
stanu. JP.źell kto pr~~',l"'dzie z Polski, do:ita.nie stn.ncy~ u mnie kaidego 
czasu, ponlewą~ n:an. miejsce na. eo osób. 

Robotni<'y <bstan~ o kili•lrj godzinie 

obiad. i ~~ · ecze:rzA ~ T ~„ 
w moim lokalu. 

Pro-iiłtiym szan. Roduków o łaskawe poparcie mego przed-
•i~biorstwn.. Kreślę się z wysok;m sz9.::mnldt~m 

M a ~cin .-·:;:. ·· k, 
wła9dc1el (!;O <!po<ly: llerber·~e z1n· „Froht>n E inkehr''· 

Dla Rodaków na obczyźnie ważna wiadomość! 
~ :ł • :s.. „ ..a.opa „ .... ~1~,,,ow ,1„ 

radań i p:yt.ań odnosz~cych si\) do chiejów, litor. ttny i geografii dawnej 
Polski . Zeeta\'\• ił .Józef Ch 1 ciszew:~ki. 

Za dobre roz wi~"'anie łb.rnig>(nvek wyzm1cz(ino 1 00 nagród, 
pom iędzy które.mi sit np l'.la·t~ pu,iqce: Zq?nrek kieszonkowy wart:Jści 
12 marek, .ełuty p icrśdonek za 10 mv.nik, bDrmonika. broszki, kolczyki, 
ksi~iki, obrazy itd . Bl:ż~ze sz«t1>g6łs pl~d~me w dziełku Kopa łami gł. 

Cene. z pr.:ij• ył ~ą 30 ki., 2 <;gr.1·mp1. ::JO ft.n., 5 egzempl. 1 m1\ 
H co prze15ył lr a fr•wk o. N:A.leżyt( śr. d,) 1 rur. I•l'zyjrruje się znnczkarui 
pocztovvemi. 

s~ nt1grody dlu dzieci i at:.ll'S::yd1 1sób. Rndacy za graniClł będą 
siczególuie uwtg! ęd )Je.ni, - Z :.rn::.wmć pcd adresem : 

J. Cnociszews!n, Gniezno - Gnesen. 

szełkie p łskie napoje 
jt:1kich sobie kto ży ciy H:} iJard:.::o tt;uio Jo nabycia U 

Ig. Klvaś. ie·v-ł"SJ i go 
w Jło(~bn 111 li"ai§er-Friedrpl. 2. 

Wielki wyb6r c;·fYcu• od 2- 10 mr. za sto sztuk. 
Znakomite cygaro w~·sza1nikiC wo.rto6Q! 10 fen. 
spm,tlo.ję 100 Si.t~k ltl. 4:C>O ror. Zna1.<cmite C)'garo 
)U'dkowslde wartc~d 8 fen. il.t.n·zc1b,ie IGO sztuk za 
4 r ... r. \V ,,,zelkie zv mów.•t::da piśmieuuie nudetJb.ne załat :dam 
ja~ nt•)fJ~diej i "''YflJ'L 1n v.siyetkr0 franko. 

lg. K !vasn. e 1\~ski, 
generalny i:as t'.t_pca fttbryli:" Iilderów 
B. Kasp1·owicztt n· Gnieinie i fa ryki 
p a pie1•m 1t}W G :,nolvicza i l\rlekllń· 

, kiege 'W •ozn~uin. 

H <- .i że, d. l j l r> i'i0j d1.i swegc, 
Z ·1śp iev <'Jt«y il<Jbie, 
Sk.osztuj~my coś p ols\ iego 
Powiadam ja. Tobie I 
Ro nie m8f'Z ,iu~ nic lepszezo 
N - :l p01tit' ! rnpnje 
Ku ~ uj :Z k\"'17.e u swojego 
N~ech jil~t hi<:iłv 'l'\w.r,je l 

Wai e vch. 
Dobrze i korzyst.11iP kupuje się, robi honor swemu 

E!kładowi i zyslrnje duźn odbi.crców, ktL) ż~da i sprzedaje 

z fabryki 

„Vanadi" orlmund, Lutgenbruckstr. 2. 
Sn: one robione r~ cznic z t ytuni ruskich i tureckich 

uajnowsiego zbioru. 

Za insernty i reklan1y ·dakcya. woheL~ publicsmości 
o:lpl>\viv.cb. 

Polecam szan. Rodakom 

w Wanne I I i olmliey, 
polski skład 

gotowego obuwia. 
Przedaięwzij\łe.m swoich Roda· 

ków trwałem i taniem obuwiem 
obsłużyć. Mote~ie Bracia Rodacy 
dużo pieniędzy zaoszczędzić, je.tali 
b~dziecie u swego Rodo.ka. kupo· 
wać. - Proszę tylko dobrze u~ 
waża.ć na mojf\ firmę: 

Polski s'kład. cotowego 
obuwia. 

na.przeciw rynltu targowego 
w W anne 

przy ulicy Bahnhofstr. nr. 107. 

Sprz ~ty domo· 
2 sz f.<;, łó~ko, stół: n."~łr., ma
iz;rnę do goto,nnia itd. mam ta
nto na spr .ec1d z :P•JWodu po 
wrotu do Polaki. 

Walenty Haremza, . 
lerne. Boobumer-Strr.s~e 89. 

mu~~~~ny FI 61 t cha' 1 

' O erTI~- §t n (Rbl1L) 
przy ulicy M. rkt„t.rr.~oe m 1 ~O, 

Z szacunkiem palecn: fonog1· fy (które wó v , 
Marcin Fabiańczyk, l łu , npiew".ilł i gn·hJ po JO i:r.. 

Zwracam u wa.gę szan. Rodakom, U:nt~r~uki l d 10,aO m. pcc.i:. Hi~
!t wykonuję także trwałe i dobi·e ~olll~i od 3 m poc~. "':Vl:lz_:,~r.k1e 
obu. wie p.cdług min.ry Rt:pa.rac~·e 

1 

mne mstrua:entu ~o naJto.n. c n ·~h 
na źyezenie w jak najkrótszym \Vy~~·ł~m. :-.·~rę<lzie skuro otnymu. ' 
zca'!ie. zawo.,,, ie ue. 

T e 
wszystko 

Oł ) 

Wszvstko 

ia odpłat 

i 

za gotów 

JC..ri~1~·j ~n, 

przy ul:cy Rott.::u. G5. 

Ob·i.:r .~! 'I 

przy ulic;· Markt· r. 1,r. 1 Hi. 

irfi 'ł f;~ 
przy 'Yeinh:.n1.;:nrnrkt 5 

D 
przy ulic>· :\Iilns:t•r ... tr. nr 1. 

H ' przy ul. Elberfelder Str. 32. 

0000000000000000 0000 

Wrazie potr.?eby proszQ 
przybyc do mego składu, a 
każuy się przekona, iż do
brze obJnżony został. 

a z n· do sz ci~ 
no.jlepsze, j kie i~tmej~, dosta1 
czam badrr.o tnnio: t kże na o! 
pła.tę, a st re w zsn:..illu } r~ 
muj~. Ktoby ltiaezynę pot1·1.eb' 
wał: nie<'h mi doniesie :ąo. brc· 
korbspor..<lencyjuej, a chętule . 
niego przybędę. Nauka szr 
da.rmo. 

Wacław Funtowicz, 
E E>n (R ~hr! :F' u n k e n ~ t r ~ 

10 fontó·"' przr syłam zo. zulicz 
i 3,óO mr. fri111lw 

A. jańczyk, 
W anne, hthnhofstr. 41 

wszy.;tko 

• 

N<Jjwiększy 

edy
ry 

t • · rót~ 1 m bli 
w całym obwodzie 

11l'Zemysło wym. 

J __ - !~_!e~ 
rro~ary w~c~~~.:1~ 

_ To~_ar:L łokciowe._ 

·: Konf'ekc. dla m~~~)!n 

_ !_(ontekcya dla ni~wz~:-st~ · 

~o':::1ry białe.~ 

Dy"~~n!._ i port~t"rx_. _ 
Zegary. kapelusz<', - --~---· 

_ ~~::asoli•, bu~~:_ 

Poście 
od nnjtuńszej do 

najdroż3zej . 

Całe 
urządz. mieszkań 

od naj:r.wyklcjszych do 
najwięcej eleganckich. 

Za druk, nakła.<ł i rt>d:i.kcyt; odj;ow ledzialny: Antoni Brej ski w Bochum. - Na\ła~em 1 ~c!oilkam! "\Yjdaz.-nlctwa „Wiaruaa Polski cg 0 11 w Bochum. 

2 o t i: Dodatek na~c,r.jtio 
1 „Głoa górników,, i hutników ' lU'· 

2~ 



Nr, 130. Bochum., -witorek, 29 pażd.zierni~ 1901. Rok ft 
== Redakcya, Drukarnia i ~sięgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - "Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Numer dodatkowy. 
O młynarzu i trzeeh je-go synaeh. 

Stary młynarz miał trzech synów. Gdy 
owdowiał, postanowił iść w pielgrzymkę, aby 
wszystkie miejsca święte nawiedzić i jeno o 
~bawieniu duszy już myśleć. Wziąwszy tedy 
kij podróżny i garść ziemi rodzinnej w szmatkę, 
przywołał trzech synów .pod starą .gruszę, co 
~tała na pagórku za młynem, i tak do nich 
rzecze: 

- Niech jeden z was pozostanie przy 
młynie, dwóch nie(~h 'zarabia na uczciwy ka· 
wałek chleba u ludzi. Tylko przykazuj~ wam 
pod błogosławienstwem ojcow.skiem, że bez 
Boga ani do proga a bez pracy nie będzie 
kołaczy, że krzywda cudza nie bogaci i jeden 
grosz źle nabyty„ ·sto własnych z mieszka wy
trąci. Ja biorę tylko ten oto kij, różaniec, 
i ziemi szczyptę ~ pod progu, aby mi ją na 
sercu położono, jeśli gdzie zemrę w cudzej 
stronie. Gdy będę ~żył, za dziesięć lat po 
wrÓCQ na ten pagór pod gruozę, aby tu umrzeć. 
A każdy z was niech tego dnia tu przybędzie 
i o doli swojej mi opowie. 

To powiedziawszy, uścisnął wszystkich 
kolejno, łzami ·głowy ich pokropił, krzyż na 
każdego czole położył, i zatoczywszy wzrokiem 
po rodzinnej zagrodzie, w daleki świat po
wędrował. 

- Najstarszy rzecze tedy do braci: 
- Ja tam na starym młynie klepać biedy 

nie myślę. M)~liwstwo smakowało mi zawsze 
najlepiej, więc p-Ojdę za łowczego na dwór 
pański. 

A średni brat powiada: 
- I ja nie myślę być wiecznie ubielony. 

Chleb owczarski bardzo mi się podoba, więc 
zgodzę się za o~cezarza u możnego pana. 

Najmłodszy w końcu rzekł sm~tnie: 
- A ja poMstanę w naszym młynie, bo 

mi kąt ojcowski .najmilszy. Tu tyle potów 
moich ojców wsi~kło przy ich pracy, tu sam 
na świat przyszedłem, więc i kości moje tutaj 
che~ położyć. 

I minęło od te.go dnia lat dziesięć. 
Gofoińcem z.e -świata idzie, podpierając 

się koszturem, zgr.zybiały pielgrzym. Wiek 
przygarbił go do ziemi a biała broda urosła. 
mu do kolan. Dziad szedł prosto na pagór, 
ukląkł pod star.ą gr.u~z,.ą i ziemię rodzinGf:\ po· 

· całował, a nie ujrzawszy ani . starego młyna 
'W dole, ani żadnego z synów przy swym 
tboku - zapłakał cieho. 

Aż oto toczy si~ gościńcem w pi~tkę tu
!l'eckich koni zaprz~ona. pozłocista kolasa. 
Z kolasy vry~iadł pan w stroju bogatym, i ka· 
tlawszy służbie pozostać na _gościńcu, lilam po· 
ezedł miedzą na pagół' pod gruszę, gdzie 
i..tama przywitał po pańsku. 

Ano z drugiej strony świ~ta zatętnił hu
ifiec .rycerzy. Ich zbroje za.płcmęły blaskiem 
słonecznym, a na czele pancernych, ~a b_iałym 
bachmacie ze srebrnemi podkowami, Jechał 
król w złotej koronie. Rozkazał on opodal 
stanąć wojsku i sam jeno podjechał po~ gr.u
szę, a uściskawszy bogatego brata przyJaźme, 
poklepał jeno starego ojca po ramieniu. 

Z trzeciej strony, ścieżką od· gruzów 
dawnego młyniska~ szedł jakiś biedak w sło· 
rnian~m kapeluszu i połatanym kubraku. Bo· 
gacz i król spojrzeli pogardliwie na ubo~ieg~ 
brata, który ze łzami upadł do kolan rodzreow1 
i całował go po ręku, przyciskany długo do 
piersi przez starca.. 

- Nie płacz, najmłodszy synu - rzeknie 
~ielgrzym. Widzę, że jesteś w nied~li, al~ 
Jeszcze nie wiem, jaką drogą doszli dwa~ 
starsi twoi bracia do swych bogactw, aż mi 
to opowiedzą? 

_ Poczl\ł tedy opo\\iadać syn najstarszy: 

- Skoro tylko ojcze, powędrowałeś do 
miejsc świętych, ja co zawsze lubiłem za 
zwierzem gonić po lasach, poszedłem do pań· 
skiego dworu na łowczego. I działo mi się 
dobrze. Miałem w puszczy leśniczówkę z ka· 
wałem roli, łąką i pasieką. Ano razu pewnego 
idąc przez gęstą knieję, widzę ognisko i do
koła siedzących dwunastu zbójców. Naprzód 
zabić mię oni chcieli, a potem ich przywódca 
do mnie rzecze: 

- "Daruję ci życie pod warunkiem, je· 
żeli przystaniesz do nas, wskażesz nam ta· 
jemne wejście do zamku twego pana i miejsce 
gdzie skarby ma ukryte". 

Nie było rady, więc myślę : mają mnie 
zabić, toż lepiej uniknąć niechybnej śmierci. 
Tejże nocy pokazałem opryszkom tajemną 
drogę do sypialni pańskiej. Łotry zamordo· 
wah mego pana i panią, jeno darowali życie 
ich jedynej córce, z przecudną urodą dziewicy~ 
Gdy mję zapytali o ukryte skarby - popro„ 
wad.ziłem ich w podziemia, a sam pozostałem na 
straży o wejścia. Skoro poszli w głąb z po· 
chodniami, zapaliłem snGp słomy w przedsi-enku 
!-ochów i drzwi żelazne ~awarłem na. wToocią· 
dze na zbójcami, aby d~m ich wydusił„ 

Pannie pow~edziałem, żem to ja ~ycie jej 
ocałił i te jestem mścicielem na mordercach 
rodzic«!>w„ a re ibyła w mojej władzy, więc 
m«siała .zostae moje,· ·żoną. Z nią s·ta'łem si(;2 
pan em pasz.cz i włości, zamku i skar.bów nie· 
zmiernych. 

B~acz sko·ńc~ył swą opowieść, ·a stary 
ejciec w-estcilm.Ął c~ko, smutnie gło~ pokiwał 
i wezwał średuiego syna, by o !owiedział, jakim 
spos-obem krolem został? 

- Gdyście ·qjcze odeszli od nas - rzecze 
, kr·ól - ja, z upodobania do pasterotwa, zosta
łem u wielkiego pana owczarzem. Stado wio· 
dło mi .si-ę i rozmnażało jako mrówki w mro· 
wisku. Ale wybuchła sroga wojna i mój pan 
kazawszy mi się .ukryć ze stadem w głuchej 
pusz;czy., przypasał miecz do swego ·boku i po· 
jechał na wojaeilkę, gdzie głowę swojt\ wnet 
położył. Wsie ibyły popalone i lud ukryty w 
lasach, pół nie uprawiał i nie obsiewał. Za
panował więc gł-Od tak srogi, że 2a garsc 
ziarna, garścią srebra płacono. Ja itymczasem 
w głęb-0kiej kniei, żyjĄc owczym nabiałem, 
siedziałem jak u Pana Boga za piecem. I tylko 
niekiedy wywoziłem dla głodnych ludzi barany, 
za które uzbierane .złoto i srebro zsypywałem 
do wypróchniałego dębu na puszczy. 

Miałem jeszcze .owiec spore stado, gdy 
wieść gruchnęła, że i król, który z moim pa· 
nem wojował, równie·ż zginął, a zgłodniała je· 
go drużyna błąka się ooz wodza. W obawie, 
aby mojej kniei nie odbryli, sam przywdziaw8zy 
sutą bekieszę, którą za barana dał mi jeden 
głodny podróżny, wybrs.łem się szukać roz
bJtków. Biedaki już od tygodnia żyli bigosem 
z własnych cholew. Więc gdy im powiedzia· 
łem o baranach, pieniędzy mi w torbę nasy· 
·pali i wodzem swoim o~rz~knęli I Wt.edy za· 
bierając po drodze, co BH~ Jeszcze gdzie dało, 
powędrowałem na ich czele do ich ziemi. 

A w kraju owym po śrr.ierci br!\ta królo· 
wała jego siostra, szpetnej urody leci~ a panna, 
której żaden królewicz, dla brzydoty, pojąć 
nie chciał. Przyjęła ona mnie łaskawie, jako 
wybawcę swych wojaków i mianowała na· 
dwornym swoim marszałkiem. Mając złoto i 
srebro, miałem i przyjaciół bez liku. Królowa 
mnie polubiła, bo byłem okazale na baraninie 
wytuczony i mężem swoim być mi rozkazała. 
A tak z owczarza, wyszedłem na króla. 

Starzec westchnął ciężko, pokiwał smutnie 
głowi\ i wezwał najmłodszego, aby swoją dolę 
opowiedział. 

- Oto, miły tatusiu - rzekł biedak -
jakeśoe powędrowali od nas w świat szeroki, 
wziąłem się zaraz do naprawy starego młyna. 
Pozbierałem przygotowane przez was drzewo, 
dostałem od ludzi za mlewo troch~ desek, 

r~sztę dokupiłem lub pożyczyłem i tak mo 
zolm\ pracą wyporządziłem młyn cały, że go 
ludzie nie poznawali. Zawóz ziarna miałem 
wielki, więc i chleba dostatek. I nic mi już 
do szczęścia nie brakło, jeno chyba miłej żony 
pod strzechą. 

Ludzie swatali mi dziewcz,t wiele, ale do 
serca przypadła tylko jedna, dziewka praco· 
wita i bogobojna. Miała włos jako len jasny, 
oczy modre i pogodne jak niebo, a głos 
dzwięczny jak srebro, gdy pieśni dawne za• 
wodziła. Nie jadłem i nie spałem, jeno my· 
ślałem o niebodzie. Aż w końcu poszedłem 
ze swatem. Przyj~to nas życzliwie, więc by
lem u nich cały wieczór f!lzczęśliwy i wesoły. 
G~y z powrotem wyszedłem późno z ich domu, 
&erwała się straszna burza. Wicher wyrywał 
'Stare drzewa, od gromów ryczało niebo i za: 
lewało świat potopem. Aż nagle i młyn mój 
zajaśniał krwawą łuną od pioruI!a. Gdym 
przy biegł, już go nie było. Sroga powódź 
zerwała most i groblę, a nazajutrz w miejscu 
naszego domostwa, sterczały jeno ugorzałe 
pale z nurtu rzeki. Rozpacz ogarnęła mię 
taka, że chciałem się utopić w głębinie. Ale 
gdym spojrzał w topielisko, zdało mi się ta· 
tusiu, że zobaczyłem tam wam rzucającego 
przekleńi'!two dla samobójcy. Więc pomyśla
łem: jakże ciężką będzie dla was ta chwila· 
gdy powrócicie po latach wielu i nie znaj· 
dziecie ani strzechy rodzinnej, ani nawet mo· 
giły swego dziecka. Zawstydziłem się m)śli 
własnych i zostawszy biedakiem, zbudowałem 
przy młynisku ziemiankę i żyję odtąd z ry
backiego połowu. Zacząłem potem wykopy· 
wać z ziemi niedopalone pale, zbierać na mie· 
liznach uniesione wodą bierwiona i ciężko pra· 
cować na kupno nowych desek. A tak każdy 
rok pracy przynosi mi ciężki dorobek, i teraz 
mam już dosyć drzewa, abym z wiosną do 
budowy nowego młyna przystąpił. 

Starzec kościstą ręką przycisnął najmłod· 
szego syna do swych piersi i rzekł: 

- Ty jeeen będziesz szczęśliwy, boś CU• 

dzą krzywdą nie powstał. To' ie błogosła· 
wieństwo ojcowskie towarzyszyć będzie do 
grobu. Za tamtych tylko modlić się mogę, 
aby Bóg ciężkie winy im przebaczył. 

Słysząc to król i bogacz uśmiecbnęli się 
i rzekli do starego <'jca: 

- Błogosławieństwa waszego nie potrze· 
bujemy, bo już mamy bogactw nad miar~. 
Błogosławcie brata, który najwięcej potrzebuje. 
PatrzĄ się tu na nas nasi rycerze i dworzanie, 
więc nawet nie wypada, aby jakiś pielgrzym 
ubogi błogosławił takich jak my dostojników. 
Możemy tylko obdarzyć ojca datkiem. 

Dokończenie nast pl. 

Kwit do zapisania „ Wiarusa Polskiego" 

Eostbestell unga-Form. ula1 „ 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlicht n 

Postamt ein Exemplar der Zeitung „ \l!iarus 
Polski" aus Bochnm (Zeitungspreisliste 13B, 
S. 408) fiir den Monat November u. Dezember 
1901 und złthJe an Abon. u. Bestellgeld 116 Mk. 

Obige 1,16 Mk. erhalten zu haben~ be

scheinigt. 

!... ___________________________________________ d ··----------------·----------· 19 o 1. 
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Cennik książek r, żnej treści, 
które nabyć można 

ksiegarni „Wiarusa Polskiego" w Bocłmm, łlaltłleserstr. 17. 

Książki do nabożeństwa~ 
Boże bądź miłościw. 1) W skórkę, br~eg. 

iłoty r; okuciem i zameczkiem: Cena 2,50 mr., z przes 
2,70 'mr., 2) w skórkę, brzeg złocony: 1,80 mr., z przes· 
2,00 mr., 3) w skórkę, brzeg marmurowy: Cena l ,30 m. 
przesyłką 150 mr. 

Pr6cy, tego mamy na. składzie ksif,\!kę „Boże bądt 
miłośchv" · w lepszych oprawach w sk?rkę. po 6,50 mr., 
7>50 ml'. i 9,00 mr. Z przes. 20 fen. w1~ceJ. 

Boże bądż DliłOŚciw (wydanie wielkim i gru
bem drukiem). Cena 2:50 n:r., z przes. 2,80 mr. 

Anin~ 8t1·ói. Oprawa (6) czerwona s~órka, złote 
wyciski, okucie, zamek, brzeg ~łoty. Cena ... ,50 mr. -
Oprawa (30) emalia biała., okucie, zamek, krzy! ze sło
mowej kości g1·zbiet aksv,mitny, brzeg złoty. Cena 3 m. 
:_ Oprawa (50) kolor.owa emalia, o~ucie, za:nek, brzeg 
!doty krzyi ze słoniowej kości, grzbiet aksamitny. Cena 
B m.' - Oprawa. w aksamit, okucie, zamek, 3,00 mr. 
Oprawa wykładana z medalikami, okucie, zamek, brzeg 
złoty, 4,50 mr. - Oprawa w naśl. ma:mu~, zamek, brzeg 
1łoty, 3,50 mr., z przesyłkfł 30 fen. Wl~CeJ. 

, Wyborek. Oprawa (3) w skórkę czarną,, z zło~o-
uymi wyciskami, brzeg złoty. Cena 1 m. - Opr a wa .l 4~. 
·w miękką, skórkę, brzeg złoty, na okładce złote. wyciski. 
lrom1s.t ro!lły. Cena 1,60 m. - Oprawa. (6) skó1ka, oku
cie, zamek, brzeg złoty. Cena. 1,80 mr. - Oprawa (4) 
skórka. twarda złote wyciski br.zeg złoty. Cena 1,60 mr. 
- Op1·a:wa (50) emalia kołdrowa, ok1!'cie, zamek, brzeg 
1łotv. Cena 2,00 mr. - Oprawa nasl. marmur, zamek, 
brz;g złoty. Cena 2,40 mr. - Oprawa. (45 sk) wykładana 
s medalikami, okucie, zamek, brzeg złoty. Cena 3,40 mr., 
- Oprawa w aksamit, okucie, zamek. Cena 2,00 mr„ 
s przesyłkf\ 20 fen. więceJ. 

Perły Opr. (30) ems.lia bi~ła, .o~ucie z~mek, na 
:->kładce krzyi i wianek z słoniowe.i kosci, grz?iet aksa
mit.ny brzeg złoty, cena ,3 m. -:- Oprawa emalia koloro
wa, 3' mr. - Oprs.wa w aksamit,, okucie, zamek, 3 mr. 
- Oprawa w skórkę, okucie, zamek, 2,50 mr. - Oprawa 
wykładana z · medalikami, okucie, zamek, brieg złoty, 
4 40 mr. - Oprawa w flaśl. marmur.i zamek, brzeg złoty 
4:60 mr., z przesyłk.t\ 30 fen więcej. 

l.Vianek iłlaryi. Oprawa. (4) skórka twarda 
wyciski, złote, brzeg złoty. Cena 3,00 mr., Oprawa (6) 
lk6rka i okucie, zamek. Cena 3,50 mr. - Oprawa (50) 
emalia kolorowa, okucie, zamek. Cena 4,00 mr. - Opra
M.a nas!. marmur, zamek, brzeg złoty. Cena 4,50 mr. -
Opr. wykładana, z medalikami, okucie, zamek. Cena. 5,00 
::nr., z _pr~esyłk\ 30 fen. więcej. 

Katolik w modlitwie. Książka z wielkiemi 
literami i wielkiego formatu. Oprawa (6) skórka, okucie, 
1amek, brzeg złoty. Cena 3,50 m., z przes. 3,80. 

Dunin, ksij\Żka. wielkiego formatu, oprawna w 
akórkę, brzeg złoty. Cena 3,00 mr. z przes. 3,80 mr. 

Dunin, kaiążka wielkiego formatu, oprawa w skórkę, 
okucie, brzeg, zamek złoty. Cena 5 mr„ z przes. 5,80 mr. 

Zbiór DlOdlitw i pieśni, książka do nabo
łeil.etwa w pięknej oprawie ze złotym brzegiem. Cena 1 
mr., z przes. 1,10 mr. 

Bóg z tobą,, ksi~żka małego formatu. Oprawa: 
skórka mi~kka, brzeg złoty. Cena 1,40 mr., z przes. 1750 m. 

Bóg z tobą. Oprawa: skórka mi~kka., brzeg 
ll"łoty, zamek. Cena 1, 70 mr., z przes. 1,80 mr. 

B óg z tobą,, oprawa: skórka, okucie, zamek, 
nrzeg złoty. Cena. 1,40 mr„ z przes. 1,50 mr. 

Adres: „Wiarus Polski'', Bochum. 

Książki religijne i pouezająee. 
ll.doracya Najśw. Sakramentu w czasie 

czterdziestogodzinnego nabożeństwa, przy grobie Pail.skim 
w Wielki Pij\tek, oraz w czasie uroczystości Bożego 
Ciała. Cena za egzemplarz oprawny 60 f., z przes. 70 f. 

Wykład Ofiary Jłlszy św. ks. Marcina z Ko
chem. Cena za egz. oprawny 1,50 mr., z przes. 1,70 mr. 

Ratujcie dusze w czyścu, czyli różne mo
dlitwy i sposoby wspierania dusz w czyścu się znajdują,
cych. Cena 10 fen„ z przes. 13 fen. 

O czci Jłlatki Boskiej w Polsce. Napisał 
ks. Mrowiński T. J. Cena 20 f en„ z przesyłk~ 26 fen. 

Przygotowanie na Śmierć czyli rozmyślania 
,, prawdach wiecznych jako wstęp do życia pobożnego 
l szczęśliwej śmierci św. Alfonsa Liguorego. Cena za 
egzemplarz oprawny 1,50 mr„ z przes. 1,70 mr. 

Zabawa z Jezusem przez Mszę święt,. Cena 
tO fen., z przes. 13 fen. 

Historya Kościoła rzymskokatolickiego 
:Ila ludu polskiego i młodzieży. Opowiedziana w 65-ciu 
łycioryaac.h. Cena 5,50 mr., z przes. 5,75 mr. 

Ojców naszych wiara św., czyli prawdy 
zasady świętej wiary i moralności kntolichiej Jasno wyło
żone i przykładami objaśnione. Ceno 1,50 mr,, z przes. 
1,70 mr. 

Nauki i rady dla matki chrześciańskiej 
jak dzieci po bożemu wychować. Napisał ks. A. J. Cena 
10 fen„ z przes. 15 fen. 

l{atecłtizDl rzymsko-katolicki. Cena 35 fenygów, 
z przes. 45 fen. 

Eudocya i Pulcherya. Obrazek historyczny 
z 5 wieku chrześciaństwa. Cena 1,00 m„ z przes. 1,10 m. 

Głos kapłana do robotników chrześciańakich. 
Napisał ks. A. J. Stron 96. Jest to bardzo pożyteczna. 
ksil\Żeczka, wydana za pozwoleniem Najprzew. ks. biskupa. 
Likowskiego. Każdy robotnik chrześciański znajdzie 
w niej nader cenne wskazówki. Cena tylko 15 fenygów, 
a z przes. 18 fen. 

Polak uczący się po niemiecka. Prakty
czny przewodnik który podaje wskazówki, rozmowy i nauki, 
aby w krótkim czasie można czytać, rozumieć i mówić po 
niemiecku. Cena za egz. oprawny 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Słowniczek polsko,..niemiecki i nieDlie
cko - polski. Cena za egzemplarz oprawny 2,óO nu., 
z pr2"es. 2,80 mr. 

Poradnik dla zdrowych i chorych ks. 
Kneippa. Dwie cz~ści w jednym tomie z obrazkami. 
Cena 2 m., z przesyłki\ 2 m. 20 fen. 

Zielnili. czyli dokładny opis ziół lecz niczych 
zalecanych przez ks. Kneippa. Cena 50 fen, z przesyłkfl 
55 fen. 

Mała parnią.tka ślubna. Cena 10 fenyg6w, 
z przes. 13 fen. 

Lekarstwo przeciw pijaństwu. Cena 10 
fen., z przes. 13 fen. 

Go1·ząłka przed sąde1u. Cena 10 fen„ z prze-
syłki\ 13 fen. -

Podarek ślubny czyli rady przed ślubem dla 
nowożeńców i rady po ślubie dla małżonków z przykła
dami i modlitwami, oraz kart!\ do, zapisania dnia i roku 
ślubu. Cena z oprawi\ 80 fen., z przes. 90 fen. 

Piekło, czy jest, czem jest i co czynić, aby się 
d<> niego nie dostać? Ce11a 50 fen., z przes. 60 fen. 

Książeczka dla chorych, mogł\ca się przy
dać i zdrowym. Cena 30 fen., z przes. 40 fen. 

Przewodnik dla · polskich robotników 
w Niemczech. Z przykładami. Napisał ks. W . M. 
Cena 15 fen., z przes. 20 fen. 

~zytanie postępowe. Zbiór powiastek moral
nych, wschodnich, legend, .żyvr.rotów, ·obrazów moralnych i 
przypowieści polskich. Cena 75 fen., z przesyłkfl 85 fen. 

Rudy starosta. Powieść z czasów konfedera
cyi barskiej. Cena 7 5 fen., z przesyłki\ 85 fen. 

Za1·ęczyny z przeszkodami. Cena 40 fen„ 
z przes. 45 fen. 

Branka królowa. Cena 40 fen. , z przes. ·ió f. 
Rotmistrz Włodek. Obrazy historyczne z cza

sów Zygmunta III. Cena 50 fen„ z przesyłki\ 60 fen. 
Zemsta pani starościny. Cena 50 fenygów, 

z przes. 60 fen. 
Adres: "Wiarus Polski'', Bochum. 

Książki treści religijnej i powieści. 
Katolicki rok kościelny, czyli objaśnienie 

świąt, obrzędów i ceremonij kościelnych. Cena 80 fen., 
z przesyłką, 90 fen. 

I.li Tajemnic Żyłł·ego Różańca. P rzy r,a
mówieniu trze ba podać, czy tajemnice mają, być przezna
czone dla Róży mężczyzn, mężatek, panien lub młodzień
ców. Cena 20 fen. z przes. 23 fen. 

Historya biblijna dla rodzin chrześcia.ńskich 
czyli jasne a gruntowne objaśnienie dziejów Starego i No
wego Testamentu. Opracował ks. proboszcz J. Stagra
ciyńslQ.. Przeszło 200 ślicznych ryciu i 8 obrazków kolo
rowych zdobi dzieło, które się skhl.d1.1. z dwóeh tomów. 
(Stary Testament w jednym tomie, a Nowy Testament 
w dmgim tomie). Cena za każdy tom oprawny w płótno 
angielskie 9,00 mr., z przes. 9,50 mr. Obydwa tomy 
oprawne w półsk. w jedną ksif,\Żkę"fz przes. 17,50 m. 

Wykład Lekcyj i Ewangielij , księdza Goffi
niego, na wszystkie nied2iele ·i święta wraz z wyuikajl\Ct\ 
Ztl\d nauki\ wiary i obyczajów i gruntownem wyjaśnieniem 
roku koś~ielnego. Wielka księga o 976 stronach, z wielu 
pięknemi obrazkami, w mocnej oprawie, polecamy po 5 
marek,. i J!rzes. 5 mr. 50 fen. 

Zywot Bo;arodzicy Najśw, Panny :Ua• 
ryi i Jej Oblubieńca św. Józefa, z opisem najgłówniej 
szych mie.]sc cudownych i czcicieli Panny Maryi, ozdo
bione 8 ślicznymi obrazkami kolorowymi i blisko 500 
drzeworytami. Egzemplarz oprawny w półskórek z bogato 
złoconymi wyciskami, z futerałem 14,00 mr. z przes. 
14,50 mr. 

Zywoty Świ~tych Pańskich z 270 illustra
cyami i 8 kolorowymi obra.7kami. Format wielki obej
muje stron 1192. Egzemplarz oprawny w płótno an
gielskie z futerałem; Cena 13,00 mr., z przes. 13,50 mr. 

Nauka wia1·y i obyczajów Kościoła ka• 
tolicłiiego, wyło~ona obszernie, stwierdzona i obja
śniona mieiscami z Pisma św., Ojców Kościoła przykła„ 
dami z życia, oraz przewodnik życia dla rodzin chrześci
ańskich, przez ks. dr. Hermana Rolfusa, proboszcza, i T 
J. Braendlego, rektora i nauczyciela religii. Egzemplarz 
oprawny w płótno angielskie, bogato złocone wyciski 1 
pudełkiem. Cena 16 'llllł., z przes. 16,50 mr. 

Bez ustank §i\' JnÓdlcie. Zbiór modlitw 
dla wiernych ze skarbu św. Kościoła rzymsko-katolickiego 
do codzte11nego użytku. Oen:i. 25 fen. z przes, 30 fen . 

.Książeczka o łłobrej śmierci. Napomnie
nia, ra<ly i modlitwy odpustowe. Cena 25 fen., z przea. 
30 fen. 

Nab!>ż~ństwo do c~tern~~tu świ~tych 
Pł"zyczyncow w potrzebie. Ks1ązeczka we wszel
kich dolegliwo8ciach pociechę przynosz~ca. Cena 35 fen~ 

Przegląd najgłówniejszych obietnie 
~ba wiciela na ko1·zyść czcicieli Jego Przen, 
8erca. Cena 15 fen., z przes. 18 fen. 

Górłu1. Klemensowa. Powieść z czasów za• 
prowadzenia c}lrześciaństwa. na Sll\zku. Cena 40 fenygów, 
z przes. 45 fen. 

Pociech~ dusz w czyścu cierpiących, 
N2.uki i przykłady o stanie~ dusz w czyścu zostajf\Cych 
Graz ksillżka modlitewna, zawierają,ca wszystkie nabożeń
stwa, ulgę duszom w czyścu przynoszl\ce. Cena za egz. 
'.)prawny w płótno z pochewkfl 1,60 m. z przes. 1,80 m., 
· Uzesć Haryi na każdy czas. Ksi~żka po
uczajq,ca i modlitewna dla. czcicieli Najśw. Panny Maryi~ 
Cena z opra.wfł 1,50 m , a przesyłk!ł 1, 70 m. 

P1·zc'łwodnil'- d o Najśw. Serca Jezuso• 
'vego, za.wieraiący osobliwsze modlitwy i nabożne ćwi• 
czenia na cześó Najśw. Serca Jezusowego z nabożeństwem 
na cały mie .iąc. Cena w oprawie płóciennej 1,20 mr., 
z przea. 1,40. mr. 

Wykład n1odlitwy Pańskiej. Cena 1 mr., 
z przea. 1,20 mr. 

O naśladowaniu Jezusa Uhrystusa~ ~
na 1,00 mr., z przes. 1,30 mr. 

9 ńnŚladowaniu Jezusa Uhrystosac 
Wyda1iie wi~ksze. Cena 2 mr., z przes. 2,30 mr. 

Zy,vot Pana Jezusa. Oprawa w półskórek 
1.60 ml'., z pl'zes. 1,90 mr. 

1 

~ywot św. Aloizego. W pięknej oprawie. 
Cena 5 mr., z przesyłki\ 5,50 mr. 

Husyci na Górnym Slą,zku, Opowiadanie 
z XIV wieku. Cena 40 f., z przes. 50 fen. 

Pet1·onela, pustelnica z góry św. Anny. Cena 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Od puść nallł. Powieść historyczna. LJena 50 f., 
z przes. 60 fen. 

§wiat i l'łlądrość Przedwieczna, Opowia„ 
danie. Cena 40 f., ż przes. 50 fen. 

Domicyan, Powieść historyczna. Cena 50 fen., 
z przes. 60 fen. • 

lłlodlitwa zwyci\'ŻB. Opowiadanie z czwartego 
wieku chrześciańatwa za panowania Juliana. Cena 30 f,, 
z przesyłką 35 fen. 

8oteris. Opowiadanie historyczne z czasów pano„ 
wania Maksymina. Cena 40 f., z przes. 45 fen. 

Trzy Śluby, czyli Marya nie opuści tych, którzy 
u Niej szukaj!\ pomocy w utrapieniu. Cena 35 fenygów1 
2: przes. 45 fen. 

Wielkopolska i Wielkopolanie pod wzglo„ 
dem rozmiaru, podziału, zarządów i płodów. Cena 50 f.1 
z prze;;. 60 fen. 

Ofiary zabobonu. Powieść przez Fr. Ksaw. 
Tuczyńskiego. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. 

Ocl kolebki do grobu. Czytanie miesii;czne 
dla ros.tek chrześcianskich. Cena 40 f., t przesyłk!ł 45 f. 

Przygody Janka sieroty przez niego samego 
opowiedziane. Cena 30 fen, z p rzes. 35 fen. 

Ksiądz Maćkiewicz, bojownik za wiar~ i wol„ 
ność. Cena 25 fen., z przesyłkq, 30 fen. 

Podróż po wszechświecie. Popularne roz
prawy o księżycu, słońcu, planetach i gwiazda.eh. Cena 
75 fen., z przes. 85 fen. 

'Vieniec i koronao. Historyczne opowiadane 
oparte na prawdziwych zdarzeniach z czasów męczeństwa 
pierw3zych chrześcian za panowania cesarza Nerona. Z 
licznymi ilustracyami. Cena 40 fen„ z przes. 45 fen. 

I Skazani do kopalń, powieść z dziejów 
• ch1·ześciaństwa z czasów panowania cesarza Maksymina. 
Ceua 40 fen., z przes. 50 fen. 

Szwedzi w Lędzinach, powieść górnoślfł• 
zka z czasów 30-letniej wojny, przez ś. p. Karola Miarko~ 
Cona 60 fen., z przesyłki\ 60 fen. 

Hapa Polski. Cena 20 fen„ z przez. 26 fen. 
lądy Boże. Powieść z życia górników górno"" 

Ślfłskich. Cena 50 f en„ z przes. 65 fen. 
Poa;rzebana iyweem. Cena 30 fen., z 19zJcl 

85 fenygów. 
Jlistrz Twardowski, sławny czarnoksiężnik pol"". 

ski. Cena 4.0 fen„ z ;przes. 50· fen. 

Ksi~~ki zamawiać można pod adresem: „Wiarus Polski", Bochum. 



Jazdy wynosić będzie 35 godzin 43 minut, 
reszta wypada na krótkie przystanki w pięciu 
miastach. 

W Anglii i Frn ncyi ro.zmyślają technicy 
nad skróceniem i tak ,iuż krótkiego cz!isu, pn . 
trzeb ego d o przepra\\i nifl. sią okrętem z Do
ver do Ca ais. lnżyni ro·wie angieL::cy, bmcia 
D enny, budują okręt poruszany turbiną, · który 
podróżnych z p łudnir wego wybrzeża angiel
skie.go przewozie będzie do Francyi w 35 
minutach. Błyskawicą t 

Szwccya, celt,;m w1~kszenia. szybkosci i 
wygody na swoich kolejach, ma za niar. o ile 
możności, na wszystkich szlakach y,n ·tąpić pa1·Q 
elektrycznością. Utopia l - zn ołasz z„ pe ne 
czytelniku.. W cale nie. Szwecya, zaprowa
dzając elektryczność w lliejscc pary, liczy na 
-przyrodzone źródła siły, nn liczne wodo:;pn<ly 
i wogóle na na siłę l>id~cych wód. O:.mbna 
komisya odbyw~ła długie podróże po kraju i 
przedstawiła na. tęp tiu rządowi sprawozdanie, 
z biegiem lnt wiell!ic korzyś2i i dla tego rz:td 
nie powinien cofać ~iQ przed znacznh>jszymi 
kot~ztami w epoce przejściowej„ Rząd na pod
r;tawie tego sprawozdaniu zarządził dalsze 
prace p ·zygotow wcze. i chce jak najprędzej 
w sprawie t j przed'dtawić parlamentowi do
kładnie .wypracowanf~ projekta. Za Szwecylł 
ma .zamiar pójść również i N orwegia. 

W Berlinie pr~edsiębr~.ne s4 obecnie 
próby, celem sprawdzenia, czy opłaci się na 
większych p1zestrzeniaeh zastąpić parę elektry
cznością; próby te odbywają się z nowymi 
wagonami, zbudowanymi przez tamtejsze to
warzystwa elektryczne. \Vagony owe prze
biegały z zupełnem bezpieczeństwem dwieście 
kilometrów na godzinę, a BZ) bkość ta nie jest 
jeszcze najwyższą. Przy wszystkich planach 
zastąpienia pary elektrycznoćcią w ruchu ko
lejowym chodzi nietylko o uzyskanie większej 
szybkości, lecz także o zapewnienie podróżnym 
większych niż dotychczas wygód. Ale przede 
wszystkiem szybkoać ! Z Berlina do Hamburga 
godzina, tyleż prawie Warszawa ·· Częstochowa, 
- a dwie niespełna godziny do Granicy„. 
Prawdziwie - błyskawicą 1 

:Rozmai toś ei. 
Składki za robotnikó ~ z ~: agranicy 

do instytucyi zabezpieczenia na starość i nie -
moc. Izba r6lnicza dla prowincyi branden
burskiej wysłała niedawno do ministra ról
nictwa podanie, prosząc go o poparcie wniosku, 
aby przez zminnę odnośnego ustawodawstwa 
nie tylko wszystkich rob otników z zagranicy 

uwolniono od ekładek do instytucyi zabezpic" 
czcnia na starość i niemoc, lecz aby zniesiono 
także obowi~zek pracodawców do płaceni.a 
składP.k dla takich robotników, z wyjątkiem 
ty<. h prt.ypadków, w których tacy robotnicy 
pmwstają w Nieme~ 'eh przeszło dwa la.ta. 
1\1inidtcr p Podbiel ki w odpo<:;Viedzi n~. to po
dv,n· o poclnió~·t że d loby siQ to przcprowa
.dzić t~l1 !1 drod~e zmiany ustawodawstwa 
Ale mimster nie może dać inicyatvwy do ta
kiej zmiany. ponic~ ai )dnośną ust~wę dopiero 
przed dwoma laty p1 <ldr.no rewizyi. i miano
wicie odnośny przei)is § 4 ustn.wy uchwalił 
parlament dopiero po obl'Jzernej dysku~yi na 
urodze komprnmisu międy,y rozmaitemi stron-
1 ictwami. 

P! ć dni pod zielllią przE' siedział 
l::ltud~liurz 'rl1i .le w m:nAeczku niernieckiem 
Griruma. .... -h~boraka pracującego nad napr~W<t 
studni zasypała ziemia a dostęp do niego był 
tak utrudniony~ że od soboty w południo do 
czwartku w południe pracowano nad jego il

ra.towaniem \V~•dobyto go zdrowego ;;r,up! łnic 
lecz bardzo ~nużonego i wyczerpanego ; do
magał ,..ię b J'sztyku, lecz doktorzy pozwolili 
tylko na ruleko z jajkiem. Roboty ratunko\ve 
musiały być prowadzone z największł\ ostro
żnością . gdyż groziło dalaze obsuwanie się 
ziemi i zupełne zasypanie Thielego ; skoro 
tylko zdołano utorować sobie w'zki dostęp 
podano mu mleko, czekoladę i zapałki. Dniem 
i noclł setki ludzi otaczały studnię, Gdy 
Thiele ukazał się ze sztygarem Ki.ihlem i feld
weblem pionierów Behrensem, którzy ratowali 
go ?.! narażeniem własne~o życia, - na po
wierzchni ziemi, podrzucił kapelusz i zawołał : 
„Gliick auf!", na co mu tłum odpowiedział 
grzmiącym okrzykiem. Pod eskortą setek 
osób zaniesiono Thielego do ezpitala, gdzie 
pozostanie przez dni kilka dla należytego wy
poczynku. 

Ile zło · 'l' 'ł"Obyfo W roku !DOO na 
całej kuli ~.i1;;m..,kiej? Obliczaj'\ ilość wydo
bytego złota ua 12 milionów 584 tysiące 554 
uncyj pa 31,1 gramów, to jest 39037U kilo
gramów 629 .4 gramów czyli 7807 centnarów 
~9 kilogramó w. Najwięcej złota zwykle wy
dobywają w Południowej Afryce, lecz wskutek 
wojny wydobyli w roku 1900 tylk6 562307 
uncyj. Natomiast w Auatralii 384 7280 uncyj, 
w Stanach Zjednorzonych 3 mil. 837215 uncyj, 
w Rosyi 1100000 uncyj, w Meksyku 420000 
uncyj, w innych krajach razem 1 560 OOO 
uncyj. 
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Związki zawodowe w Anglii. 
Anglia przewyższa pod względem ro~-

3\\vitu ekonomicznego wszystkie narody. Flota 
hundlowa angiel~ka jest tak wielką ja.k floty 
Wsł'.yst.ldch innych państw na świecie, obejmuje 
ona bowiem 21 milionów ton, podczas gdy 
floty handlowe wszystkich paiBtw mzern licz~ 
42 miliony ton. 

Gdyby w Anglii podzielono wszJstkie bo 
goch~a kraju na wszystkich równo, przypada
łoby na każdego mieszkańca po 5,40U mr. 
W Niemczech natomiast otrzymałby knżdy 
tylko 3000 marek. Ten kwj, tak bog<Jty. jest 
zarazem ojczyzn4 organiiacyj robotniczych, 
które nigdzie do takiego stopnia rozwoju nie 
doszły, jak właśnie w Anglii. 

O zwi~zkach tych, zwanych „ Trade 
U nions" (czytaj trede juniens) wypada nam 
obecnie pomówić. 

Koleje, jakie przechodziły te związki, 
czyli historyę ich, najlepiej podzielić na dwa 
okresy, a mianowicie: pierwszy, obejrnujtłCY 
przeszło sto lat, od roku 1720 do 1825, i 
drugi, pif:ćdziesięcioletni, od 1826 do 1875. 

Pierw~zerni „trade uujonami" były związki 
krawców, kapelu aznił\ów i robotników wytwa
rzających wyroby z wełny. W początkach, 
:kiedy kapitalizm dopierq się rozwijał, i ruch 
robo tniczy był jeszcze słaby. Dopiero w 
drugiej po!owie 18 · go stulecia. kit dy ulepsze -
nia techniczne umożliwiły wielkiemu przt~my
słowi s7.ybszy rozwój, .zaczęły s1e krzewić 
takżu t:to .varzyszenia robotnicze, które się 
stały zwiąikiem dzisiejszych „ trade unionów". 

Koło1n panującym nic podobały .:ię owe 
ritow:u zyszenia, i dla tego wydany został l'Jnka.7. 
łąr.zenfo. si ę w zwifłzki, a zu. wszelkie usiło-
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ania porozt miewania się w celu u ... tanowienia 
..... ; rnnków /racy aroillono karami. Stało RiQ 

to w roku 1800# Kilkann8cie lat póini ,j, w 
latnch un:; i 1814 zniesiono prawa 7. 1.,~asów 
królowej Elżbiety, które miały na celu ochronę 
rzemieślników. Tym sposobem odj~to nsj
przód robotnikowi możność bronienia ;:;iQ przed 
wyzyskiem ze strony przedsiębio „·ców, skrąpo 
wano go. a następnie rozk iełznano zupełnie 
kapitalizm, oddając mu robotnika na łaskę i 
niełaskę. 

Zakaz stowarzyszania się miał ten skutek, 
jaki osięgajłł zawsze podobne przepisy: 

1) zaczęły powstawać stowarzyszenia tajne. 
2) bezwzględność sfer rządzących po wo ~ 

dowala wybuchy zbrodniczych namiętności. 
Zasypane źródło nie przestało ciec, szu

kało tylko sobie dróg podziemnych, rozrywając 
od czasu do czasu swą żywiołową siłlł pęta i 
wydobywając się z hukiem i szumem na po
wierz~hnię . 

'ren stvn .zmienił się w roku 1825. 
Nie zatrzymując ię przy powodnch, Uóre 

wywołały te Y.mianę, zazn czarny tylko krótko 
że w roku 1826 zniesiono zakaz stowarz.y
szania si~ i tym sposobem przyy,nano ro bo -
tniko i prawo stowarzyszania. i łączenia ię 
w zwi'łzki dla obrony przeciwko wyzyskowi. 

Pomimo tego atoli, że zakładanie zwiąikn 
zoetałe dozwolone, nie sbl.ły sie organizacyo 
robotnicze tern, czem są dzisiaj. Związki 
miały w tym czasie bardzo wielu jeszcze nie
przyjaciół i rn usiały walczyć z niezlic.zonemi 
t~udnościarni Do tych prz.c~zkóJ ; ; tórc orga
mzucyc we ' łr.:lnem B ~'i em ło.nie zwulczać mu
siały, należał także utopizm, czyli wnoszenie 
<lo zwi zków zawodowych idei i planów po-



iitycznych, najczęściej niewykonalnych. W 
ten hłłłd popadano mianowicie w czasie od 
1826 go 1842-go roku. 

Organizowanie robotników przedstawiało 
przytem nierównie większe trudności, niż w 
dzisiejszych warunkach. Z czasem po poko
naniu wielu truqności, po wielu udanych pró
bach, powstały zwi1tzki wzorowe, polegajlłce 
na bardzo szczęśliwem połączeniu stowarzyszeń 
miejscowych z centralną władzfł naczelną. 
Pierwszym takim typowym związkiem była 
organizacya zjednoczonych maszynistów, za· 
łożony w roku 1851. 

Prawie jeszcze większe były trudności, 
pojawiające się z zewnlłtrz. I te trudności u -
dało się zwi1tzkom angielskim przezwyciężyć. 
A walka ta budzić w nas musi tern większe 
zainteresowanie, ponieważ w obrębie granic 
rzeszy niemieckiej po dziś dzień te same 
istniejfł warunki, jakie panowały w Anglii w 
czasie od roku 1825 do 1875. ' 

Zwią.zek pracy 
we Francyi, do którego prócz organizacyj za
wodowych należą także giełdy pracy, po mia
stach za wsparciem miast i kraju urz4dzone, 
i spółki robotnicze odbył swe zebranie. Mille
rand, minister przemysłu, pragnął robotnikom 
nadać dwa ważne prawa: 1. zabezpieczenie 
na słabość i starość i prawo o strejkach. Oby
dwa prawa byłyby, według naszego zrozu
mienia, robotnikom wiele pomogły, choć 
można by sobie jeszcze lepszych przepisów 
tyczyć. Większość obecnych na zjeżd~ie 
jednak trzymała się błędnej zasady socyalnych 
demokratów : Albo wszystko, albo nic - i od -
rzuciła te prawa Milleranda, choć ten jest 
socyalnym demokratą. 

Szkoda, że ~ię robotnicy tak postawili do 
dobrych zamiarów Milleranda. Wielu praco
dawców się z tego już dziś cieszy, że zjazd 
odrzucił te prawa i piszą, że robotnicy chleba 
nie chcą~ ~ążeli ~mio~ na nim nie ma. : 

Tymczasem trzeba było chleb wziąść, 
pokrzepić się nim, a potem sięgnąć także po 
miód. Na urządzenie izb robotniczych i u
rz~du pracy zgodził się zjazd. Obydwie 
władze będą sie składały z zastępców robo
tników i pracodawców i zajmowały sie urzę
dowo sprawami robotniczemi, spisywaniem 
stosunków robotniczych i warunków pracy; 
będlł też ustanawiały wysokość zarobków, 
które przedsiębiorcy płacić muszą, ' według 
kontraktu z państwem zawartego, skoro będą 
wykonywali państwowe prace. Prawo o strej
kach pragnie zrobić izby robotnicze sądami 
rozstrzygającemi w razie strejków. Choć się 

zjazd zgod?.ił na izby robotnicze i urząd pracy, 
ta jednak 205 głosów było przeciwnych a 258 
przychylnych. I tu sie pokazało, że przeszło 
200 uczestników trzymało się błędnej zasady : 
Albo wszystko, albo nic. Mimo tego tyle 
prawie wszyscy uznali, że w związkach za
wodowych nie trzeba polityki pewnej partyi, 
czy tej lub owej, uprawiać, jak to w Niem
c7.ech czynifł socyalni demokraci. 

Również oświadczył się zjazd przeciw 
ogólnemu czy li generalnemu strejkowi, jeżeli 
by go przeprowadzono, aby pewnemu zawo
dowi, n. p. górnikom lub hutn ikom. pomódg. 
Uczestnicy zjazdu uważajłł, że generalny strejk 
można tylko wtedy rozpocząć , gdyby chodziło 
o odebranie własności kapitalistom, albo o re
wolucyę. Do tego jednak nie przyjdzie . 

Wiadomo, że górnicy żądają 1) osm10-
godzinnej szychty, 2) ustanowienia najm_nie;j
szego ~arobku, 3) po 25 latach pracy 2 franki 
czyli 1 m. 60 fen. dziennej renty inwalidzkiej 
dla każdego górnika. Aż do 15 października 
odbywało się głosowanie pomiędzy górnikami 
nad tern, czy urzfłdzić generalny Fltrejk, skoroby 
rzf&d i parlament aż do 1 list0pada b r. nie 
postarali się o takie prawa. 

W środkowej i południowej Francyi 
oświadczyła się przeważna częś~ górników za 
generalnym strejkiem. W północnej Francyi 
natomiast górnicy nie palą się tak do gene 
ralnego strejku, a jest ich tam najwięcej pod 
przywódzcami Bazly i Lamendin zorganizo
wanych. 

Bazly i Lamendin zw]ekają urząd7.enie 
generalnego strejku, aby rząd i parlament 
miał czas do uchwalenia praw, żądanych pr?.iez 
górników S(' Cyalni demokraci wyzywają ich 
wskutek tego f<.tłs?:ywymi braćmi i zdrajcami, 
ale widocznie Bazly i Lamendin dobrze wied~ą, 
co czynią, gdyż po 1) · org tnizacya górników 
jest jeszcze za słaba, (2 nie ma wielkich fun
duszów. I jak tu strejk urz,dzić? 

· Przegraµy ;: str~jk zawsze jest klęską <lla 
robotników Dra tego Bazly i Lamendin z 
wyzwisk sobie nic nie robią, lecz pracuj14 spo
kojnie nad wzmocnieniem organizacyi. 

W ost.Atnicb 10 latach zabierają się so
cyaliści w Francyi już piąty raz do generalnego 
strejku wszystkich robotników; cztęry razy 
im się nie udało, a piłłty raz również im się 
nie uda. 

Każ dy to przyzna, skoro wie, źe wszystkie 
organizacye są za słabe a czasy są złe. Przed 
laty wybrano komitet dla generalnego strejku, 
zaczęto wydawać gazetę i zbierać pienilldze, 
fundusz strejkowy. Gazeta · krótko potem 
przestała wychodzić, a na fundusz generalnego 
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strejku robotnicy .nie składali, gdyż nie lubią 
stałych składek, co jest wielkim błedem. Cała 
ta praca socyaliotów spełzła na niczem, a gdy 
komitet zawezwał kolejarzy do generalnego 
strejku, rzastrejkowało tylko kilka tysięcy, a inni 
pracowali spokojnie dalej, gdyż im chodziło o 
chleb powszedni, na który im kasa generalnego 
strejku nic płacić nie mogła. 

Pracuje 162 OOO górników po kopalniach, 
ale tylko 62 1000 jest zorganizowanych; 46,000 
należy do narodowej organizacyi górników, 
która najwięcej człon 1• ów, ·40,000, ma w pół
nocnej Francy i. Srodkowa i południowa 
Francya mało jest zorganizowana. Ten zwifł· 
zek zapytał sję międzynarodowego komitetu 
górników w Londynie, czy nie trzeba będzie 
międzynarodowego strejku górniczego, to jest 
w wszystkich państwach, jeżeli górnicy zorga
nizowani w Francyi rozpoczęli by dnia 1-go 
listopada b. r. generalny strejk. Zdaje sie, że 
angielski komitet nie zgodzi się na między
narodowy generalny strejk. W Anglii robo
tnicy zapatrują się dos~' Ć zimno na takie 
wnioski. Gdy z Belgji stawiono wni< sek, aby 
w Anglii zastrejkowano, ponieważ należy nąd 
angielski zmusić do zaprzestania wojny z bu 
rami, odpowiedziały angielskie organizacye, że 
dla tej sprawy strejkować nie będą. W Bt lgii 
również większość górników · nie jest za ge
neralnym strejkiem, choć przez to ma po picrać 
obecnie strejkujących w Leodyum. 

Bazly i Lamendin obradują razem z po
słami nad prawami żądanemi przez górników. 
Skoro parlament się zjedzie, zajmie się zaraz 
temi prawami. 

Do Francyi zwożą obecnie wielkie ilości 
węgla z Anglii i Belgii, aby być przygotowa
nym na przypadek generalnego strej ku. W 
Ameryce budują nawet osobne okręty dla wy· 
wożenia wegla. W skutek tego są tern mniej
sze widoki, że by się strejk udał. 

Ofiary suchot. 
W tych dniach w paryskiej akademii me

dycznei rozpatrywano referat dra Tirseline'a o 
suchotach, - obfitujący w liczby prawdziwie 
przygnębiające. . 

Podług danych, przytoczonych .w referacie, 
suchoty zabierają 150 tysięcy ofiar we :F'rancyi, 
130 tysięcy w Austryi, 112 tysięcy w .Niem
czech, 60 tysięcy we Włoszech, 58 tys: ęcy w 
AngHi, 20 tysięcy w Portugalii, 16 tysięcy w 
Belgii. 

We F .rancyi zniszczenie, sprawiane przez 
suchoty, równa się np. wymarciu całego wiel
kiego miasta .. W d~partamenc~e ~ekw.~n~ 
suchoty zabi~raJ~ ofiar 38 razy w1ęreJ, amzeh 

ospa i szkarlatyna razem, 16 razy więcej, 
aniżeli tyfus. i ośm razy więcej aniżeli dy -
fteryt. Cholera od pierwszego ukazania się 
we Francyi w roku 1732 zabrała okóło 350 
tysięcy ofiar, podczas gdy grużlica w tym sa
mym okresie czasu, - licz14c najskromniej, -
wytępiła około ośm milionów ludzi. . 

Dalej, dane zebrane w referacie, stwierdzają 
że ofiarą gruźlicy padają przeważnie biedne 
klasy ludności, zwłaszcza klasa robocza. 

Dla tego, twierdzi referent, ligi przeciw
gruźlicze, komisye, sanatorya, pomimo cał1 · j 
swej pożyteczności, nie są w stanie wytępić 
tej klęski. Wytepić ją można t}lko z korze
niem którym są nie przecinki gruźliczne, lecz 

' l . okropne warunki moralne i mBterya ne, w Ja-
kich żyje francuzka klasa robocza. 

Znany filantrop, lord Derby, jeden _z m1 „ 
cyatorów kongresu londyńskiego, więcej by 
się przyczynił do walki z suchotami, gdy by 
zamiast założyć sanatoryum, ~amknął 72 szynki 
własne, j~kie posiada i poprawił stan swych 
robotników. 

W końcu sprawozdawca twierdzi, że 
skrócenie dnia roboczego, podwyższenie płacy, 
.zniesienie podatku od drzwi i okien (we 
Francyi), zamiana podatków pośrednich na 
dochodowe i wszystkie inne środki, dążące do 
polepszenia bytu robotników francuzkich -
oto najskuteczniejsza i najtańsza dla państ~ a 
społeczeństwa broń -przeciwko suchotom. 

Zawrotne szybkości, 
Technika dzisiejsza nie uznaje miejsca, 

ani czasu. Morgan, miliarder amerykański, 
siedzący w Paryżu, telegrafem podmorskim 
wydawał rozkazy agentom swoim na giełdzie 
w Nowym Jorku i niecierpliwił się, żo roz
mowa idzie zbyt powoli. A kiedy później w 
sześciu niespełna dniach dostał się z Anglii na. 
drug'ł stronę oceanu Atlantyckiego, wołał 
znowu, że tak podróżuj4 żółwie. Nie ~hcemy 
si~ liczyć ani z pr~estrzenią . ani z czasem; 
radzibyśmy obiedz w jednym dniu całą kulę 
ziemską, a w jednej godzinie rozmówić się z 
naszemi Antypodami. Błyskawica jest ideałem 
naszych czasów. 

1 rzeczywiście zbliżamy się do szybkości 
zawrotnej, niemal błyskawicznej w porównaniu 
z niedawną jeszcze powolnością ruchu między
narodowego. Tak n. p. z Berlina do Neapolu 
ma kursować pociąg błyskawiczny, urz1&dzo1,1y 
kosztem zarz'łdów kolei w Prusiech, Saksonii, 
Bawaryi, Austryi i Włoszech, pociąg który 
przestrzeń H>58 kHometrów przeb_iegać ~ę.dzi~ 
w 37 godzinach. Czas trwarua własc1we) 



~1~olU! a wtorek, G.iWl\rtek ! soboto z dodatkiem 
~ijn~ p. t.: „Nauka Kato~cka", 11 dwutygod:at
ti!RPl ispóiGel!mym P· \7; nGło11 górników ł '.hutników" 
3~ pisem.Hem Htf.lr&okiero p. t. : „Zwierciadło". Przecl~ 
:\,łr;,ta kw:a.rt!Alna ~ flOQ;cle i !1 listowych wynosi 1 mr. 
!JO fa'1l., a it ocmotwerdem do \lomu 1mr.74 fen. „ Wia
Pll :PolMi" sapwmy jeat v1 0emillm plHtowym pad 

nr. 133, ~ rdtronie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 
~ Inseraty płaol sio za miejsce Hfłdk& drobuego drub 
ll> fen., a 11a ogłoue!'Ja '41\mieszczone przed InseratamJ 
'9 fen. Kto C!ięsto ogłasza, otrtyma odpowiedni opun 
osyll _'!.'abat. Za tłómaczen!o. 11 obcych języków nn pol
...ti me się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
I Bm~garni uleły opłaoió i poda~ w Jl.ich dokładny 
Mt'ell pf..Bf4oego. R~ltopie6w siv nie r.rwra.ca. Nazwisk 
&:oreapondentów bez ich u.pow.td.nlema n.ie wylw:uje Bit· 

Nr. 131. Boohu~, ozv.rartek, 31 października 1901. Rok 11. 
=: Redakcya, Drukarnia i K3ięgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice . polscy! Uczcie dzieci swe I s!ebie, a pr~cz tego towarzystwo ~ "Demokra.

1

: elementarze, aby Rodaków przez to zachęcić 
116wić, czytać j pisać po polsku! Nie tischer _Ye~em "~ungde.utschland" pewnie te~ do uczenia dzieci po polsku. 
~ I k• samodzielme będzie chciało wystl,\pić przy wy• 
1e~t Po ~ te.m, kto i)Otomstwu swemu j bora.c~ do rady miejskiej. Gdyby zatem w przy· • • .--. • 
anemczyc się pozwoli! s~łosc1 centrum i liberałowie nie działali wspól· W sprawie polskie] nauki przygotowawcze) 

I
. me, le~z każda ~artya na własną rękę, stawia· do Sakramentów św. 

a!Atad&l(aitm.-Chfmrta<ltt&l:t&t6bti'J!i_.OIM'W ł~by az 5. stronmctw własnych kandydatów i mieli - jak pisze ,,Dzien. Berl." - wvsłańcy 
S' • „ . Y Y Y częscieJ. potrze ne wy ory polskiej kolonii Berlina. rozmowę z ksi~dzem J119.JIUJllll .Jl!!U >V J!ll.JQJ Pł@_q ~ J@JQJ.'f9 ~Jlllll Jllłll)lill) I meza wodme b ł b · · · b b .; 

Baezn~SC Polacy! scISleJsze. Gdyby stóemnki tak się ułożyły, delegatem biskupim. Przyjął ~eh łaskawie, i 
Do wszystkich Rodaków na obcz:vźnie, l wtedy łatwo /_nogłoby centrum jeden lub drugi zapewniał, że władza kościelna co tylko może 

kt~rym sprawa nąrodowa nie je~t obojętna l Pl~ndAt strac.ic. uczyni. Sam nie może ksiądz ·delegat i nie 
zwr~ca~y się ninlejszem .z gorącą prośbą, ab; l .. Jeżeli się centrowcy tej możliwości oba· ch~e sprawy rozstr?.yguć; zwoła. przedewszy· 
dołozyh starań w tym kierunku, iżby każdy \'1iaJą, wtedy ła~wo zrozumieć, że cbdanoby ~~k1em n.a naradę nauczycieli relegii. Choć może 
.Polak czytywał pismo polsko.katolickie które temu przeszkodzić. vV tym celu zwołał pan me da się dla wszystkich urządz!ć polskiej 
umyślnie dla nich Mło~one zostało i dla ich . Lenei~g zarządy trzech pol~kich towarzystw I nauki, to przecież bezwl\tpienia dla tych, które 
dobra. , pracuje. , Pismem tern jest "Wiarus I tamteJszych, lecz nic nie zys~ał, bo chociaż te w niemieckiem nie <lość czynią postępów·. Nasi 
Polski'·, którego hakatyści okropnie nienawidzą osob.y, które. bez .zaproszenia przybyły, wy ~ delegaci zaznaczyli, że bądź co bądź chodzi 
dla tego, że zavi;sze śmiało broni Rodaków prosił ze sali, to i reszta wnet się wyniosła, rodzicom polskim o to, ażeby ich dzieci przy-
przeciw krzywdom im wyrząd.zonvm. gdyż p. L. bynajmniej nie myślał się naradzić goto~yw~n? w ojczystym języku do sakra• 

N I
• f .. d • d ·. ·" lub ułożyć z Polakami, lecz chciaJ po dykta· mentow .swi~tych bez względu na to~ czy dość a IS opau I gru z1en torsku w o bee zebranych postępować. Zresztą dobrze memi~cką ~aukę religii rozumieją, czy nie. 

prawdą jest, że towarzystwa, któ1·ych zarządy Delegaci nae1 słusznie to wypowiedzieli. 
p. L. zaprosił, o wybory się nie troszczą, bo Pr~ygotowanie w ojczystym j~zyku inaczej można już teraz zapisywać 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

- P:reuumerata .,. za "'"Wiarusa Polskiego" z 
trzema bezpłatnymi dodatkami wynoei na te 
dwa miesiące 

tylko l :markę 
a z odnoszeni.em do domu przez listowego 
1,16 mr. 

Rodacy, rozszerzajcie "Wiarusa 
Polskiego", zjednywając mu nowych 
abone·ntów na listopad i grudzień. 

----------------Po la cv na obczyźnie. 
· Polacy w Dortmundzie. 

II. 
Centrowcy dortmundzcy bardzo aię zmar· 

twili, dowiedziawszy się, że Polacy chcą sta
wiać własnych kandydatów przy wyborach do 
rady miejskiej. Zmartwienie to bardzo zrożu· 
miałem się stanie, gdy sobie uprzytomnimy 
położenie centrowców w. Dortmundzie. Trzeba 
wiedzieć, że centrowcy tamtejsi przed osta· 
tniemi wyłorami do parlamentu zawarli ugodę 
z liberałami w sprawie wyborów. Na mocy 
tej ugody centrowcy przy ówczesnych wybo· 
rach ściślejszych do parlamentu poparli kan· 
dydata partyi liberalnej, a co s~ ę tyczy wy· 
borów do rady miejskiej w Dortmundzie, to 
centrowcy i liberałowie ułożyli si~, illl kwdy· 
datów stawić mują liberałowie a ilu centrowcy 
i na tych kandydatów wspólnie głosują, przez 
~o wybór kandydatów postawionych przez 
Jakąkolwiek inną partyę, jest z góry wyklu· 
czony. W obec tego postawienie ka~dydatów 
przez Polaków może tylko posłużyć do prze· 
konania się, ile głosów na siebie zjednoczą, 
lecz widoków zwycięstwa nie ma. Tym więc 
razem takie stanowisko Polaków centrowcom 
zgoła zas.zkodzić nie może. Centrowcy mają 
jednak przyszłość na oku i prawdopodobnie 
ob~wiają się, że liberałowie mogliby w pr~y· 
szłości pozostawić centrowców samym sobie, 
a wtedy zwycięotwo ich kandydatów byłoby 
utrudnione w niektórych obwodach bez pomocy 
Polaków, tern więcej, że socyaliści stawiać 
chcą także własnych kandydatów i wyborców 
trzeciej klasy będł\ się starali pozyskać dla 

to do zakresu ich działalności nie należy. Z d~iała na u~ysł. dziecka - pomjjajl\c to, że 
tego, cośmy powyżej powiedzieli, widzimy je- meraz wydaJe się tylko mmczycielom, iż dzieci 
dnak, do czego to sobie rości prawo p. L. na dostate.c~nie rzecz. V: obc~m języku rozumieją. 
mocy tego, że j~st :r~zewoc~niczą~y.m „ Yer· MieJmy nadzieJę, że prz~ chylne w zasa„ 
bandu" towarzystw, do którego niestety także dzie stanowisko, jakie zajął \vobec zyczenia 
owe trzy towarzystwa polskie należą. Polaków ks. delegat Neuber, doprowadzi w 

Za przykładem p. Lensinga także inni praktyce do zupełnego ziszczenia naszych na· 
Niemcy :zaczęli się umizgiwać do Polaków. Tak . dziei, i że w. te.m nie. przyszkodzą duchownych 
np. tamtejsza socyalistyczna gazeta rozpisała względy na Jakie polityczne prądy antypolskie 
się o tern, że Polacy odłĄczaj~ sit} od centrum, w sferach niekościelnych! 
z czego się cieszy, bo sądzi pewnie, że się so· 
cyalistom uda pozyskać Polaków dortmundzkich 
dla siebie. Także dr. Li.itgenau, który z partyi 
socyalistycznej wykluczony został, chodził do 
Polaków po informacye w sprawie wyborów. 
Prócz tego "Demokratischer Verein "Jung· 
deutschland", nawiasem powiedziawszy, pała
jący w gruncie rzeczy do Polaków taką samq nie~ 
nawiścią, co hakatyści, ubiega się o polskie głosy. 

Dowodem tego choćby to, że przewo· 
dniczący tego „Verajnu", adwokat Frledr. Kohn, 
rozesłał do pewnej liczby Polaków dortmundz· 
kich następujące hektografowane zaproszenie: 

Demokratlscher Verein „Jungdeutschland". 
Sa.mst.11g, 19. Octobor, Abends g:l/4 Uhr, im Saale 

dea Herrn Wilh. Schmidt, Zimmerstr., Versaromlung. 
Tagesordnung: Dle bevorstebenden Stadtvi:rordneten
Wablen. Giiste wilkommen. 

Pan Kohn zaprasza w powyżej przytoczo· 
nem piśmie Pofoków na zebranie w sprawie 
wyborów do rady miejskiej. Na zebranie to 
udało się kilku Polaków. Kohnowi chodziło 
naturalnie o polskie głosy, lecz Polacy oświad· 
czyli stHowczo, że j eżeli będą brali udział w 
wyborach do rady miejskiej, to tylko na Po· 
laka będą głosowali. 

Tak więc najlóżniejsi Niemcy, którzy zre· 
sztą są za ciętymi wrogami wszystkiego, co pol· 
skie, mają ładne słówka, gdy chodzi o to, aby 
Polacy in swymi głosami pomogli do zwycię
stwa. Mamy nadzieję, że Polacy w Dortmun
dzie, skwitowawszy z przyjaźni p. Lensinga, 
nie pójdą też na lep pięknych słówek innych 
:Niemców, zarówno czy to socyaliści, czy też 
jakieś tam Kohny lub Liitgenauy. 

Wiece w Gerthe i Neumiihl 
odbyły się w ubiegłą niedzielę staraniem 
"Zwi zku Polaków". Omawiano na nich obe· 
cne poleżenie Polaków i zachęcano do wy· 
trwania przy sztandarze katolickim i narodo· 
wym. Jak zwykle, rozdawano i tam bezpłatnie 

Ułatwienie przewłaszczenia. 
Z samym sobą nie można kontraktów za ... 

wie~ać. Po~iada to wyr»źnie kod ks cywilny. 
WyJątkowo Je~t to ws~akże dozwolonem, jeżeli 
strony na to się zgodziły. Oto przewłaszczenie 
na sądzie t. j. powzdanie sądowe ( Arflassung) 
po kontrakcie kupna gruntu jest to kontrakt 
właściwie dwustronny, bo jeden powzdaje 
drugi powzdanie przyjmuje. ' 
. ~ więc. nie po\;inno tu być clozwolonem 
JedneJ osobrn stanąc przed sądem i przewfa· 
szczenie wypełnić. 

J~d~akowoż tu zachodzi wyjt\tek prawem 
przew1dz~any. Bo g cl y przy kontrakcie kupna 
zgodzi\ si~ strony, że np. craanista ten i ten 
w i~h imieniu przewłaszczerrle oświadczy w 
sądzie, to wolno zar.iz w koll.trakcie dać pleni· 
pot.en?y~ (Vollmacht) owej zaufanej osobie i ta 
w im1emu obudwóc.tl stron na sąd pójdzie i 
rzecz odrobi. - Tak .zawyrokował kamer· 
gerycht berliński 4 marca moi r. 

\Viadomo, że „Autlassung" na sądzie wy
magał zaw~ze dotąd osobnych podróży, zjeżdżań 
s1ę, k?szt~w, .umów, kłótni, n~er~z i procesów, 
gdy s1~ me Zjechano w umow10nym czasie. 
Teraz, . gdy strony przy kontrakcie na zaufaną 
osobę ,Jako zastępcę swego się zgodza - już 
tych wszystkie h przykrości nie będzie.·' Nieraz 
przych.odziło do kooz"townych procesów o po. 
wzdame gru.ntu, a p~zyczyną byłe, że po kupnie 
zaczęto sobie susz) c głowę, że za tanio si~ 
spr~edało, lu.b z~ dr<>go kupiło, że za mało 
sobie wym~w1ło itd. I có~ się stało: Druga 
strona s~ar~yła o powzdanie albo o przyjęcie 
powzda.ma i powst~wa.ły koszta ogromne, bo 
przedmiotem skargi był cały grunt a więc cała 
cena kupna. 

Radzimy pamiętać o tern. G. Gd. 



Otwarcie i poświęcenie Domu św.Józefa 
w Poznaniu. 

Znów stanęło w murach Poznania doniosłe 
dzieło, które ma nas ludzi pracy pobudzać do 
moralności, oświaty i podniesienia dobrobytu. 
Dzieło to, które stanęło za staraniem i kosztem 
księdza Arcypasterza, noszące miano Domu 
św. Józefa, składa się z sali . do posiedzeń; 
lokalu restauracyjnego i czytelni. Poś_więcenia 
tegoż domu dokonał w niedzielę sam N aj prze · 
wielebniejszy ks. Arcypasterz. 

Krótko po 3 godzinie zajechał Najprzew. 
Arcypasterz w towarzystwie kanonika Echausta 
i swego kapelana oraz p. szambelana Cegiel
skiego do kościoła podominikań:ikiego, gdzie 
duchowieństwo i towarzystwa czekały ze sztan· 
darami. 

Tu odprawił kanonik Echaust . uroczysty 
różaniec, poczem ruszył pochód towarzystw, 
poprzedzający Najprzew. Arcypasterza w gronie 
duchowieństwa, z pieśnh\ "Witaj królowo" na 
sale, które miały być otwarte i poświęcone. 
W uroczystości brały udział następujące towa· 
rzystwa z chorągwiami: · Robotników katoli· 
ckich, Terminatorów, Młodzieży polsko-katoli
ckiej, Rzemieślników katolickich i To~a.rzystwa 
przemysłowe z Wildy i "Sob_ieski" z Poznania. 

Właściwy akt poświęcenia rozpoczął się 
na sali odśpiewaniem pieśni przez chór dom~
nikański: "Pod t 1,voję obronę", poczem NaJ· 
przew. ks. Arcypasterz przemówił do licznie 
zgromadzonych. W przemówieniu swem wy· 
łuszczał powody, które go skłoniły do fundo* 
wania dzieła, mającego przetrwać lat setki. 
Po przemówieniu tem zabrał gło~ ks. prałat 
Stychel. Wyraził on niewymowną wdzięczność 
fundatorowi Domu św. Józefa i dziękował w 
imieniu Towarzl'stwa Robotników i wszystkich 
towarz::; stw katolickich. 

Po przemówieniu tern obszedł Najprzew. 
ks. Arcypasterz w gronie ks.· kąnonika Echau
sta, ks. prałata . Stychla, ks. dziekana Laskow· 
skiego, księży Kłosa, Zimmermanna, Nawro· 
ckiego, Michalskiego i Kostenckiego wszystkie 
sale, poświęcając je. 

Teraz zabrał głos jeszcv.e ks. prebendarz 
Kłos, gospodarz domu tego. I tenże dziękował 

· Najprzew. ks. Arcypasterzowi za dokonanie 
wiekopomnego dzieła, dalej wyłuszczał cel i 
znaczenie Domu św. Józefa. Nie dla robienia 
konkurencyi restauratorom, lub dla własnego 
zysku, lecz na to, by każdy mógł za tani 
pieniĄdz zabawić się, przejrzeć rozmaite pisma; 
przez to bowiem zapobiegnie się pijaństwu i 
jego następstwom. 

Na zakończenie zaśpiewało Kółko śpiewu 
Towarzystwa Rzemieślników pieśń "Do zgody", 
na czem uroczystość poświęcenia i otwar~a 

O młynarzu i trzeeh jego synaeh. 
(Dokończenie). 

Pielgrzym zatrząsł się z oburzenia, sły
sząc o ws ;:>arciu z nieprawego dorobku. Co 
widząc król i bogacz odjechali w swoje strony, 
nie ucałd wa wszy ręki jego. Syn najmłodszy 
chciał zaprowadzić rodzica do swojej ziemianki, 
aby go tam posilić i wywczasować, ale starzec 
mu rzekł: 

- Uprosiłem Boga, aby mi pozwolił uj
rzeć was przed śmiercią i tu umrzeć, na oj· 
czystym zagonie. Teraz mi już nic więcej nie 
potrzeba. Gdy oczy zamknę, pochowasz mnie 
pod tą gruszą, usypiesz mi mogiłę z własnej 
ziemi i zatkniesz na niej krzyż z gałęzi tej 
gruszy wystrugany. To powiedziawszy, raz 
jeszcze syna uścisnął i na ręku jego skonał. 
Syn ręce i nogi rodzica ucałował i wolę jego 
spełnił a pomoflliwozy się na świeżej mogile, 
poszedł na zwykły połów rybacki. 

Tam gdy pierwszy raz wędę zarzucił, ha
czyk .zaczepił się o coś na dnie wody. Po
ciągnął do góry i z podziwem ujrzał na ha· 
czyku złoty pierścień. Młynarz nie znał się 
na klejnotach, ale gdy wieść rozeszła się o 
tern zdarzeniu, ludzie sobie przypomnieli, że 
kiedyś pewien pan, jad~c kolasą, załamawszy 
się na moście przy młynie, zgubił tu drogi 
sygnet, którego nadaremnie szukano. Teraz 
żył jeszcze jego syn i na wiadomość o wyło· 
wieniu pierścienia zaraz przybył, a poznawszy 
klejnot rodzinny, dał zań młynarzowi pieniędzy 
na odbudowanie młyna. 

WIAllUS POLSKI~ 
~ 

Domu św. Józefa została ukończont\. Na ko· 
niec wzniesiono na cześć Najprzewielebniejszego 
ks. Arcypasterza gromki okrzyk: Niech żyje! 

lata, wie, że można zmienić nazwisko po rodzi„ 
cach, dokąd się zwrócić w tej sprawie i umie 
napisać podanie ! Odpowiedzialność za to zdu. 
miewające doniesienie naturalnie nie bierzemy 

Zi i l ,_i na siebie, tylko ją składamy na urzędowy em. e pO Sa e. dziennik rejencyi bydgoskiej. Kto nie wierzy, 
* Z Prus Za.eh., Warmii i llazu.r. niech sobie zapisze „Bromb. Amtsblatt" nr. 40 
Złotowo. ,Centnar kartofli moźna już i czyta pod nr. 92. - Zapewne teraz uwzglę. 

dostać za 80 fen. dni rejencya w danym razie podania dorosłych 
z Suskiego. Dobra rycerskie Sobie~ . i pełnoletnich osób, jeśliby nazwisku swemu 

wolę pod Kisielicami sprzedał p. Starorypiński zechciały nadać polskie brzmienie, jeżeli uwzglę. 
za 230 tys. mr. pp. Lyonowi i Markusowi. dniła „ wniosek" czteroletniego dziecka o zmianę 

Copoty były, jak wiadomo, dotychczas czysto polskiego nazwiska na niemieckie. Warto 
tylko gminą wie.j~ką i miały swego wójta spróbować! 
(amtsvorstehera). W skutek usilnych starań · Janówiee. Przechrzcono Swi.ątkowo na 
reprezentacyi gminnej uzyskały teraz Copoty "Goaslerhof" (! ?) 
pozwolenie królewskie na przetworzenie się w Piszą nam z Zerkowa: w sprawie śpie. 
miasto. Nastąpi więc wybór rady miejskiej wania polskich pieśni podczas majówki tutej. · 
i magistrat11 z burmistrzem na czele. szej szkoły, toczyć się będzie przed sądem 

Kartm~y liczą 1714 katolików, 830 okręgowym w · Jarocinie dnia 30 bm. proces w 
ewangelików i 98 żydów. przeciw tutejszym uczniom rzemieślników, któ. 

Skarszewy liczą 1524 katolików, 1420 . rzy podczas tej uroczystości śpiewali: „Wfw.y. 
ewangelików, 138 żydów i 11 baptystów. · stkie nasze dzienne sprawy" itp. pieśni, o uka· 

Izba rólnicza P1•us Wschodnich ranie tej „zbrodni'f wnieśli skargę pp. nauczy. 
usiłuje sprowadzić familie robotnicze, które ciele. 
wywędrowało na zachód Niemiec, napowrót do Woła, pod Kłeckiem. Folwark po P· D 
Prus Wschodnich. Ponieważ na zachodzie, Thieln w sąsiedniej wsi Polska.wieś, rozparce· 
mianowicie w obwodach kopalń, panują teraz lował Bank Parcelacyjny z Poznania. na Pie
stosunki dla robotników niepomyślne, dla tego karach nr. 18 w ten sposób, że p. Roman 
korzysta wielu z nadających się sposobności i Hofman z Kłecka nabył oberżą, a znany jego 
wraca znów na wschód. Izba wyśyła w tamte agronom dzielny pitn Stanisław Koszczyński 
okolice delegowanego, który tych ludzi od· kupił resztę gospodarstwa. 
wozi. Podróż mają bezpłatną; muszą się je · I Wspomniany Bank kupił piękne z 34 76 
dnakowoż zobowiązać pozostać w pracy na I mórg się składające dobra Procyn pod Gąbi· 
tych dominiach, do których ich zgodzono, naj. cami od pana Hermanna Schneidra i zamyśla 
mniej dwa lata. je niebawem rozparcelować. 

. ~ z Wiele Ks~ Poznaitskie~o. Nauka niemczyzny. Przechwałką 
wierutną jest twierdzenie, że obecny system 

Przesiedlenie na zachód. Wyższy Polaków doskonale uczy po niemiecku. Na. 
sekretarz pocztowy p. Burzyński przesiedlony robocie w Pomeranii przebywający Polak przy· 
zostanie z dniem 1 go stycznia 1902 roku do · . słał komuś do Poznania adres, który tak brzmi 
Saarbriicken - jak c.~ytamy w "Orędowniku". po niemiecku: "Baj Guc Bezycer Her .•.•. 
Pan Burzyński juz od 1 go kwietnia br. miał in Naj Grupe Krajs Piritz Pomer". Dodajemy 
być przesiedlony do zachodnich Niemiec razem jeszcze, że koperta, w której ten adres przy
z czterema innymi Polakami, ale z powodu słano, nosiła zupełnie polski adres, a mimo to 
cho ro by termin przesiedlenia został odroczony. z Pyritż na. Pomorzu trafi.la bez przeszkody do 

Trudne do uwierzenia, a jednak pra - Poznania. 
wdziwe - skoro o tern donosi pismo urzędowe. 
Bydgoski dziennik urzędowy ogłasza w nr. 40 * Ze Slązka czyli Starej Polski. 
pod § 92, że królewska rejen~ya pozwoliła W Wielkim (Jhełmie zostanie jako 
8 -letniemu chłopcu Rybakiewiczowi i jego probo13zcz ustanowiony ks. admin. Aleksander s 
4-letniej siostrzyczce na ich · wniosek, poparty Lissek. 
przez opiekuna i sąd opiekuńczy, zmienić na- Chorzów W czwartek, 24 bm. został 0 

zwisko Rybakiewicz na Becker! Może już przew. ks. Franciszek Adamek, jako proboszcz 
niemowlęta w powijakach zaczną teraz stawiać do naszej parafii wprowadzony. 
wnioski o zmian~ pol8kiego nazwiska. na nie- Tarnowskie Gó1•y (miasto) mają 9414 ° 
mieckie \ Warto byłoby dowiedzieć się, czy katolików, 2035 e wangielik6w a 409 żydów. ł 
czteroletnia Rybakiewicz wniosła podanie pi· Miasteczko 1735 katolików, 40 ewangielików 0 

śrrienne do rejencyi? Nadzwyczajne to musi a 52 żydów. Cały powiat ma 58.109 katoli· 
być dziecko w takim razie, skoro, licząc cztery ków, 3374 ewangielików a 794 żydów. 

Nie upłynęło roku, a już stał w miejscu 
zniszczonego, nowy młyn, lepiej i warowniej 
zbudowaay. Gdzie była licha zagata, ubito 
groblę potężną z silnemi stawidłami. Na kosz 
do uczciwego młynarza ludziska wieźli zboże 
z pobliża i z daleka tak, że często istny kier· 
masz był na młynie. Dostatek zaczął płyns,ć 
szerokiemi wroty, a w ślad za nim przybyła 
młoda żona i szczęście rodzinne. Dobry syn 
co wieczór jeno chadzał na mogiłę pod starą 
gruszę zmówić pacierz za duszę swego ojca, 
którego błogosławieństwu wszystko zawdzięczał. 

Gdy raz w święto po południu siedzi na 
kamieniu przed młynem i trzyma na kolanach 
dwoje jasnowłosycli małych dziatek, psy po· 
cz~ły za wrotami ujadać. Młynarz patrzy i 
widzi dwóch dziadów, łachmanami okrytych. 
Jeden był ślepy, a drugi kulawy, który ślepego 
prowadził. Wpatrzywszy się w nich bacznie, 
oczom swoim nie dowierza, bo byli to jego 
bracia rodzeni. 

- Co się stało ? Zkąd tak stra~zna doli 
odmiana? - wypytuje ich brat najmłodszy. 

A brat najstarszy, ślepiec, tak począł znę· 
kanym głosem opowiadać: 

- Gdy owi zbójcy zamordowali mego 
pana, a ja w lochu dymem ich wydusiłem, po· 
jąłem córkę jego za żonę, pokazało się, że je
den z tych opryszków znalazł wyjście tajemne 
i życie zdołał swoje ocalić. On to później 
przyszedłszy przebrany za żebraka, w-yjawił 
wszystko żonie mojej, że ja odkr~łem im wej
ście tajemne do zamku i sypialnej komnaty 
pańskiej, i że sam zdradziłem ich potem, aby 
ogarnąć skarby i sierotę. Owóż znienawi· 

dziwszy mnie wtedy m~łżonka moja, uwiado
miła o wszystkiem swych braci stryjecznych. 
Bracia niespodzianie przybyli zbrojno i opa• 
nowaw~zy zamek, kazali mi oczy wykłóć i wy• 
gonili, szczując psami. 

A teraz brat średni , który z owczarza 
królem został, tak jął mówić o przygodach, 
przez które z króla wyszedł na dziada ku· · 
lawego: 

- Oto -- prawił - będąc owczarzem, a 
przywykłszy dwa razy do roku strzydz runo 
na owcach i baranach, myśl~ sobie, zo~tawsiy 
królem, że gdy każę całemu . ludowi co pól 
roku ostrzydz przy skórze kędziory, to za 0 
takie mnóstwo włosia, prz)lpłynie mi jaki·t!lki 
grosz do kabzy. Dalejże więc golić wszy· 'ę 
stkich oprócz łysych, na których za to, że 
włosów nie dawali, nałożyłem odpowiedni po· 
datek. Zaczęto strzydz białogłowy i dziew· 
częta, te podniosły srogi lament i tak przeci"1 
mnie podburzyły ród m~ski, iż tłumnie wtar· 
gnięto na zamek królewski i wymyślając od 
owczarzów, wypędzono mnie i strzepano skórę 
nie po ludzku, że o kuli teraz chodzić musi.;ę. 

Młynarz wysłuchawszy braci, rzecze do 
nich: 

- Pogardziliście radą starego c jca i fi 
ludzkiej krzywdy urośli, więc was spotkała 8 
kara zasłużona. Nie dbaliscie o błogosławień· 
stwo rodzica, więc szczęście wasze za.mieniło , 
się w ciężką niedolę. U mnie znalazłszy kę.s ~s 
chleba i przytulisko w kalectwie i starości, 
będziecie modlić się na mogile pogardzonego 'r 
przez was ojca) aby przebłagać gniew jego• ą, 



Baeibórz. Hakatyści na Górnym Slązku 
ączt\ się w stowarzyszenia. "Katowicerka" 
onosi, że poseł · Seget z Lubomi należy do 
~ancgo stowarzyszenia wschodnich kresów i 
·est ruchliwym jego członkiem. 

Zabo1.•ze., Z powodu obniżenia się po· 
wierzchni, dom katolickich związków w Zabo~ 
zu w kilku miejscach się popękał. Właściciel 
omu, ks. proboszc.z Schonaic.h, otrzymał od 
kusa górniczego 1 ~ tysięcy ma.rek wynagro

-Ozenia. 

Ze ś,;viata. 
Be„Un. W królewieckiej "Hartungsche 

tg." ogłasza. jeden z posłów parlamentarnych, 
· cesarz Wilhelm wyra.zie się miał tak: "Je
'eli traktaty handlowe nie dojdą do skutku, 
ozbiję wszystko w droryne kawałki". (Dosio· 

wnie po niemiecku: „Komrnen keine Handels 

WIAR US POLSKI; 

ł Dortmund. W "Tremonii" znajdujemy 
' następuj~ce ogłoszenie: 

I M. Fiirtges, Dortmund uStrzelecket25. 
Dra weki wy fachowy zegnrmincz Wykonn je 

I 
reparacie pocl d ugolcinia gwarania Ocyn
czonie regarka 1,50 M. spre syna 1.20 M. 
ustuga po polaku. 
Z Padwy. piszą: O .. Jan Warchał, Fran 

ciszkanin, dotychczasowy spowiednik polski przy ! 
grobie św. Antoniego w Padwie, po długoletnim J 

tamże pobycie powTócił do ojczyzny, a na. jego l 
miejsce przez władze zakonne został przezna · f 
czony na spowiednika polskiego w Padwie, O. ~ 
ESzymon Łaś, do którego należy wysyłać listy ł 
pod adresem: „P. Simone Łaś - al Santo· i 
PadowD. Itlllia. Nowozamianowany spowiednik ł 
polski w Padwje uprasza przysyłających do I 
niego li·•ty o dokładne noda.wanie adresu, ab17 
mógł odpowiadać w sprawach do załatwiama 
mu polP.'!anych. 

Dla zatrudoionych w kopalni „Heinrich Gustaw-'' 
szyb .Arnoli i Jakob, jełeli mieazksjfł w wiejskim powie
cie w Bochum, na dziedzińcu tychże szybów w '\Y eme. 

7 listopada o godz. 1 po poł dla piechoty. prow., 
gwardyi i Lroni spec. z lat 1001do1894, dla tych, którzy 
pomiędzy 1 kwietnia a 30 września wetfłplli i dla wsey• 
stkich super1 e VJ.idend6w. 

We wtorek 29 paźd z;. rano o godz. 
8 >i.podobało się Panu Bogu zabrać d:> 
siebie na.iukoche.ilszego naszego synka. 

Bolesława 
w pierwszej wiośnie życia 

ertrage zu Stande, so schlage ich alles kurz · 
d klein"). "Voesische Ztg." potwierdza nie· 1 Pożyteczu.e wiadomości. 

ako prawdziwość tej wiadomości, powiada bo· 
iem, że o powyższych słowach cesarskich . . Nieprawdziwe uniew1menie świadka ~ 

doniesiono jej już pr.zed kilku tygodniami. ~est karygodnem. Nie bardzo znany, ale wa·I !' . 

Pt'grzeb odb{dzie się w pifłtek 1 
listopada (Urocz. Wszyst. Swiętych) 
rano o godz. 1/ 28, z domu tałoby ul. 
Marien;tr 222 I, o ezem krewnymJ 
znajoinym donoez, w smutku prgr,żeni 

w~ f'hwiłkowski z żon~. 

Dodać zresztą należy, że królewiecka „Har. zny para.graf 138 kodeksu ka mego brzmi: 
gsche Ztg." miewa zazwyczaj z otoczerua Kto jako świadek, przysięgły lub ławnik 

wornkiego bardzo ścisłe wiadomości. nie zgodny z prawdą fakt jako uniewi~ ' --------------------
Hetz. K~. Biskup Benzler przybył w · nienie poda, winien kRry więzienia d.o ~ Bractwo Różańcowe Polaków w Uecke11dorf 

iedzielę do Metzu, gdzie na dworcu witała dwóch miesięcy. ~ Uwiadamia. s'ę ws~ystkich Br:ici, któ:'Z:'f jeszcze swych 

d 1 Pewl.en f„b1·ykar1t po olany był J'ako s·„„,1'a i Ts.iorlluic nie zmienili, iś b"'dtt w dzień 1 li~topada (Uro-o kapituła, ·prze stawicie e rz!ldU i burmistrz, · .„ · W . n • R - " 
-i d k · · b · · ł t ~ czyst.oi.łć Wazy„tkich S11tiętycb) od godz. 4 do zmija.ne 

ra,,. całe duchowień:itwo katolickie. Z dworca e w procesle 0 0 razę 1 zapomma 0 er· l K b l s d Ob · -1- · k "" S d ł ód . ~ Tri,iP.mnice u u. .usen erga, u . ii str. ow1a,llli1em a.-
dał się ks. Błrkup do pałacu. minie. ę zia pyta go o pow opuszczema i żdcg<1 br1Ha jeat, ~t>y f!i~ stawił. Mogił tet p:zybyć inni 
Paryż. Sprawa strejku powszechnego terminu, na co oświadczył. że pękła w jego l It,· du.cy, którzyby si9 do Br!i · twa zapis1.1ć chcieli. 

e Francyi pozostaje w zawieszeniu. Ministtr I fabryce rura od ~ody. Gdy miał podpisać ~ Starszy hra.t 

oubd6nt0ośwb~ad~?ezyłza~prowkoamd~.s1.c~i wroboktn0ipc~1enj,1.acżhe ~~~!~:1c:~~i~m~:~i:ny_ :: :~=~~~~, ~~zy:1i:pg~~wdę f ·:rowarzyst.wo św. ·Wojciecha w Duisburg 
" ~- ... ... ~ " , donosi swym członkom i wsźyatk:m Rodakom zamteszka-

·godzinny dzień pracy. Komitety socyalisty- powiedział. ~ łym w D'Jshurg, Hochfeld i okolicy, iż w sobotę 2 li· 
ne robotników odbyły posiedzenia, na któ- Wytoczono mu proces karnv i skazano ł stopad~ przyb~d'llie O Nazaryusz i bęlzfo słuchs.ł spowie-

dł h ł b na najniższą możliwą karę - jeden dzień wię· ~ dzi sw. w sobo~ od godz. 4 po poł i w niedzielę rano. 
• eh za pa, a uc wa a, a y w razie ogłoszenia . . . P . b. ::i • z k . % w n edzielę 0 godz, 4 po peł bęctzi1~ polskie nabożeństwo 
· owszechnego strejku górników robotnicy zrnma. r.z~P18 • to ~rcizo .srogi. , a o~zu a~· ~ z kazaniem w kościele· św. Józefa Po nabożeństwie jest 

szelkich zawodów porzucili pracę. stwo, sprzemewierzeme moze sąd skazac takze ł ~ebranie Tow. śiv. w0,iciecha w lokalu pi; y ul Seitenstr. 
Rzym. Ojciec św. przyjmował onegdaj 1 aa karę pieniężną, - a tu tylko więzienie! M nr 19. Uprssz.a sit; wszystkich Rodaków~ aby jak najli-

- ardynała arcybiskupa paryski'ego ks. Rl'chardi·. A więc prosimy pamiętać! ~

1
_ czniej wzięli udział w n11b_, żeńst\"'lie i w zebraniu, gdyż 

_ niezawodn!e w tym roku wiecej kapłana pobkiego mieó 
osłuchanie, na którem był obecny także kar- nie będ,;iemy. Tomao;z RatajJzak, przewodu. 

0 ynał Rampolla, trwało dwie godziny. Roz. Porządek naboteństwa w Bottropiec T t , J' f E 
ząsano głównie sprawę wydalań zakonów W urocz:1•stość Wszystkich Święt.ych'(Wieczns. Ado· i owarzys WO SW. oze a W ssen 
ancuskicb. racya) I msza św. śpiews.ua o gojt;, 5112 II. maza św. ~ urżądza w niedzielę dnia 3 listopadll obchód 6 ro-
Wołna • I k t I k o godz. 63/4 . III. msza, św. o godz. 71/4. IV. msza św. o cznicy założenfa towarzystwo.. Uroczyatość rozpocznie 

... an~~e .8 o • ranswa s ~· godz 8 (dla Polaków) V ms,,,.a św o godz 9 W1'elkie siP MszA. św·., która odprawionąi zostanie na intencyę to-
ord Kitchener wc1!łz Jeszcze spodziewa SIP · · · "' • • · y "" O "'i " nabożeństwo z kazaniem o godz. 10. Godzina Adcracyl warzystwa o godz. 81/ 2 w kościele św. Józefa.. Po poł. 

r saczyć Both~, który się znaj duje obecnie w dla Polaków. od 12 do 1 godz. po poł. W uroczystość o godz. 3 odbędzie sie zebranie, na którem będfł odczyty, 
kolicy Pietersdorfu i Wiubergu. Scigają go Wszystkich Swiętych wolno jeść mięsne potrawy. deklamacye i wspólne śpiewy. Uprasza się członków oraz; 

ł alumny J·enerała Waltera Kitchenera (kuzyna ~ gości o jak nsjlic:11oiej3zy udział we Mszy św. l w zebraniu„ 
~ W niedzielę późaiej dnia 10 listopada urzfłdza towa-

i ównodowodzącego). Smiertelność w połu- Przyszły numer 9 rzystwo teatr ąmatęr~ld i •anjecr o lic~ny : udzf~f 
iowo afrykańskich tak zwanych „obozach .d i d ,1.. • t • . i up1·asza z ar z.ą, d. 

oncentracyi" (do których Anglicy spędzają WYJ z e z powo u ~wię ft.JUZ·W czwar· 1· 

lównie kobiety i dzici). przybiera olbrzymie tek 0 zwykłym czasie. Baczność Rodacy W Baukatt.! 
zmiary. U dzieci doszła już do 20 procent. W niedzielę dnia 3 listopada punktualnie o godz. 4: 

Z różnych stron. 
Bochum otrzyma połączenie kcleją ele

tryczną z Weitmarmarkiem przy kopalni 
ngelsburg. 

Bochum. W ogrodzie OO. Redempto
st6w zakwitły ponownie dwie grusze. 

Wiemell1ausen mają napewno przyłą
yć do miasta Bochum. 
. Dortmund9 Dr.' Liitgenau, który jak 
1~domo jeet socyalistą, lecz z partyi został 
YKluczony, został przez tutejszy sąd skazany 
~wa tygodnie więzienia za orzu3two. L. 

łozył rewjzyę. 
Gelsenkirchen. Tyfus wciąż jeszcze 

za hi:,nje w naszej okolicy, choć przypadki cho· 
ki 0 Y są teraz mniej częste. 
y· , Gelsenkirchen. Sprawą tyfusu zajął 
że ~ prokurator~ albowiem są pewne poszlaki, 

pewne osoby spowodowały czerpanie wody 
odociągowej wprost z rzeki Ruhry, przez co 

Wody wodociągowej dostały się zarazki 
ar· su. 
od Wa1me. W pobli:i:u kopalni "Ewald" 
r~ derz~ła się kolej elektryczna z wozem piwnym. 

oźn1ca został okaleczony. 
Oberhausen. Walcownia „Neuober 

llsen" zniża zarobki o 10 procent, a kopalnia 
i eutscher Kaiser" o 5 do 7 procent. 

ała \Vanne. Tutejszy ks. kapelan Schulte 
eń- stał mianowany kapelanem w Siegen. 
iło ~eełiendorf. W przyszły piątek odprawi 
kęs: Gilbert Kiikelman prymicye w kościele tu
, . ~szym 
SCl ' 
g~ . Kolonia. P. Fuchs, poseł centrowy do 

go• lllu, obchodził tymi dniami srebrny jubileusz 
acy jako poseł. 

Kontrole jesienne. po południu odbędzie się zebranie up. Newelinga. ul. 
Dla zatrudnionych w kopalni „Shamrock" szyb Bismarcka. Mprzeciw kośtJioła katolickiego, niA wielkiej 

III i VI przy Eieklu, na podwórzu tejże kopalni, szyb III sali, w celu założenia · .Koła Śpiewackiego. O 
i IV. jak najliczniejszy udział w zebraniu proai 

6 listopada o godz. 21/ 2 po poł. dla piechoty prow. K 0 mit et : 
gwardyi i broni spec. z lat 1894 do 1900 i dla młodszych, Andre:ej Postaremczak. Ja.n Gryca. Ma.bm. Gadomski. 
dla wsiystkich superrewidendów i dla tych, którzy po
między 1 kwietna a 30 września 1889 r. wst1Jipili. 

Dla v. ójtostwa. Eickel w sali gościnnego Gartbman
na. w Eicklu przy rynku. 

7 listopada o godz 91/ 2 dla. piechoty prow., gwsrdyi 
broni spec. z lat 1894. 1895 i 1896. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W niedzielę dnia 3 listopada prz.vstępujemy wspólnie 

do Komunii św rano o g l'Q.z. 7. Sposobu0 śó do spowie
dzi jest już od czwartku. Przybędzie dwóch po polsku 
mó~iącyeh spowiednikfiw Z ar z a. d 

Bractwo Różańcowe Polek w Bochum. 7 listopada o gJdz. 11 dla piet hoty prow. gwardyi i 
broni spec. z lat 1897, 1898, 1899, 1900 i dla. młodszych, W nied1.Jielo 3 listorads o godz. 4 po południu b~dzie 
dla ws~ystkich auperrewidendów i dla tych, który pomiędzy I Różaniec w kc ściele sw. Józefa. O lic:rns ut\l ział prosi 
1 kwietnia a 30 września 1889 r. wsŁfłpili. PrzPbżona. 

Dla zatrudnionych w kopalni „Hannibal" ·szyb II., I 
na dziedziń~u tejte kopalni, szyb II w Eicklu. 

7 listopada o godz. 21/2 dla piechoty prow.. gwardyi 
i broni spec. z lat 1894 do 1900 i dla młodszych, dla ) 
wseystk'lch superrewidendów i dla tych, którzy pom5ędzy ł 
1 kwietnia a 30 września 1889 r. -wst~pili. ~ 

Dla zatrudnionych w kopalni „Hannover", gzyb 
III i IV, na dziedzińcu tychże szybów w Giinaigfeld. 

8 listopada. o godz. 11/a dla piechoty prow., gwardyi i 
broni spec. z r. 1894 do 1900 i dla. młodszych, dla. wszy
stkich superrewidendów i dla tych kt61·zy pomiędzy 1 
kwietnia a 30 września. 1889 r. wstąpili. 

i 
ł , 
1 
2 
~ 

Dla wójtostwa Lan;endreer i Werne, w sali i 
gościnnego Baa.ke w Langeudreer ł 

7 listopada. o gcdz. 9 dla piech. prow. z lat 1901, 1.· 

1900, 1899 i 1898 f 
7 listopada. o godz. 101/ 2. dla piechoty prow. z lat I 

'l'owarzystwo św. Michi-h donosi swym C'?iłonkom, ii 
'\Walne roczn•e zebranit'I odbę !zie s:ę w· niedzielo 
dnia 3 listopada. po prłudniu o godz. 4 

Porz~dek zebrania: 1 Sprawozdanie z 4 kwartału 
i całego roku 2 Obór komisyi tlo oboru n cwego zsrzą,du. 
3 Obór nowego zarza/lu O liczne iebru.nie Kię wsiyst-
kich ~złonków uprasza Z a r z' d. 

'!Jw ag a: Pasie izenie zarz'łdu jak zwykle. O li
czne zebranie si ę w3zystkich cz.h•ukó N prasi 

W. Chwiłkow~k1, przewodn. 

Baczność Parafianie z \V ałkowa ! 
W niedzielę dnia 3 listopad 11 o gad!. 2 po p.ołudniu 

pt·osimy przybyć do lok.alu p. Jansen w Somborn, przy 
koµalni ,,Sieben plfmeten", 'bo ocrzymalih1y próbki na cho
rągiew. O liczny udział wsuółparafian upra.aza.jfł 

Józef Parysek. Tomasz Goździela. 
1897 i 1896. ~ 

s listopala. o godz. 9 dla piech. pro~. z lat 1895 i 1894 ; (Jzołe ~n~ 
oraz dla tJch, któuy pomiędzy 1 kwietnia a 30 września ~ ~ r Ć C t • ,_ l" ! 
1889 r. wstfłf)ili. I ..,acznoa. as rop 1 0&0 1ca 

8 listopada o godz. 1/ 211 dla gwardyi i broni spec. . W niedzielę, dnia 3 listopada. o god'tl. 4 po poł. od-
z lat 1901 do 1897 Vliłl\czmfl b~dzie się zebranle w lokalu p. Rudolfa. Schauinanna 

9 listopada o godz. 101/ 2 dla gwardyi i broni !pec. , (Besenrota) w celu założenia Towarzyst „a gimnll.styeznego
z lat 1896, 1895: 1894: i dla tych, którzy pomi~dzy i „Sokół", na które się zaprasza wszystkich Rodaków nie; 
1 kwietnia a 30 wr.Z'i'Śnia 1889 roka wstfłpili. I tylko z Oastrop a.le i z cu.łei okolicy 

i Marcin J arczyil.ski. 



r· ;Tow. sw. Stanisława Bisk. w Marxloh. Tcwarzystwo św. Józefa w Wanne. Brnekhansenr 
W niedziele 3 listopada obchodzi tow. trzeeią ro• 

eznic~ poś wi~ce11ia ehorą1wi o godz. 4 po po
łudniu. Bodzie koncert, deklamcye i teatr amatorski pod 
iyt: „Dw6eh wieśniaków". s-.stednte towarzystwa z O'her
m&r:x.loh, Hamborn i Bruckhausen zapraszamy na rocznicę. 
Wstępne dla. członków tow. 30 fen., dla nieczłonków przed 
c1aeem 50 fen., przy kasie 75 fen. - Listownych mipro
Ne:ń nie wysyłamy. - Uroczystość odbędzie aio w i0kalu 

W niedzielo dnia 3 listpada po południu o godz. 4: 
odbedzie się w lokalu pana Marziny miesięczne zebranie. 
O jak najlicznlejszy udział członków uprasza się, gdył 

W niedzielę dnia 10 listopada br. obchodzi niżej · pod„ 
pisane towarzystwo 
pierlVszą rocznicę swego istnienia, 

mamy ważne sprawy do załatwienia. Z ar zł\ d. 
Członkowie tegoż pod2'Śł\ rano o god1. 7 na Mszo iw, 

podczaz której śpiewane będ„ polskie pieśni. W południ~ 
o 111/ 2 wielkie zebranie na eali posiedzeń, na które

111 
przedłożona będzie działalność całoroczna tegoż tow. 

Członkowie zarzfłdu winni aię już o godzinie 3 po 
południu stawić. Przewodnit~!ł\CY· 

pana Rosendala. Z a r z ' d. 

Baczność Rodacy w Laar i okolicy! 

Koło śpiewu „Słowik" w Horsthansen. 
Lekcya śpiewu odbędzie się dnia 1 listopada w Uro

ezystoić Wszystkich Swiętych o godz. 2 po południu. O 
liczny i punktualny udział uprasza się. 

O godz. 6 po poł. będ~ie teatr dramatyczno-ludowy 
w sześciu odsłonach pod tyt. : „Genowefa". - w 
chwilach wolnych przemówienia i deklamacye. Po przed. 
stawieniu zabawa z tail.cami. - Tow. Sf\t!liednie otrzyDlajt 
Hprosaenia przez karty. 

W niedzielę dnia 3 listopada urz1tidza Towarzystwo 
św. Antoniego w Laar jesienne przedstawienie 
amatorskie poł4czone z śpiewem J koncertem. O go· 
dzinie 7 wieczorem będzie odegrana sztuka teatralna pod 
tyt.: „I41a. z Togenburgu". Pocz,tek 1abawy o godzinie 
I> po południu. Kapelę dostawl pan Podeszwa z Alstaden. 
'Wstępne dla członk6N wsz~stkich towarzystw 30 fen., 
dla nlewisst 20 fen., nieczłonkowJe płac4 przed 0zasem 
l)Q fen., przy kasie 60 fen. Czysty dochód przeznaczony 
na chorągiew Bractwa Róta.ńcl\ św. Slłsiednie towarzy
stwa oraz szan. :Rodaków i Rodaczki z Laar i okolicy na 
D&SZ\ zabawę jak .najupn;ejmiej upraszamy. 

Zebranie odbędzie się w niedziel9 dnia 8 listopada 
o godz. 4 po poł. - Cześć polskiej pieśni I Tow. „Jedność·'~ w Bruckhausen. 

Zarz -.d. 
Towarzystwo św. Marcina w Derne. Baczność parafianie z Kotlina pod~J arocinem, 

Donol!lzę wszystkim parafianom kotlińskim, aby się w 
dniu 3 listopada r:araz po wielkiem nabożeństwie zebrali 
u p. Józefa Bf\czyka w Szweryuie pod Kaatropem, Bo
delawingsche Str. nr. 2, aby pomówić o sprawieniu jakieje 
pami~tki dla naszego kościoła w Kotlinie. O liczne zebra. 

W niedzielę d!lia 3 listopada o godz. 31/ 2 po południu 
odbędzie aię roc~ne walne zebranie, na którem 
bodzie zdane sprawozdanie .z czynnosci towarzystwa 1 ca
łego roku, oraz będzie obór nowego zarzt\du. Członek, 
który zalega 3 mfesią,ce ze składki\ miesięczni\ traci pra
wo do głosowania. O liczny udzid członków oraz gości 

nie prosi współpara:fianin W. Sobczak. 

Zabawa odbędzie »i_9 .na wielkiej .sali domu stowa-
rzyszeń katolickich. Z a r z 2' d. 

upra~:syer i rewizorowie kasy oraz rewizor~~i: zc~!;ych Baczność parafianie wałkowscy ! 
winni się o godz. 3 staw\ć. J, Tonder, prezes. Tych szanownych parafia, którzy odbiera.li skład~ 

Koło śpiewu „Kościus.z!:o" w Alstaden T t J d V," B kh na chori\giew dla kościoła w Wałkowie prosimy, aby 
. owarzys wo " e nosc w ruc ausen. zaraz wszystkie datki odesłali na ręce kaayera komite-

donosiawym c~łonkom, oraz Redakom z ~.etaden i okolle), I . . . 
1 

tu p. Walentego Wośka w Laar, Wilhelmstr.11 
łe w nłecizidę dnia 3 listopada 0 godz. 21/a ~"db,dzie sfę 

1 
. Najbliższe po~iedz~nie odbędzie a1ę w n.iedz1e.ę dn!a pod Ruhrort. • 

zebranie, a po zebraniu nast'łpi jesienna zab~Cl.Jf'& z 8 ,hstopa?a n~ sah posiedzeń o g_odz .. 7 wieczor~m. O h- „ • 
tańcem u pana de Poel, na któr-. zapraszamy i°."'Q~ cznt ,!ldz1ał a1ę uprasza. - Geście mlle widiiłlim. Józef Parysek i Tomasz Gozdzda 
Tow. św, Jerzegri z Alstaden. • r., I~(:( rzarzlld. .. ____________ z_a_r_J__..:.,1t_d_. _,...:_ __________ z_s_o_m_b_o_r_n_. _______ I 

„~eioko· ·1~ 
t lfoy polecam mój 

••op•t~~ta~. !!~!1~~!.!0JD~t~.l.DJ!hpr••~- ~ ft~ 
sięobretwa wchodz~oa. - Oaobliwie polecam , 

polskie papierosy, polską kieł'4asę I 
i polskie wino. · 

Ws~ystko ta.k tanio, ie nikt nle może ł Aii,~J eprzedaó„ 
Ms.ro na.dzieję, że Ro.facy i:echcą łeskn"~tt :it.J.:iie poprzeća 
idt\C za hasłem: Mwój du swe;r..,„ 

Wojeie~A ·:s:icia 
W ll ackendorfiP~~ 'przy ul. Mathildestr. 3 7, 

or .-<•t. ł'~bryki M.unscht:}id. 

I{ to pragnie posiadać 

ksi~tkę do nabo.Zeństwa w pięknej i mocnej oprawie 
niech sobie zapisze 

,,Boże bądź miłościw': 
Ksil\łko. „Boże bf\dź miłoaciw" zawi~ra .bard~o ~iękny z?iór nab~- f 

łeństw i pieśni a kosztuje w nadzwycza.J p1ękneJ 1 mocneJ oprawie 
&,50 mrk„ 6 ~k., 7 mrk., 7,5,0 m;~· i 9 mrk. Ksi~~kę tę przeeyłam;y 
poprzednim nadesłaniem na.lezytoaci albo teł za zahczk~ pocztową,. 

4\.dres: .„Wiarus. Polski"'~ Boehum. 

Najlepsze 

paleto ty 
u.brania 

spodnie 
podług miary i także gotowe 

dostaniesz pan bardzo tanio u 

A. Powałowskiego, 
13. 

Potrzebuję 

mężczyzn do roboty, 
:którzy znajd~ pracę cał~ zimę i 
całe lato 

Gustaw Schulz, Velpke 
w Brunświckiem. 

Tomasz Jaroszyk 

Herne, 
Bahnhofstr. 107. 

Dom 
muzyczny 

w Oberhausen (Rhld.) 
: przy ulicy Marktstraase nr. 120, 
poleca : fonografy (które mówi~> 
płll~zlł, śpiewilj~ i grajfłiJ po 10 m. 
Katarynki od 10,50 m. pocz Har· 
moniki od 8 m . pocz. Wszystkie 
inne instrumenta po najtań. c~nli eh 
·wysyłam wszędzie skoro otrzymam 
zamów lenie. 

krawiec pclski .,.. ... 
Brueh, Ifriedrichstr. 16, •"OWY 

poleca aię ~~~0o:;~~!odakom do elementarz polski 
ubrań podług miary, opracowany DOW!\ metOdł\ do la.-

pod gwarancy~ za dobre le.żenie. twej nauki czytania i pisania w 
Towr.r dobry! - Robota trwała 1 oj~zystym ję'!lyk11. 

Ce ny ta n ie. Cena 10 fen., z przes. 16 fen. 

~v" ··:~;"~~;'' -· ._. 

·'i~>~'i 

J.-::-· .. r • .:·============================· .··''··==.=::di-/' 
'C_ .. : „~ 4 ~~r,=~..,,.,,..,.FOGnAIKf'~-------------------~ 

„.'f 

Na bardzo łatwą odpłatę. 
"C"brania goooooooooooooooooog 

dla mężczyzn. 8 Każdy, kto w nowym § 
Zalild.ety R domu kred)1towym 0 

dla Dlężczyzn. 0 „Zum Bergmann" o 
Paletoty 8 (pod górnikiem) 

dla męiczyzn. Io kupi, zostanie najzu-
Zaldfr;t;y pełniej zadowolony 

dla niewiast. przez dobry towar, 

l\a:eb.le 
wszelkiego rodzaju, 
pojed. sprz~ty jako tet 

całe urządzenia 

p o k aż d ej c e n i e. 

Eapesy przez tanie ceny 
• • t R 'ł · · o dla tego wszystko tak tanio. dla n1ew1a~ . 0 i przez naJ atwieJsze 0 

Własna parowa 
fabryka mebli, 

-C-brania 8 warunki odpłaty. 8 Ogniska 
dla cliłopeów. 8ooooooo0oooooooooo8 (maszyn) do gotow.) 

Na odpłatę otrzyma każdy bez względu na stan. 
Boe.hum, Esse n, 

przy ulicy Bahnhofstrasse nr. 30. Thurmstr.16 zupełnie przy reil.sklm dworciL 

Gelsenkłrehen, L a ą r, 
Bahnhofstr. 94. obok„R:ihnhofhotel'~ . Kaiserstr. 6a, przy dworcu Ruhrort. 

Za druk, nakład l redakcn odpowiodzlalny: A11tonl Brej ski w Boehum. - N1kł1dem I czcioDbmi Wydawnictwa „Wiartiu Polskiego" w BoehllDl· 
. " Dodatek: „NaukaKatolitoka 
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Lilijką nazwały; bo biała i słodka jej twa· 
rzyczka wszystkie serca do siebie pocią· 
gała. 

V. 
W Lorecie Andżelina z innymi indyj

skiemi dziećmi czytać, pisać i katechizmu 
się uczyła. Z początku trudno jej to było, 
bo do swobody i bezczynności przywykła; 
ale dla miłości Pana Jezusa tak się we 
wszystkiem zwyciężała, że po kilku mie
siącach pobytu w kolonii, - jak prawdziwa 
Lilijka wonią wszystkich cnót zakwitła. 
Słodka, pobożna, posłuszna; niewinne JeJ 
serce gorącą miłością ku Bogu płonęło. 
Wiele ustępów z Ewangielii na pamięć 
umiała; modlitwa i słuchanie słowa Bożego 
największą były dla niej pociechą. Rzadko 
kiedy w zabawach swych towarzyszek 
udział brała; lecz w wolnych chwilach lu
biła się modlić na g-robie star~go Indyanina, 
splatać wieńce na ozdobę ołtarza, dla ubo
gich pracować, ale przedewszystkiem lubiła 
chorym słuzyć. Ojcowie urządzili w kolonii 
szpital, gdzie było wielu chorych Indyan. 
Andżelina jak aniół paciechy od łóżka do 
łóżka chodziła„. jednemu kwiaty, drugiemu 
owoce, każdemu uprzejme słowo dawała„ . 
\Vszystkim z taką miłością i nabożeństwem 
o Jezusie i Maryi mówiła, że Imlyanie z 
uszanowaniem na nią patrzyli, przekonani, 
że Pan Bóg to święte dziecię dla zachęcenia 
ich do miłości swojej przysłał. 

Przed uroczystością Bożego Narodzenia 
wszystkie myśli i słowa Andżeliny do słod
kiego Dzieciątka Jezus i Jego świętej Ma
tki zwrócone były. Z utęsknieniem oczeki
wała na Pasterkę, przypominając sobie, jak 
przed rokiem całą noc przepędziła w ko
ściele, nic nie rozumiejąc, co się tam działo. 
Teraz doskonale wiedziała o prawdziwej 
obecności Pana Jezusa w Sakramencie Oł
tarza, gdzie się codziennie Ojcu Niebieskie
mu za zbawienie świata ofiaruje. 

(Ci\g dalszy nastlłpi). 

Śwł~tojózafaele 
czyli składka na ubogich studentów katolloko~pols.k.ich . 

Niedobór (zob. nr. 43) 850,32 mr. 
Na chrzcinach u Piotra Wieczorka w Brucbu: 

P. Wieczorek z żonlł 30 fen., Paweł Kowalak 
z żon, 1 mr., ich (lzieci: Walerya, l\łaryanna 
i Katarzyna po 10 fen, W. Kubicki 20 fen., 
P. Hańkowiak z ż:m~ 50 fen, matka Kowa
lak lO fen., matka i 2yn Wieczorka 20 f., 
J. Wojciech 20 fen., Tomasz Kowalak 20 f, 
(nadesłał Paweł Kowalak) . . • • • • 3,00 ,_, 

Pr~y sposobności polskiego nabcżeństwa w Ei· 
kl u: (nadesłał Piotr Szymyilik) • . • . 7 ,80 "' 

Na chrzcinach u Ign. Włódarczaka w Scherle
bek: I . Włódarozak z żon~ 1 mr., A. Fur· 
mankiewiet 50 fen, St. Poslednik 1 mr., W: 
Mikołajczak 50 fen., M. Matuszak 60 fen., 
M.. R'.)sta.k z żon' 1 mr 1 Franc. Kaczmarek 
z żonfł 1 mr.; Fr. Matuszak 50 fen., Franc. 
Paluch z żon~ 1 mr., ·Fr. Matecki 60 fen, 
K. Górny 80 fe'l ., (nadesłał Kasper Górny) 7,80 „ 

Na chrzcinach u Piotra Radojewskiego w Her
ne : St. Radojewski z żon\ 1 mr., Marcin 
Rajczak z żon, 1 mr., A. Trawka z !oną 1 
mr, P. Radojewski z !on, l~óO mr., St. Ra-
dojewski 20 fon., (nadesł. Piotr Radojewski) 4:,70 „ 

Członkowie 'row. św. Wojciecha w Baukau 
(nadesłał Walenty Gabryelski) • . • . . 10,00 „ 

Członko nie Tow św. Barbary w Bottropie 
(nadesłał Rafał Kolorz - porto 20 fen ) • 7 ,OO „ 

Na chrzcinach u Jana Marsztalerza w Wanne: 
J . Marsztalcrz z żon\ 2 mr, J . Zieliński z żo • 
nf!i 2 mr., J Hanza z żoo2' 1 mr., W. Kaaper
eki z łollił 1 n..r., A Olnik 50 fen., Fr. Ur
baniak 1 mr, Szczepan Urbaniak 50 fen., J, 
Urbaniak 1 mr.,nowonarodzony synStanisław 
50. fen, (nadesłał Wawrz. Kasperski) • 9,50 „ 

Przy sposobnc.ś ei polskiego nabożeństwa w Bo· 
chum, w dniu 27 października, wręczyli : St. 
Swierczyk A. Kosłowski, St. Duszyński) • 8,16 „ 

Ze skarb(}nki Tow. św. Barbary w Bochum w 
dniu 27 pażdz. (wreczył St. Szymański) . 2;30 ,, 

Na zaręczynach u Iga. Gawrońskiego w Rob· 
linghausen (wreczyła Władysława Franka) 5.65 „ 

Rozchód: 
Razein : 6C>,90 „ 

L. P. w B stypendyum • . . • 59,65 mr. 
J. S. w W . szkólne na trzeci kwartał 25.00 „ 

Razem : 84,6!> mr. 
Niedobór: 850,32 mr. 
Rozchód: 84,65 „ 

Razem : 934,97 mr. 
Dochód : 65,90 „ 
.Niedobór: 869,07 mr. 

Bóg zapłaó I Św. Józafacie, módl siv za nami l 

30 10. 1901. pro: Ks. LI se. 

KSIĘGARNIA „ WIARUSA POLSKIEGO" 
w Boehum 

ma na składzie wielki wybór ksi~ek do naboteilstwa1 
ksifłżek powieściowych, śpiewników, ksią,łek treści religij„ 
nej ł historycznej, papier listowy z pjęknymi napisam 
polskimi Ud. Dalej: wielki wybór figur Swiętych, kracy· 
fiksów, róźailoy l innych dewocyonalij. 

Adres „Wiarus Polski", Bochum. 

- Nakładem 1 czcionkami Wydawn.lctwa „ Wiarusa p.Jlskiego" 

- (POSŁANIEC.) 

o ,,Nauka Katolicka" wyohodm „ oswar- r 
tek w Bochum w Westfalii jako bezpła
tny dodatek do „Wiarusa. Polskiego". 
Osobno „Na.nki Katolickiej" prenu.maro
wa6 nie mołna. Kto wlęo choe j'ł otrZJ• 

I 
mywaó, nieeh sobie zapisze na poczcie „ Wiarusa Polskiego". 

o o 

ł 
01------ --------o 

„ Wiarus Polaki", pismo pollvosne 
wyohodsl trzy ruy tygodniowo 11 nNaaq 
Katollckfł", jako belpłatnym dodatkiem. 
Prenumuat.a na po01Ioie wynosi l mark9 
60 fenygów kwartaln1e, a t odnoHeniem 

cl 
do domu przu liltowego l mll'kO 7 lS 
fenygów. 

·~-~·-~~~~-o 

Módl sit i prac1:Lj I 

Bezpłatny doda tek tygodniowy do ,,Wlaruśa Polsklege". 

lir. 44. Boehum, dnia 31 paźdzłernłaka 1901. Rok 10. 

Na uroczystość Wszystkich Świętych. 

Ewangielia. Mat. V. 1-12. 

W on czas : Widząc Jezus rzesze, wstąpił 
na górę; a gdy usiadł, przystąpili ku niemu 
uczniowie jego, a otworzywszy usta swe, na· 
uczał ich, mówiąc : Błogosławieni ubod~y du· 
chem, albowiem ich jest królestwo niebieskie. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiędl\ zie· 
mię. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy ła
kną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą 
oni nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albo· 
wiem oni miłooierdzia dostąpią. Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. 
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem na· 
zwani będą synami Bożymi. Błogosławieni, 
którzy cierpią prześladowania dla sprawiedli· 
wości, albowiem ich jest królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć 
będą, i prześladować was będą, i mówić wszy• 
stko złe przeciwko wam kłamiąc dla mnie. 
Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata 
wasza obfita jest w niebiesiech. 

Na Dzień Zaduszny. 

Ewangielia. Jan V. 25-29. 
W on czas mówił Jezus rzeszom żydo· 

wskim: Zaprawdę, zaprawdę, wam powiadam, 
żeć idzie godzina i teraz jest, gdy umarli 
usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, 
ożyją. Albowiem jako Ojciec ma żywot sam 
w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot 
sam w sobie; dał mu władzę sąd czynić, iż 
jest Synem człowieczym. Nie dziwujcież się 
temu, boć przychodzi godzina, w którą wszy · 
scy, co eą w grobach, usłyszą głos Syna Bo· 
żego. I wynijdą, którzy do brze czynili, na 
zmartwychwstanie żywota, a którzy źle czynili, 
na zmartwychwstanie s~du. 

Na niedzielę XXIII po Świątkach. 
Lekeya. Filip. III. 17-21 i IV. 1-3. 

Bracia ! bądicie naśladowcami moimi, a 
upatrujcie te, którzy tak chodzą jako macie 
wzór nasz. Boć wiele ich chodzi, kt6rem wam 
często opowiadał, (a teraz i płacząc powiadam), 
nieprzyjaciele Krzyża Chrystusowego; których 
koniec zatracenie; których Bóg jest brzuch; 



i chw~ła. w sremocic ich, którzy · ziemskie r.z.e· 
c:-y miłują. A nasze obcowanie j f st w niebie· 
s1ech, zkąd też Zbawiciela o czeki warny Pana 
n~dzogo, J.e~usa ~hrystusa., który pr~emieni 
ciał? _POdło~c~ nasze.], przypodobane ciału ja· 
snosc1 BWOJ0J . ~edl~ skuteczności, którą też 
ws.zy~t~o. po.db1c sobie może. A tak Bracia moi 
naJmils1 ~ wielce p~ż~dani, wesele moje i ko
r~;i~ moJa:. tak stójCJe w Panu, najmilsi. :EJ wo 
di~ ządam i Syntychyi proszę, aby toż rozu 
m1ały ~ Panu. A rros;.ę i ciebie towarzyszu 
prawdziwy, pomagaJ tym, które w Ewangielii 
społ~ zemną pracowały, z Klemensem i z in . 
~ym1 pomccniki, których imiona są w księgach 
y,ywotn. 

Ewangielia. Mat. IX. 18-26. 

~ ?n .czas: Gdy mówił Jezus do rzeazy, 
oto ~SU\~ę Jedno pr~ystąpiło, i kłaniało mu siQ 
mówiąc: Panie córka moja skonała. ale pójdź' 
>włóż na nią rękę twoją, a P.yć będ;ie. A wsta~ 
'"'Wfł..zy .Je~us szedł za nim i uczniowie j~go. A 
-<>to ~1ew.1asta, która krwotok przez dwanaście 
lat cierpiałs, przystąpiła z tyłu i dotknpl- s' k . . ' "'1t\ ię 

ra.JU ~zaty Jełf:o. Bo mówiła sama w sobie: 
Bym su~ tylko dotknęła szaty jego, będę zdro
wa. A .Jez~s obróciwszy si{}, i ujrzawsz · 
rzokł: Ufaj córko- wiara twoJ·a · b' YdJą, ·1 I . · cie ie uz ro-
w1 a. u.zdrowlOna J'est niewia>l.ta od o . 
l . A ~ neJ go-
rnmy. gdy przyszedł Jezus w dom Trs· · • . . ł . k' . n„ iązęc1a, 
I UJrza p1szcz t 1 lud zgiełk czyniący m, 'ł. 
Od t . lb . . ' OWI , 
. . s ąp~ie. a. ~wiem me umarła dziewec~ko,. ale 
:spi. I smrnh SlQ z niego. A gdv W'APOa 

1 

e. dł . . ł ,_, . \f.-vb no rzc-
,,zę, wsze 1 UJ a rękP. J. flJ. 1 „ t ł d . 

"'k I · . " ' ' 'pows a a zie-vec„. a. rozeszła SlA tn ~ł· . • • • . • . " "' .• awa l)Q w~z"t'St1\·1e11 oneJ z1cm1, · t' ""' " 'tJ 

:= as1 a 
nascie, i wiele już była ucierpiała od wielu IV. i chać Pana Boga, który nas tu dla dobra 
lekarzy, i cały swój mająteczek straciła na B' d d · ich przysłał. h b · · ie na zieweczka gorzko śmierci opie-
c oro ę I me jej nie pomogło, ale coraz k ł k ł · · 1 0 - Nasz OJ'c1'ec 11.>r1'eb1'esk1' pewn1'e was b d · · · · · una swego p a a a; Cieszył Ją mi e jciec .i.~ 
ar zieJ JeJ się pogorszało, usłyszawszy, że Franciszek, ale trzeba było do Loretto bardzo kocha, że tyle dla szczęścia bie-

J ezus idzie do Kafarnaum, przyszła z tyłu • 1 d · · ł dnych Indyan pracuJ'ecie ,· - rzecze dzie-
między ludem i dotknęła się szat Zbawi- wracac. n yame cia o zmarłego starca weczka. 
· 1 b b' do łódki przenieśli ; a że Andżelina odstą-

Cie a, o so ie tak mówiła: bylem się tylko · · · h · ł 0 · · F · · An1'elsk1' us'm1'ech rozJ'as·n1'ł obl1'cz 0 

d k pic go me c cia a, JCiec ranc1szek usiadł - y 

.ot nęla Jego szaty, to zaraz ozdrowieJ·ę. · · · . b · • s'w1'ętego kapłana ... przy meJ i, ze. y Ją w smutku rozerwac, 
I oto ozdrowiała natychmiast. A pożnaw- opowiadał 0 małych dzieciach, jakie w ko- - Tak się spodziewamy - rzecze -
szy wnet Jezus w sobie moc, która z Nieg·o lonii znajdzie. To ją nie wiele zajmowało, ale Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi; 
wyszła, obróciwszy się 'lo ludu, zapytał lecz gdy począł mówić 0 Dzieciątku Jezus, nigdy więc nie możemy nadto czynić dla 
się: „Kto się dotknął szat moich?" A wtenczas dzieweczka opowiadała Mu o swem braci naszych. 
nikt nie wiedzfaJ, co się było stało, i pierwszem do Loretto przybyciu, i w ja- - Jak będę z dziećmi, o których mó-
Uczniowie sami mówili, że się lud żWy- kich uczuciach tę noc w kościele przepę- wisz, mój biały ojcze, będę bardzo dobrą 
czajnie koło Niego cisnie. Gdy Zbawiciel dziła. dla nich; a kiedy zachorują, dla miłości 
stanąwszy, patrzał naokoło, jak gdyby szu- Pana Jezusa służyć im będę. 
k ł - Kiedym tu przybył, mówił Ojciec 
·a oczyma tej, która się szat Jego dotkn~ła,' · · - Jeżeli tak b&idziesz postApowała, ~ Franciszek - nie było ani domów - ani " " 
owa niewiasta, bojąc się i drżąc, przyszła pola _ ani ogrodów„. była tylko ogromn·a moje dziecię, rzecze kapłan z uśmiechem, 
i upadła przed Nim, i powiedziała Mu - to kiedy pójdziesz do Boga, J. ak twój' k pu5lzcza; Indyanie, którzy teraz tak szczę-
ws.zyst ą prawdę. A on jej rzekł: "Córko, śliwie w gromadzie żyją, dzicy w pustyni ojciec Indyanin poszedł, wielką od niego 
wiara twoja uzdrowiła cię; idźże w pokoju, się błąkali. nagrodę otrzymasz. 
a bądź zdrowa od choroby twojej". Kiedy - Ach! żeby mi tylko pozwolił być 
Pan Jezus domawiał tych słów, przyszli - Jakżeś ich mógł zebrać razem? - zawsze z sobą - odpowie dzieweczka, -
słudzy owego książęcia synagogi, Jaira, pytała Andżelina - ojciec Indyanin czę- nie chciałabym innej nagrody. 
i oznajmili mu, że córka jego już umarła, sto mówił, że ludzie jego narodu nie lubią, - Taż to jest właśnie nagroda obie-
i że napróżno trudzi Chrystusa. Rozumieli jak biali, zawsze na jednem miejscu mie- cana wszystkim, którzy Go kochają i wier-
ci słudzy, że chorą mógłby Jezus uzdrowić, szkać. nie Mu służą. 
ale umarłej nie zdoła wskrzesić. A Jezus - Z początku było to trudno; ale za- Gdy to Ojciec Franciszek mówił, łódka 
usłyszawszy mowę sług, rzekł do Jaira :' razem i słodko, bośmy pracowali dla szcz~- przybiła do brzegu. Za jego rozkazem ciało 
„Nie bój się; wierz tylko". I przybyli ścia ludzi, za których Chrystus Pan umarł. zmarłego Indyanina do trumny złożono i 
w dom, gdzie była owa umarła dziewczynka; Moi towarzysze i ja przybyliśmy tu z wiel- do kościoła zaniesiono. Andżelina ukl~kła 
a tam już było pełno płaczu i narzekania. kiego miasta nad morzem położonego; przy nim i długo odejść nie chciała; wszy-

Gdy Pan Jezus jednego razu Chrystus zaś rzeki: "bla czego płaczecie, przez wiele dni i nocy męczyliśmy się pę- stkim odpowiadając, że jej ojciec Indyanin 
t 

1 
d siedział dzieweczka nie umarła ale śpi. 1' I śmiali dząc przed sobą trzodę bydła. Nareszcie nie lubił sam jeden w ciemnościach zo-

wało celmków 
1 

grzeszników, i tam na- się z mego, bo wiedzieli, że była umarła; przybyliśmy na miejsce, gdzieś dzisiaj rano stawać. Ledwo późno w wieczór niewiasta, u 8 0 u w. oinu,. gdzie się wielu znajdo- · · 
ucz I f • a Pan Jezus powiedział to dla tego, aby była ; tam wznieśliśmy wielki krzyż, pro- której opiece dzieweczka poleconą była, 
~ ~ ar~zeus.z~w, którzy l\Iu wyrzucali, okazał, że jak łatwo śpiącego obudzić czło- sząc Boga, żeby nam błogosławił; zbudo- mogła ją do domu swego zaprowadzić. Na-
z~ z. celn~kami 1 grzesznikami zasiada; iż wiekowi, tak łatwo Bogn zmarłego przy- waliśmy kościół i mieszkanie dla siebie·, zaiutrz rano była na Mszy św. żałobnej, 
mlłos1erdz1a chce a nie ofiary b . J dł ' • o me przy- wrócić do życia. Gdy wye:nano z domu potem wyrąbaliśmy w lesie wiele drzew, potem na pogrzebie; a gdy gdy dół napel· 
s~e . wzywać sprawie. dliwych, ale grzeszni- I ..... · kow. })rzybył do Niego J·eden . ud, tedy wziął Pan Jezus ojca i matkę - zasiewaliśmy ryż, kukurydzę i inne niono ziemią, a dzieci grób kwiatallll obsy-
nych synagogi mi t K f z przeł~zo- dzieweczki i Uczniów 'swoich, Piotra, Ja- zboże do posiłku człowieka służące, a gdy pały, Andżelina w niemej boleści usiadła 
Jairus ~lladł l\Iatls ad a ~rn~um, imiemem kóba i Jana, i wszedł, gdzie owa zmarła dojrzało, zbieraliśmy i rozdawaliśmy ubo- przy nim„. Ojciec Franciszek zostawił ją 

' o nog I prosz~.c Go d · k 1 ~ ł · · · · I d któ · · · t k h ·1 le ot lał J·e mocno, rzekł: Córka . "' . . . I ziew~~z a ~za a, I UJąwszy J~ za rękę, gim n yanom, rzy nas o pozywieme .a samą na e w1 ę, a p em pos • 
włóż na nię ręc~ . b mo J~ k~na. . P~ Jdz, rzekł JeJ : "Dzieweczko! tobie mówię: wstań ! " prosili. Tak pomału dzicy zaczęli się około dną z młodych dzieweczek z kolonii, żeby 
została" Pan J'ezze Y ozc rdowiała .1 zywa I natychmiast panienka wstała i chodziła, nas zbierać, zaczęli sobie chatki budować, ją pocieszyła i zabawiła. Biedna sierotka 

· ns posze ł z J a1rem a · I 1 t d · · · · d ' · d · i· d d ł · · 6 · ' d b' · za nimi szło wiele bardzo ludu A ~ie a. mia a a wanas~1e. I wszyscy zdumieli w pracy nam opomagac ... 1 g y lllle 1 o- a a su: nareszcie nam w1c o z ierama 
wiasta, która miała płynieni 

1 
·. 

1 
t d - się na~ tem,. c~ .się stało. - Tak nam, statkiem wszystkiego, co do żywności po- kwiatów i zwijania wieńców wraz z inne· 

e trwi a wa- kocham brama, sw1ęty Marek, Ewangielista
1 

trzeba, łatwo nam było nauczać ich ko- mi dziećmi, które ją bardzo pokochały i 
~~~~~~~~~~~.:___:_:._~~===::__~~~~~~~_:__~~~~~~------=-
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W pobliżu był kościół. Tam to wszedł I Stało się to, czego się obawiał. Całe 
bw złamany starzec, aby przed Najśw. miasto mówiło o tern, koledzy szydzili zeń, 
-Sakramentem w swej książce do modlenia ale przyszły kierunek życia Cezara był 
szukać pociechy. rozstrzygnięty: odtąd tern odważniej od

dał się wszelkim. ćwiczeniom pobożności. 

Duma zwyciężona. Jeszcze jako oficer wiódł życie nader cno
tliwe, bardzo często przystępował do Sa-

. c:zar _z Bus był syne~ bogate~o, sŻl~ch- kramentów św., służył chorym. w szpitalu 
cica i słuzy~ . w francusk~em W?JSK.u Jako i już za życia nadzwyczajnemi łaskami 
?fi~er: C~oc1az oddawał sH~ ~am1ętme. grze Bożemi był obdarzony, a osobliwie takim 
1. zycie me~orządne p~owadz1ł, -. • ~e za- I darem mądrości, że książęta i biskupi ra
n~edbywał Jedna~ modhtwy.} ?oJazm, ~by • dy jego zasięgali. 
me. ?Ył spostrzezony~ modlh. się w k~c1ku I Wreszcie został nawet kapłanem i za-
kos~1~ła sweg' . ~odzmuego miast~ Cav1l.l?n, I łożycielem „ braci chrześciańskiej nauki". 
własme w c~w;.1!1, gdy kapłan miał NaJsw. 1 Po śmierci jego błogosławionej r. 1607 
Sakrament mesc do chorego. I ciało jego długo było niezepsute. 

Daremnie czekał kapłan na zakrystyana I 
lub na chłopca do Mszy służącego. Oglą· I 
dając się na wszystkie strony spostrzegł l ~niół-Lilijka„ 
wreszcie oficera modlącego się. Pan Bóg I (Ui!\g dalszy). 

podał ~u 1:11~śl, aby ~o prosił 0 P.r~ysługę. i O, jakiż to rzewny widok! Na bezlu
Dał więc swiecę goreJącą oficerowi i rzekł: l dnej wyspie wśród obszaru wody _ w 

- Idź pan naprzód; dziś pan będziesz ubogiej chat~e - kapłan misyonarz z garst
służył królowi chwały, który tu jest ukryty. ką ubogich Indyan, adorują Boga - Stwór-

z początku obraził się Cezar takiem żą- cę Nieba i w tej wspaniałej - bogatej 
da~~em. :Vłaśnie miał na sobie najp~ękniejszy f przyrody,. która cudna, krasą ~wo~ą chwałę 
swoJ umform, szablę przy boku i kapelusz ~ Stworzyciela ogłasza !„. Co w1ęceJ - ten· 
z pióropuszem w ręku. Co powiedzą, po- ł. że Bóg - nieskończonej miłości - pod 
myślał sobie, w mieście? co na odwachu, I zasłoną Sakramentu, sam się oddaje bie
kędy muszę przechodzić? Co sobie pomyśli I dnemu dziecięciu pustyni, które go całe 
jenerał, co moi towarzysze, jeźli ujrzą, że życie nie znało; ale przy śmierci - nie
spełniam obowiązki kościelnego? czy nie · biańską światłością ożywione - świętą 
będą wszyscy szydzić i kpić ze mnie? Du- miłością ogrzane ·- słodko w objęciach 
ma jego się oburzała - ale łaska zwycię- Boga swego zasypia ... 
żyła. Szczęśliwy starzec! rajskiem weselem 

Nagle odważył się czyn ten, w owych jaśniejący, ze łzami ręce kapłana całował, 
okolicznościach heroiczny, spełnić, by cześć - za ostatnie dobrodziejstwa dziękował.„ 
oddać Królowi nieba i zadośćuczynić za I - Ojcze! mówił gasnącym głosem -
zniewagi Mn wyrządzone. Pomyśłał sobie, ł ·przyjm podziękowanie moje, - i to dzie· 
że -albo wieczne zbawienie, albo potępienie cię, które Ci oddaję.„ a stosując się do 
moze być zawisłe od tej próby - że na- życzenia jej matki - powtarzam: - Oto 
wet · król't>wie i książęta mieli sobie za chlu- Andżelina nie chrzcona. 
hę, jeźli mogli Najśw. Sakramentowi z go· . Dzieweczka rzuciła się w objęcia star
rejącą świecą towarzyszyć. Podniósłszy te-1 ca„. umierający Indyanin złożył ręce na 
dy wzrok ku niebu, wziął w rękę świecę, głowi~ swej przybranej córki, - i dusza 
głęboko się skłonił przed Najśw. Sakra- I jego knvią Chrystusową obmyta, - Cia
mentem i spuści wszy oczy ku ziemi szedł I łem Jego zasilona, z weselem puszła do 
przed kapłanem. Nieba. _ 
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te cuda dzisiejszej Ewangielii obszerniej o- i Bogu n!e pamiętają, aie s!ę udają do tak 
powi.ada. l\~y czytaj,ąc. j~ sobie dzisi.aj, .za- I nazwanycl~ mądryc~ b.ab, które przez swe 
stanow!11y s1~ s~czegolme.J .nad tern 'Yielkiem I g·usła, zazeg?!~ama I ~ruczenia pod no
zaufamem, Jakie pokładali w Jezusie Chry- sem, Bóg na.Jsw1ętszy wie, jakich słów, o-
stusie i ów książę synagog·i i owa niewiasta. I' szukują tylko ludzi. Wyzdrowieje prawda 
Używali oni różnych środków, jakie im na niejeden, ale któż to pomógł? baba? za
chorobie znający się ludzie podawali, i owa . żegnywanie? Nie, sama natura sobie do
niewiasta cały S\~ój d.obytek strac~ła na I pomog'ła; ~ wielu myśli, że to babskie gu- . 
lekarstwa; ale te srodk1 naturalne me po- l sła sprawiły. Bóg dopuszcza niejednym , 
magały. Cóż im więc czynić pozostało? i wyzdrowienia, aby mieli czas poznać swoje : 
oto te.raz odd~ć się na 'Yolą .Boga, Je~u j błęa! i ś~epotę, ż.e , więcej cz~ro.m zawie-. 
zaufac, od Niego czekac pociechy. I me 1 rzyh, am Bogu i srodkom, Jakie Tenże: 
zawiedli się w swojem zaufaniu! niewieście I przez rozum ludzki podaje. Ze to jest· 
krwi płynienie ustało, a dziewczynka ożyła. I grzech, to sam Bóg przez Mojżesza powiaa, 
Uczymy się ztąd, mili Bracia, jak sobie i l da, bo zakazuje udawać się do gnseł m6& · 
my postępować mamy w chorobach i ró· I wiąc: "Nie skłaniaj się do czarowników ani i 
żnych . ni~szc~ęściach. Zachoruje które z I s~ę ~v~eszcz~ów. o nic nie. ~ytajcie, ~b.yśc~e · 
nas, me ządaJmy od Boga, aby zaraz nad s1ę 111zez me me splugaw1h". Strzezcie się · 
nami cud uczynił, i bez wszystkiego nas zatem, mili bracia, zabobonów, guseł i tym . 
uzdrowił; nie. Są ludzie, co się znają na podobnych rzeczy; samemu Bogu ufajcie;: 
chorobach i na ich leczeniu; są lekarze; ale ufając Bogu, nie żądaj de od Niego cu„. 
ich więc zasiągnijmy rady. Bo jeżeli gar- I dów, lecz we wszystkiem z wolą Jego naj~
dzimy naturalnemi środkami i tylko doma- świętszą się zgadzajcie, a ta jest: aby czło';.. 
gamy się cudownego uleczenia, to kusimy wiek tam dopiero cudownego pragnął wsparcia:. 
wszechmocność boską, gdyż Chrystus wy- od Boga, gdy naturalne, ziemskie środki, 
raźnie powiada: „Nie będziesz kusił Pana nie wys.tarczają. 
Boga twego", tj.: nie będziesz zuchwale ----
żądał od Boga cudów, gdzie ich nie po- 0 wpływie młodości na całe życie 
trzeba. Nie pomogą nam. środki naturalne, ludzkie. 
to wtedy prośmy gorąco Boga, aby nas 
wszechmocną ręką swoją podźwignął z nie
doli, a prośmy z mocnem zaufaniem, a On 
nas wysłucha; ho mówi do nas przez Pro
roka Izajasza: „Choćby matka zapomniała 
o dziecięciu swojem, wszakże ja nie zapomnę 
ciebie." I sam Zbawiciel nasz powiada: 
„proście, a będzie wam dano; szukajcie a 
znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otwo
rzono." Przy każdej zaś prośbie naszej 
nie zapominajmy o tern, że my względem 
Boga jesteśmy głupiemi dziećmi, które nie 
wiedzą, co im jest pożyteczne, a co szko
dliwe; więc przy każdej modlitwie naszej 
zdawajmy się na wolę Boga: „nie moja ale 
Twoja wola, Boże! niech się stanie." Tym
cżasem przyznać to trzeba, że wielu jeszcze 
znajduje się takich ludzi, co w nieszczę
ściach gardz~ środkami naturalnemi, i o 

„Młodzieniec wedle drc gi swej, 
choć by się zest!lrza.ł, nie oda! ~pi od, 
niej.'" (Przypow. 22-6) 

Czas twojej młodości, chrześcianinie ! jest 
nieocenionej wartości, bo od niego zależy 
całe życie twoje - owszem cała wieczność 
twoja. Jaki fundament, taki i budynek. 
J eźli za młodu ugruntujesz się w dobrem, 
ieźli za młodu rozbudzisz w sobie życie 
wiary, pobożności i bojaźni Bożej, zacho
wasz je przez całe życie twoje, nawet 
mimo rozmaitych czasowych zbocze:ń z drogi 
prawej. A.le przeciwnie, jeźli za młodu 
puścisz raz wodze namiętnościom swoim, 
jeźli za młodu nawykniesz do wolniejszego 
życia, do obojętności względem Boga, do 
lekceważenia sobie religii świętej, trwać 
będziesz w takiem usposobieniu całe życie 
twoje, i zginiesz nieszczęśliwie, chybaby. 
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Bóg szczególniejszym sposobem ulitował 
~ię nad tobą i nadzwyczajny zesłał ci ra
tunek. 

Zdarza się wprawdzie, że młoda osoba, 
spędziwszy cnotliwie i w bojaźni Bożej 
pierwsze lata swoje, w skutek zbiegu oko
liczności, złych przykładów i podwojonych 
usiłowań piekła, na jakiś czas zejdzie z 
drogi wskazanej jej od Boga, ale prawie 
zawsze upamięta się potem; drogocenne 
ziarno pobożności w jej sercu złożone, choć 
do czasu zdeptane, nie zaginie marnie, 
przypomni ona sobie po upływie lat znów 
kiedyś .Boga, który rozweselał jej młodość, 
a wspomnienie to obudzi wyrzuty sumie
nia, a te wyrzuty zwrócą ją na drogę 
prawą. 

Ale jeźli dla słabości natury ludzkiej 
i jej skłonności do złego upaść może cza-

- sem w następnych latach pobożny przed
tem człowiek, to dla tej samej przyczyny 
nierównie rzadszym i bardzo niezwykłym, 
(powiedziałbym niesłychanym) jest ten wy
padek, aby t.en, który żył bez Boga za 
młodu, stał się cnotliwym w wieku doj
rzałym, aby się pozbył z czasem wszy
stkich złych nawyknień i przewrotnych 
zasad, którym hołdował, aby ten, co za 
młodu nie dbał wcale na Boga, zwrócił 
się szczerze do niego w późniejszym wieku 
swoim. 

Nie jest to przesada, nie jest to zby
tnie przecenienie lat młodzieńczych, ale 
jest to prawda, w oczy biją<:a, ciągłem 

doświadczeniem stwierdzona - prawda, 
która już przeszła w przysłowie - jaka 
młodość, taka starość, - i którą uznawali 
nawet sami pogańscy :filozofowie, a którą 
tak trafnie wyraził nasz poeta Zygmunt 
Krasiński w tych słowach : 

Młodo86 nasza jest rzeźbiark21i, 
Co wykuwa ływot cały, 
Cho6 przeminie sama szparko, 
Cios jej dłuta wiecznotrwały. . 

Powiedz mi przecie! dla czegoż to 
wszyscy rozsądni rodzice tak troskliwie 
starają się o wychowanie swych dzieci ? 
dla czego żadnych nie szczędzą trudów 
i zabiegów, aby je od złych wpływów 

ochronić? dla czego tak nieustannie czu
wają nad niemi, aby się złe nałogi w nich 
nie zakorzeniły, aby uczucia występne 
nie wkradły się do ich serca? A ! bo 
wiedzą z codziennego doświadczenia, że 
zaniedbana młodość najgorsze na przy
szłość przynosi · owoce, że złych nawy
knień swoich z młodzieńczego wieku nie 
łatwo porzuca człowiek -w dalszej lat 
kolei. 

Na poparcie tej prawdy jeden ci tylko 
prawdziwy przykład przytoczę, przez na
ocznego świadka opowiedziany: Pewien 
ateusz i bezbożnik z czasów rewolucyi 
francuskiej, który od pierwszej młodości 
swojej tarzał się w występkach, publicznie 
szydził z Boga i wspólnie z innymi do za
wziętej z Kościołem występował walki, po 
kilkudziesięciu latach rozwiozłego życia 
przywiózł synka swego do pewnego za
kładu w Szwajcaryi, gdzie młodzież pod 
kierownictwem pobożnych księży w bojaźni 
Bożej się wychowywała, i prosił o przy
jęcie go do niego. Przełożony zdziwiony 
zapytał się go : "Cóż' to się znaczy, że 
Pan oddajesz nam syna na wychowanie, 
kiedy sam nawet w Boga nie wierzysz, 
i publicznie okazywałeś się nieprzyjacielem 
tych zasad, które my wyznajemy?" Na 
to mu odrzekł biedny ojciec: "Prawda, 
wiem, żem nieszczęśliwy, ale nie chciałbym, 
żeby mój syn był takim; mnie się już 
trudno odmienić, bo nałogi moje wlokę od 
młodości, i podobno do śmierci takim zo
stanę; ale syn mój może być jeszcze dobrze 
wych9wany, i dla tego waszej go opiece 
polecam." Taki to wpływ wywierają na 
całe życie złe albo dobre nawyknienia mło· 
dości. 

Tak więc, chrześcianinie ! powtarzam 
ci jeszcze: takim zostaniesz na całe twe 
życie, jalrim teraz jesteś i być chcesz w 
młodości. Otóż wybieraj! Powiedz, czy 
chcesz czas tej twojej pielgrzymki ziem
skiej przeżyć cnotliwie i bogobojnie, tak, 
żebyś w godzinę śmierci nie żałował, ale 
żebyś z otuchą mógł stanąć kiedyś przed 
Bogiem, Sędzią twoim? - czy przeciwnie, 
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masz tę szaloną odwagę, oddać się na
miętnościom twoim, lekceważyć sobie prawo 
Boże, jak gdyby nie było Boga nacl tobą, 
albo jtk gdybyś miał dosyć siły oprzeć 
się po\ędze sprawiedliwości jego - żyć 
w grzechach i umierać w grzechach? 

Wybór nie trudny wcale, jeźli się ro
zumu i wiary poradzisz. I któżby nie 
chciał szcześliwi~ żyć i umierać? Któżby 
mógł życzyć sobie wiecznego nieszczęścia? 

Dobrze, ale pami~taj, że kto szczerze 
pragnie dopiąć celu swego, musi także 
chwycić się stanowczo niezbędnych środ
ków, prowadzących do niego, choćby go 
te środki wiele kosztować miały. A w 
takim razie pamiętaj przedewszystkiem na 
twoją młodość. ·w niej staraj się położyć 
dobry fundament bojaźni Bożej, w niej 
rozważaj często, jak wielkie masz obowiązki 
względem Bog·a, jak wielkiem jest złem, 
i jak okropne skutki pociąga za sobą 
każdy grzech, a osobliwie grzech śmier
telny, jak wielkiem jest szczęściem zostawać 
zawsze w łasce Bożej. Wcześnie nawykaj 
do modlitwy, do ćw~czeń pobożności, do 
oddawania Bogu czci należnej, do uczę
szczania do Sakramentów św., i to mimo 
wszelkich złych przykładów, mimo wszel
kich przeciwnych zdań i uwag zepsutego 
świata. Powiedz sobie raz na całe życie: 
Chcę i pragnę żyć dla Boga. Od Boga 
wziąłem istnienie, do Boga całkiem należę: 
Bóg jest celem i calem szczęściem mojem, 
będę więc tak żył, abym się nigdy 
i w niczem nie sprzeciwił woli Jego 
świętej. 

Nowożytne wychowanie córki. 
Razu pewnego wstąpiłem do gospody, 

której właściciel uchodził powszechnie za 
człowieka postępowego. Ponieważ byłem 
sam jeden, zwróciłem uwagę na pięciole
tnią córeczkę gospodarza, bardzo rozgar
nioną i rozmownlł· Zapytawszy się o imię 
i wiek jej, zapytałem także, czy chce ode
mnie obrazek? 

- Ja od ciebie nie chcę obrazka, od
rzekła krótko i rezolutnie. 

A dla czegoż to? pytałem dalej . 
Bo ja nie cierpię popów. 

Nie chciałem własnym uszom wierzyć, 
usłyszawszy od tak małego dziecka taką 

odpowiedź. 
Te słowa nieraz od ojca i gości usły

szała, spamiętała i do mnie je zastósowała. 
Pomyślałem sobie: 

-· Biedne dziecko, od. własnych rodzi
ców najdroższego skarbu wiary pozbawione, 
a napełnione nienawiścią do wiary i jej 
sług. 

Nieszczęśliwi rodzice! wy sami hodu
jecie sobie gadzinę, co na życie wasze na
stawać będzie i straszliwie się pomści za 
zabójstwo duszy, jakieście spełnili na 
własnem dziecku ! 

I tak się też stało. Ponieważ była je
dynaczką, rozpieszczoną - rodzice zaśle
pieni w niej, spełniali wszystkie jej kapry
sy i zachcianki, stroili ją po książęcemu, 
wychwalali i podziwiali jej kształt, posta
wę, chód, rozum, wykształcenie, piękność 
i wdzięki. 

Wszyscy ją uwielbiali jak bożyszcze i 
rokowano jej najświetniejszą partyę. Tym 
sposobem stała się dziewczyna próżną, du
mną, wyniosłą, zuchwałą, upartą, rozrzutną, 
kapryśnią - bez serca i czucia. 

O rodziców nie dbała wcale, obchodzi
ła się z niemi pogardliwie, na zapytania 
odpowiadała złośliwie i z szyderstwem, 
trwoniła pieniędzy co niemiara, bo w to
warzystw ach, na balach i wycieczkach, 
chciała się swym majątkiem popisywać i 
wszystko mieć według najnowszej paryskiej 
mody. 

Sypiała do późnego dnia, kawę kazy
wała sobie przynosić do łóżka, do p6żniej 
nocy czytywała nieskromne romanse, grała 
na gitarze, śpiewała piosnki miłosne, ryso
wała, malowała, haftowała; słowem, bawiła 
się i marzyła, a w końcu zeszła zupełnie 
na bezdróża. 

Razu jedneg·o spotkałem ojca tej pogań„ 
skiej dziewczyny -:- włosy jego posiwiały, 
głowa się pochyliła, wlókł się noga za no„ 
gą, a w kieszeni miał wielką książkę. 



Wyohod'lli na mo:rek, .:mwMtek 1 sobo~ z dodatkiem 
'al!gijnym p. t.: ~1Nauka Katolicka", z dwutygodni
~ sp6łeceym p. t; nGloa górników i hutników", 
1~ru pisemkiem Ut;~~~aeldem p. t.: nZwierciadło". Przed. •ta kwartalna w. poozcie ! u listowych wynosi 1 mr. 
~O fen., a li odnoeizeniem do domu 1mr.74 fen. „ Wia
IU Polik!" Sf\piBany jest w cenniku poC11towym pod 

nr. 133, na 11tronie 408. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 

Za !nseraty płaci sio a młejsca rzfłdka d.."'O bri.ego druku 
16 fen., a o ogłoazer.!& emieszczone przed insera.tamJ 
.&() fen. Kto cz~to ogls.t>:za, ct~eyma odpowiedni opuiń 
~I! 't'&bat. Za tłómaozeniA t oboyoh języków na pol
~ki me Irlo Die płaci. Listy do Redakcyi, DrukarnJ 

E.si~garni naloty opłacl6 1 po~~ w nich dokładn1 
~!.hes plsqcego. R~kopisów Ido nle ~wraca. Na._zwtsk 
.l:orei5pondentów ba11ch ~powalnienia nie wyk.azuJe aię. 

tłr. 132. Boohum., pia\tek,f l listopad.a 1901. Rok ft 
-- Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ przy Maltheserstrasse 17 na dole - Ad.res: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
!!16wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto i)Otomstwu swemu 
~wemczyć się pozwoli! 

----------------Baezno sć Polacy! 
Do wszystkich Rodaków .na obcz:vźnie, 

którym sprawa na.rodowa nie jest obojętną, 
zwracamy się niniejszem z gorĄcą prośbĄ, aby 
dołożyli starań w tym kierunku, )żby każdy 
Polak czytywał pismo polsko-katolickie, które 
umyślnie dla nirh za.łożone zostało i dla ich 
dobra pracuje. Pismem tern jest „ Wiarus 
Polski", którego hakatyści okropnie nienawidzą 
dla tego, że zawsze smiało broni Rodaków 
przeciw krzywdom i~ wy1·ządzonym. 

\Na listopad i grudzień 
można już teraz zapisywać 

,,Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 
· PręAu..m..e.tata za „ Wiarusa Polskiego" z 

trzema bezpłatnymi dodatkami wynosi na te 
dwa miesiące 

tylko l :m.arkę 
a z odnoszeniem do domu przez listowego 
1,16 mr. 

Rodacy, rozszerzajcie „ Wiarusa. 
Polskiego", zjednywając mu nowych 
•bonentów na listopad i grudzień. 

----------------Po la cy na obczyźnie. 
Uourł. Sprawozdanie z czynności Tow. św. Stani

aława Kostki w Courl Zebr&ń urządziło tow. od 1 paźdz. 
1900 do 1 paźdz. 1901 20 zwyczajnych, jedno nadzwy
tzajne 'i cztery walne. Dochodu mieliśmy 412,5~ mr.,. ro~
chodu · 230, 73 mr., pozostaje 181,68 mr., które się znaJdllJlli 
u kasyera. Biblioteka składa aię z 117 kslfliżek~ z ~tórych 
78 mamy od Tow. Czytelni Ludowych w Pozna.mu. Na 
poczflitku roku było 64 członków. Dało się wpisać 72, 
obecnie jest 75 członków. 1'owarzyatwo urzflidził? ro
cznico i wspóln„ gwiazdkę. W rocznicy brało udział 11 
bratnich towarzystw. Towarzystwo wyst~powa.łc1 8 ~azy 
podczas rocznic bratnich tow . . i w procesy1 Bożego Olllła. 
Księdza polskie~o mieliśmy 4 razy. Tow. pr~yst~powało 
3 ra?.iy pod chor„gwilli do Komunii sw. Na zebra.ma przy· 
chou,Jło 30 do 40 członków. Dnia 6 pażdziernika odby~o 
tow. walne zebranie. Do zarzlldu zostali obrani: honoro
wym prezesem ks. prob. Thiele: przewodniczą,cym Fr. 
Brodowlak zast. w. Plackowski, Jan Marciniak: sekreta
rzem, zast. A. Nowa.czyk, Kasper MurawsJii kasyerem, 
last. M. Kędzia, biblioteka.rzem J. Wróbel, za.s~ Ja.n La
Wniczak rewizorami kasy K. Bzyl i Walenty oledz, ra· 
dnymi W. Koźlik i A Pietrzak, chorążym W. Lipowczyk, 
zast. A. Jastrzęb, asystent11.mi A. Mikołajczak_ i J .. Bru~, 
zast. W. Kubacki i Ign. Dziamski. Zebrani~ odb;ywaJą .się 
W Oourl w sali p. Buchblndera co drug~ i czwart~ Me-
dzielę o godz. 3 po poł. . . 

Fr. Brodowia.k, przewodniCZl\CY• Jan Marc101ak sekr. 

Grohn w Hanowerakiem. Sprawozdanie półroczne 
z czynności Tow. św. Wiocentego a Paulo w Grobnie. Ze
bra'ń towa.rzyslrich było od dnia. U kwietnia. 1900 do 13 
Października 1901 11 zwyczajnych i 1 walne .. Dochód wy
nosił 234,62 mr., rozchód 99,46 mr. ppzostaJe 135, l6 m.r. 
W bibliotece ma tow. 70 książek, które SI\ własnoŚCilli 
tow. ~a poczl\tku· półrocza. liczyło tow. 64 c~łonkó~. W 
ostatnim półroczu dało się wpisać 8, razem Jes~ wioc 70. 
'I'owarzystwo urzl\dziło 2 zabawy, 1 bez teatru i 1 z tea
t~em amatorskim. Dnia 13 paźdz. odbyło się w~lne zebra~ 
nte. DJ urzl\ iu na przyszłe półrocze zos~~1 wybrani· 
W, Mikołajczyk przeV{ odniczącym, St Ole1mcza.k zast„ 
14. Juszczak sekretarzem W. Stragierewicz zaet , A. Smłe • 
lińagj skarbnikiem. W. Grzelak zast., J. Mielcarek biblio· 
tekarzem, Fr. Hałas za.st, St. Krzywański chor1tżym, J. 

Matys za.tit., Jan Woźniak i Jakób Rosow~ki asystentami, 
Jan Juszczak i Ja.n Olejniczak rewizorami kasy, A. Ko
ronny i M. Radajewski ławnikami. 

M. Mikołajczyk, przewodn. M. Juszczak, sekretarz. 

Z historyi polsko-pruskiej. 

W r. 1525 złożył Albrecht hołd Zygmuntowi 
Staremu na rynku krakowskim. 

Czytelnikom naszym znanym jest zapewnia 
obraz mistrza Matejki „Hołd pruski", który tę 
chwilę przedstawia. Serce polskie zwykle na„ 
pawa się dumą na widok tego obrazu i na 
wspomnienie tej chwili. 

Po bitwie pod Grunwaldem w r. 1410, Ten „hołd ·pruski", to raczej pamiątka dla 
stanął pokój w Toruniu w r. 1411, w którym nas bardzo bolesna. Bo, że król polski małego 
Krzyżacy zwrócili Polsce i Litwie zabrany margrafa po bił i zmu3ił do hołdu, to nie wielki 
kraj : Zmudź. Klęska ich gniewała, więc usta· tryumf dla Polaki w chwili ,jej największej po· 
wicznie przeciwko zjednoczonfj Litwie i Polsce tę"'i. Wszakże nie t~, lko Albrecht, ale jego po„ 
pracowali, wspierani przez cesarzy niemieckich. pr~ednicy wielcy mistrze byli obov.iązani do 
Po kilku pomniejszych wojnach, w których hołdu wobec króla polskiego. . 
Krzyżacy zawsze okazywali się stroną słabszą, Ale, że król potężny, który bronił narodu 
stanął za p< średnictwem Papieża nowy pokój i Kościoła przed luteranizmem, nie przes?.kodził 
w Toruniu w r. 1466. Krzyżacy zwrócili zlutrzeniu kraju swego lennf'go tj. Prus Wscho· 
Polsce wtedy Pomorze z ziemią chełmińdką i dnich, że pana na Brandenburgii, sągiada swego 
ustapili część Prus Zachodnich z Malborkiem z jednej strony Polski, zrobił dziedzicznym pa· 
i Warmią - wszystkie krnje Polsce odebrane. nem na ziemi, w pośrodku swych posiadłości 

Przez pozyskanie tych ziem, przezwanych polskich leżącej, na ziemi odwiecznie słowiań • 
Prusami królewskimi, posiadała Polska znowu &k,ej, _ to prawdziwie ani pięknie było ani 
ujście Wisły i morze Bałtyckie. A vdęc mądrze. Odtąd zakorzenia się pożądliwość w 
Gdańsk i całe Kaszuby wróciły wówczas także sercach Hohenzollernów na kraj polski mi~dzy 
do Polski. Brandenburgią a Prusami książęcemi. Odtąd 

Krzyżacy pozostali jeszcze przy Prusach podźwigniąci są do znaczenia i są w stanie z 
Wschodnich czyli ksiĄżęcych (dzisiejszego „Oot· dwóch stron przec1w Polsce..intrygować. B~dą 
prt.ussen" ze stolicą Królewcem (Koenigsbei·g) maluczcy, będą jeszcze hołdy składali, aż na· 
i uznać musieli nad sobą zwierzchnictwo króla dcjdzie chwila, w .której ze słabości Polski 
polskiego. Wielki mistrz krzyżacki w sześć skorzystają, a by stali się potężnymi. 
miesięcy po wyborze swoim zobowiązany był z tym drugim pokojem toruńskim zdawali 
tym pokojem toruńskim wykonać osobiście się Krzyżacy prawie pogrzebani! Malbork, sto· 
hołd królowi polskiemu. Następnie był on lica tego zakonu rabusiów, chytrych i kłamli· 
zobowiązany . tyiko za pozwoleniem króla poi- wych, przeszła do Polski (województwo mal· 
skiego zawierać przymierze lub prowadzić borskie) i została przy niej. Reszta, Prusy 
wojnę. W schodnie, z Królewcem jako stolicą mistrzów 

Pokojem toruńskim w r. 1466 złamała krzyżackich, już potęgą nie były. 
Polska potęgę Krzyżaków i stała się pierwszo . Dopiero nierozsądny czyn Zyg..n.unta Sta· 
rzędną potęgi\ europejską. 1 rego w r. 1525 staje się epoką w historyi na· 

Mogła ona była już po bitwie grunwaldz- I szej na nasz4 niekorzyść i niesławę. Krzyżacy 
kiej w r. 1410 ten sam cel uzyskać, gdyby I jako zakon przestaje istnieć, ale świeckie po . 
była umiała wyzyskać swe zwycięstwo. ! wstaje państwo mJ ślf\ce odtąd staile o zgubie 

Ale wówczas opuścił Witołd, wielki książę I naszej, by siebie podnieść·. Dzielny król Stefan 
litewski króla Jagiełłę, który t:;am wszystkich Batory uważał później, że większe jeszcze nie„ 
zabrany'ch ziem Krzyżakom wyrwać nie zdo- bezpieczeństwo grozi Polsce ze strony Moskwy 
łał. Trzeba więc było nowych wojen i zwy· niż od słabego jeszcze wówczas i hołdowni· 
cięstw. czego elektora brandenburskiego, rezydującego 

Pognębieni Krzyżacy i po drugim pokoju nie w Berlinie (małej naówczas mieścinie), lecz 
toruńskim w . r. 1455 nie zaniechali starań i w Królewcu, umarł nagle w Grodnie. 
intryg przeciw Polsce. Wielcy mistrzowie Upragniona dla elektorów brandenburskich 
krzyżaccy wyłamywali się z pod obowiązków chwila nadeszła dopiero w stu kilku dziesięciu 
traktatu toruńskiego i nie składali hołdu kró · latach. 
lowi polskiemu. Był to Fryderyk Wilhelm, zwany „der 

Tak samo działał mistrz krzyżacki Al· grosse Kurfiirst'4. Skorzystał on z najsmutniej· 
brecht, z do~u Hohenzollern,. który db~łł z~ra· szego położenia, w jakiem Polska kiedykolwiek 
zem margrabim. br~ndenbur.:1~1m a ro ~1 81 ~ z przed rozbiorem swoim się znajdowała. W cza· 
Zofii Jagiellonki, g10stry krola polskiego Zy„ i sie najazdu Moskwy i Szwecyi za króla nasze„ 
gamnta Starego. . i go Jana Kazimierza połączył się Fryderyk 

Zygmunt Stary rozpoczął w r. 1520 WOJnę j Wilhelm, który był przecież i do hołdu 
i zajął prawie całĄ ówcze~nĄ res.ztę dawnego · i do pomocy w każdej potrzebie królom pol„ 
krzyżackiego państwa, t. J. prawie całe Prusy ! skim zobowiązany, połączył si ę z królem szwedz. 
książęce (Ostpreussen). kim i woisko swe przeciw panu swemu wy· 

Albrecht którego podmawi ał do oporu J słał. I z początku mógł mieć nadzieję, że z 
przeciw Pols~e cesarz niemiecki Maksymilian I nieszczęśliwego kraju coś wyciśnie .. Bo i koza. 
i wielki książę µioskiewski, W asil I w anowi cz, cy i Tatarzy i ksiĄżę Rakoczy z Siedmiogrodu 
~.labo był przez swych sojuszników wspierany. najeżdżali Polskę. 
W biedzie wię~ · gw.ojej po_wziął za~iar ,P.r:zej · Ale gdy naród pclski wszystkim nieprzy· 
ścia na luteramzm i pr~em1~ny posia.dł~sc~ za„ jaciołom dawał radę, gdy polscy hetmani bili 
boru krzyżackiego na dz1edz1czną SWOJ~ swiecką jednego nieprzyjaciela po drugim, to znów 
własność. Otóż Zygmunt Stary ~ róznych P.O· "der grosse Kurflirst" przyłączył się pręciutko 
wodów w r. 1525 na tę przemianę zezwolił. do Polski i zawarł z nią traktat w r. 1657 

Stanęła w Krakowie umowa, której mocą w Welanie (Wehlau), mocą którego uwolnio· 
Albrech uznany został dziedzicznym panem nym został o ~r lenności i hołdu na swych 
Prus książęcych (dzisiejszego) (Ostpreussen) z Prusach Wschodnich. Dodatkowym traktatem 
obowh\zkiem składania hołdu królowi polskiemu. w Bydgoszczy zobowiązał si~ on za oddanie 



mn w lenn0 Bytowa i Lauenburga i obietnicę 
oddania w lenno także Elbl~ga, dać Polsce 
6000 żołnierza na wojnę przeciw Szwedom. 

Ten lennik Polski i bez tego był do sta
wienia tych żołnierzy zobowi~any. Ale wobec 
potopu nieprzyjaciół Polska i z wiarołomnym 
taki kontrakt zat\rzeć musiała. 

W tenb sposó od roku 1657 był ksi~żę Ho
henzollern niezależnym od króla, od Polski. 
Syn Fryderyka Wilhelma przyjął, wzmożony 
na sile, już w r. 1701 tytuł króla w Prusach, 
a wnuk jego, Fryderyk II -gi, zwany Wielkim, 
podał carycy Katarzynie myśl i plan podziału 
Polski - i obłowił się dobrze w każdym z 
trzech podziałów. "Gaz. Gd.~' 

W I A R U S P O L S lt I. 

jako odstępcę i zdrajcę. - A więc zdała od 
socyalistów, komu drogą jest jego religia! 

Z1err1.ie polsk1e. 
• Z Pr•s Zach., Warmii i n:azur. 
Gdańsk. Około ty~ilłc robotników bez 

pracy jest w Gdańsku i okolicy. W celu do
pomożenia im, odnośnie dania sposobności do 
zarobku, odbyła się wczoraj w Gdańsku kon
ferencya pod przewodnictwem naczelnego pre· 
zesa p. Gosslera. W obradach brali ud?:iał 
prezesi rejencyj ni z Gdańska i z Kwidzyna, 
radzcy rejencyjni, landraci, nadburmistrz Gdań
ska Delbrlick, radzca miejski Bail, burmistrz 
Elbląga. reprezentanci policyi, IZ by rolniczej 

Socyaliści a religia. Izby rzemieślniczej, związku prowincyonalnego. 
Socyaliści głoszą zazwyczaj , chcąc łatwo- Wynik obrad był pomyślny. Dla wszystkich 

wiernych do siebie przywabiać, że religi~ uwa· robotników bez pracy ma się jak naj:;pieszniej 
żaji\ za rzecz prywatną, to jest, że każdemu wyszukać zajęcie. Referat o konferencyi bę
kto się do ieh szeregów zaciąga, wolno pod dzie przesłany ministerstwu stanu. 
wzglę,dem religijnem mieć takie przekonania, Lubawa. W stodole oberży „pod czar· 
jak :dm się podoba i że wolno mu też, co za nym orłem" wszczął się wieczorem dnia 24 
tern idzie, religię tę, do której należy, publicznie zm. ogień Straży pożarnej udało się pożar 
wyznawać. Tymczasem jest to wierutnym ograniczyć na stodołę. 
fałszem, g -łyż socyaliści w pierwszym rzędzie Toruń Dla wydalonych gimnazyastów 
na religię godzą i uważają ją za ~łówną, zao z Chełmna i Brodnicy z powodu procesu to- · 
porę dla szerzenia swych przewrotnych pogJą.

1 
ruńskiego złożono do dnia wczorajszego 

dów. Dowód na to daje świeże zajście w 5280.50 mr. na rece kasyera komitetu P· dr. 
Brejskiego w Toruniu. 

Paryżu. · . 
Niejaki Jaures, uczony socyalista, nale~ący Wejherowo Fabryce krzeseł w Gości-

do bardziej zachowawczego odcienia socyalistów cinie, niedawno założonej, nie ze W8zystkiem 
ma có1kę~ która w tych dniach przystępowała się wiedzie. Zarz~d wypowiedział robotnikom. 

· d K ·· · p J s · st niedawno prace, zapewne w braku zamówień, 
pierwszy. raz ~d 0

1~mnn lsw. : aurr 
1
Je · ~ p oczem znów na powrót zatrzymał ich w fa-

wolnomyslnym 1 ea ishh a e ma zonę gor iwą , b Dl 1 d · · k 1. · · t t 
k l• k któ ł d r ·· , ryce. a U IlOSCi O O lCzneJ JeS Z ego 

ato 1cz ę. ra czuwa a na re ig1Jnem wy· i kł d b k d · t d · · 1 
chowanie~ córki. za . a u zaro e , g yz ru m się ona wyp a-

tamem krzeseł po domach. 
Ta. pierwsza Komunia św. panny Jaures ~ , 

wywołała burzę w obozie socyalistycznym. ~ ~ Z Wiei. Kso Poznańskiego. · 
Komitet wykonawczy stronnictwa poświęcił aż I Gniezno. Stacya kolejowa „Hohenau" 
kilka posiedzeń tej sprawie. Ja~res zabierał „ na przestrzeni z Gnie.zna do Damasławka otrzy
głos w swojej obronie, przypominając znaną 1 ma z dniem 1 grudnia br. nazwę ,,Oachau·'. 
zasadę socyalistów, że religia jeat rzeczą pry~ Poznań. Na niemieckiem kazaniu na św. 
watną. W końcu komitet uwolnił go wprawdzie I Łazarzu było zaledwie sto osób, pomiędzy te· 
od winy, ale socyaliści rew~lucyjni ~ie mogą I ~i nawet 1 niektórzy Polacy. Ze św. ~azarza 
mu przebaczyć tego kroku i na lrnzdem po- Jednak była bardzo mała ·garatka Niemców, 
siedzeniu lub w svvojej prasie piętnują Jauresa większa · część przyjechała z Poznania, może 

d 
wzniesioną palmą żegnały przechodzące w mil-W dzień za uszny. czeniu tłumy, a Pan Jezus tam na tym naj· 

~ większym grobowcu zdawał się ręce wyciągać 
Obr a zek z ż Y ci a w Y cho d ź c ó w. t do niego... Szedł więc i przystawał i dziwo· 

f wał się, aż doszedł do ścieżki, prowadzącej 
Ot i cmentarz. Jak on się nabiegał, aż t w drugi koniec cmentarza, gdzie już marmurów 

mu pot. wystąpił grubemi perłami na czoło. I nie było, gdzieniegdzie tylko żelazne krzyże, 
Chłopak przystanął, obtarł twarz rękawem i ~ a najwięcej drewnianych. Tu już mniej przy 
dalej szedł wzdłuż muru, głośno oddychając. ' stawał, bo i nie było się czemu przypatrywać, 
Przed otwartą na oścież bramą zatrzymał się 

1

1 gdyż wszędzie tylko świeczki żółtawym bla· 
i usta otworzył z zdziwienia. Och, jak tam skiem płonęły, a na niektórych grobach i tych 
pięknie, jak cudnie I Ten cmentarz, to jakby nie było, tylko księżyc i gwiazdki nad nimi 
morze światła, lśniące, błyszczące, a poj edyńcze świeciły... Minął pierwszą poprzecznicę i drugą, 
groby, to fale w te:n morzu - mie:eiące się potem zaczął liczyć rzędy grobów. Pierwszy, 
w tysiącznych barwach. Po nad tem wszy - drugi, trzeci - s iódmy, tam jego matuś leży. 
stkiem księżyc rozlewa swe zielonawe, łagodne Przykucnął i powtykał świeczki w grząską 
promienie, które przedzierając się międz;y ko- ziemię, pozapalał i klęknął. Tu go nikt nie 
narami drzew, mięszają się w dziwnej harmonii usłyszy, tu się może poi!karżyć swej matuli. 
świetlanej z łuną bijącą od grobów. A jeszcze - Mamuś, Józio twój przyszedł, aam, bo 
wyżej ciemne sklepienie niebieskie, na którem tatuś nie może, jest w kopalni, przy pracy; 
gwiazdki migocą, jakoby okienka pałacu Bo· a ta nowa mama nie kocha ni Józia, ni tatusia, 
skiego. Wszystko to światło: na ziemi, w po• ni mamusi - -
wietrzu i na niebie zdaje się mówić: Swiatłość I zaszlochał chłopiec, bo ciężko mu było 
wiekuista niech im świeci. na sercu i od dawna mu się zbierało na płacz. 

Chłopczyna zaś ócz nie może oderwać od - Mamuś, słyazysz ! Poproś Pana Jezusa, 
tego blasku. Jeden grób piękniejszy od dru- by i Józia wziął do nieba, bo Józio już nie 
giego. Co tych śvdeczek, co tych lampek! chce być w domu, kiedy tam mamusi nie ma. 
Chyba już i tam za temi okięnkami niebiań· Wszystko się zmieniło od czasu, jak tata wpro· 
skiemi więcej śwjatła i jasności nie ma. A jak wadził nową mamę. Najprzód była dobra i 
to ślicznie te lampki porozstawiane 1 Tu serce dla tatki i dla Józia, ale wnet zaczęła mię 
zielone goreje wśród bluszczu, tam krzyż czer- przezywać, jeżeli o coś poprosiłem po polsku. 
wony, dalej kotwica niebieska.. Och, żeby Potem też i tatusiowi dokuczała, a teraz nie 
on też tak mógł grób swej mamus~ p~z~ozdo· inaczej jak "dummer Polack" na niego mówi. 
?ić, d?piero~ by się. cieszyła .. w meb1e.t .Ale ' Tatu.ś. t~raz czę~to cho.dzi do karczm~ a. gdy 
Jego me stac na takie drogosci; ot kupił k1l~a I przyJdz1e, to się kłóci z mamą po memiecku. ł 
świeczek i te zatknie na grobie i póty będzie W zeszłym tygodniu znowu raz wrócił pijany, ' 
klęczał. póty się modlił, póki ostatnia nie zgo· a w domu byli sami Niemcy, pewno krewni 1 

reje. Mamusia tam pewno patrzy przez jakie i mamy. Powstała kłótnia, i - słyszysz ma- { 
okienko niebiańskie, widzi Józia i raduje się I muś? - zbili tatusia, a tatuś płakał i Józio : 
nad nim. [ też, a ta nowa mama tamtym jeszcze poma· 

Byłby może jeszcze dłużej etał przy bra- gała„. 
mie, ale zrobiło mu się jakoś zimno, bo wie· Chłopczyna się trząsł, bo chłód listopa· 
czór był bardzo chłodny. Ruszył więc od dowy mu dokuczał a łzy ciekły obficie na 
bramy główną aleją, co chwilę okrzyk zdzi- grób, i znowu powtórzył: słyszysz mamuś? 
wienia w piersi tłumiąc. Bo też te anioły z A brzoza opodal zaszeleściała pod tchnieniem 
białego marmuru, jakoby ożyły i raz wraz 1- wiatru, on zaś słyszał dokładnie, jakby szept 

umyślnie, aby „zapełnić" kościół. Niejedni, jak 
donoszą , Dziennikowi", aż z okolic Bożego 
Ciała pofatygowali się koleją elektryczną na to 
kazanie. 

Janówiec. Gospodarz Józef Piechowiak 
nabył gospodarstwo 129 mórg obszaru za 36 
tysięcy marek od gospodarza E. Kissmanna 
w Łegowie 

ltlałe Krzycko. Ks. proboszcz Jaensch 
z Małego Krzycka zażądał od poznańskiego 
„TagebJattu'' na podstawie paragrafu 11 prawa 
prasowego następującego sprostowania, zamie. 
szczonego w dzisiejszym numerze: 

"Twierdzenie „Tageblattu" w num. z 25 
bm., że w parafii mojej zmniejszyła się liczba 
kazań niemieckich, nie zgadza się z p ·awdą. 
Jakkolwiek. Polacy tworzi1t więks2'.ą a Niemcy 
mniejszą połowę parafian, odbywa się znacznie 
więcej kazań niemieckich, niż polskich Aż do 
zeszłej niedzieli było 26 kazań niemieckich i 
10 niemieckich nauk przygotowawczych do i:;oo. 
wiedzi, a tylko 22 kazania polskie. Nie tm·ba 
więc twierdzić, że liczba kazań niemieckich się 
zmniejszyła." 

Wrzejnia. W głośnej sprawie wrzesiń· 
skiej ukończono już śledztwo i dor~czono oskar
żonym akt oakarżenia. Rozprawa pubrczna od· 
będzie się przed gnieźnieńską izbą karną dnia 
14 i 15 listopada. 

S t>rawa wrzesińska przypominać będzie 
Opalenicę. I tu z pewnością za.kończy się za
sądzeniem os karżonych, jakkolwiek niewątpliwie 
wyjdą na jaw sprawki, które nie przyniosą ha· 
katystom zadnfj chluby. 

* Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Z pod Raciborza. .,,Nowiny Racib." 

piszą: By ło to na różańcowern n llbożeńs twie. 
Parafianie polscy, u których pobożność jest 
taka, że ich nikt na nabożeństwo zganiać nie 
potrzebuje, zgromadzili się jak najliczniej na. 
nabożeństwo, ażeby śpiewem i modłami uczcić 
Matkę B ożą Różańcową. Jakże przykro zro 
biło nam się jednak, gdy naraz organista miej
scowy, jak zwykle, nauczyciel, zaintenował z 
dziećmi śpiew niemiecki. W kościele cisza 
ogólna, jeno na twarzach rodzicó N dziatek 
szkólnych widać to smutek, to ból, to gniew. 

z grobu: słyszę, słyszę, i dalej się żalił wśród 
łkani&. 

- A wieczorem się też ta nowa mama 
nie modli z .Józiem, ani ranem przed tym du· 
żym obra.zem, co to go matuś z Częstochowy 
przywiozła. - Przedwczoraj go nawet z ściany 
zdjęła i za szaft( postawiła, bo, powiada, nie 
może ścierpieć tej czarnej twarzy. - - Och, 
·mamusiu, Józiowi tak źle, tak smutno, tai 
tęskno, o, o! Tej fotografii, gdzie to mamusia 
z tatą była na niej, też ju~ nie ma - spaliła 
ją, a Józio tak lubił patrzeć na t an obrazek 
i myśleć o mamusi... Tata kazał kochać tę 
nową mamę, a ja, widzi mamusia, nie mogę, 
nie mogę, bo ona nie kocha ani Józia, ani 
tatki, i ciągle Józia bije i jeść mu nie daje, 
och, mamusiu, Józiowi tak się chce jeść - -
mamusiu, słyszysz? 

- Słyszę, słyszę - szeptała brzoza, a 
chłopak trząsł się z chłodu i głodu i jeszcze 
bardziej się schylił ku ziemi, by go matuś le· 
piej mogła zrozumieć. 

- Ubrańka też nigdy nie naprawia, ani 
pończoch, a Józiowi tak zimno, l•j, oj 1 A i 
dziś, jak wrócę, znowu kijem dostanę, a jdć 
ni.c, bo widzi mamu5ia, za te dwadzieścia fe· 
nygów, które dostałem od jakiegoś pana za to, 
że mu pokazałem drogę, kupiłem świeczki, a 
ona, - ta nowa mama - będzie ich odem1ie 
chciała, a ja przecież nie mogę powiedzieć,. ż• 
je zgubiłem, bo by się Pan Jezus gniewał, 
i matuś by się gniewała. - - Proś mamusiu 
Pana Jezusa, by wziął Józia precz od tej no· 
wej mamy, przyjdź, weź - weź ... 

A b l'Zoza szeptała: przyjdę - wezmę. - -
Józio tak klęczał, płacząc i modląc si~, 

aż ostatnja świeczka nie zgasła, jeszcze rai 
poprosił mamusię, by przyszła po niego, a 
usłyszawszy dokładnie: przyjdę - wezmę _. 
poszedł do domu. Lekko mu jakoś było n• . 

. sercu, tylko coraz bardziej się trząsł, bo wiatr 
przenikał przez wytarte i podarte ubranko, 
głód mu dopiekał, a przed sobfł widział miJJlO 
ciemności zaułkowej jakby blask świec, 1101· 
pek, księżyca i okienek niebiańskich. 1 

Bralińaki. 



szyscy jednak zachowali się w Domu Bożym 
t~ przyzwoitością i czcią, jaka Panu Zastę 

ÓW w świątyni Jego się przynaleiy. Poroz· 
o.dzono .się też w spokoju, wszystkim z:lawało 

ię bowiem, że organista poatąpił sobie samo. 
olnie bez wiedzy księdn proboszcza. 

Gdy jednak w dniu następnym stanęły 
zieci s.zkólne znów w szeregu i gdy znów 
ozpoczął się ten sam śpiew niemiecki, wówcl<as 
ozległo się głuche szemranie po świątyni 
ańskiej. Część parafian pozostała w kościele, 

• eszta wyszła. Gdy zaś w trzecim dniu orga· 
'sta, pomimo obut;"zenia parafian, którzy, opr~cz 
rganisty, wszyscy są Polaka.mi, rozpoczął śpiew 
·6miecki, przebrała się święta cierpliwość pa· 
afian i wazyscy jak jeden mą*, nie wyłączaj;;c 
·ewiast, powychodzili z kościoła. 

Ksiądz proboszcz widząc, jak parafianie 
ochają swój śpiew ojczysty i jak bardzo w 
wych polsko-katolickich uczuciach czujq się 
otknięci, . żalił się w dniu następnym, że pa
afiL~nie zamiast wychodzić z kościoła, nie po
karżyli się u niego. Ta skarga, mówił ksiądz 
roboszcz, byłaby wystarczyła. i śpiew polski 

. yłby znowu przywrócony. 
O<ł tej chwili tern potężniej rozle~a się 

murach świątyni Śr>iew polski. Daliśmy 
rganiś cie naukę, że on ko8ciołe m nie rządzi, 
ni nam gra za darmo. a?.eby mógł śpiewem 
kościele rozporządzać. Niech po innych 

• arafia-ch, gdzie or~anista pragnie w podobny 
posób krzywdzić parafian, . postąpią sobie ta· 
owi w myśl życzenia naszego księdza pro
oazcza. Jesteśmy przekonani, że każdy dusz · 
11.sterz odda swym polskim parafianom to, 
zego słusznie s1 ę domagają, i nie dopuści do 

" go, ażeby musieli wywalczać sobie sprawie
liwość przez opuszczanie świątyni Pańskiej. 

Paderewski w Katowicach. Do „Gaz. 
polskiej ·• piszą z Katowic: 

W niedzielę miały Katowice zaszczyt przyj
owania w swych murach mistrza tonów Pa· 
erewskiego. Całe Katowice są pod wrażeniem 
ej cudownej muzyki, która z pod art~ otyczyc~ 
alców mistrza płynęła na całą salę, a któreJ 
rok, wywarty na słuchaczach, udzielił się mia~ 
tu, okolicy, Slązkowi. Napływ był ogromny, 
asto robiło wrażenie urJczystego święta. By

. 'śmy przeniesieni w inny świat - świat poe~yi. 
odnieaieni jesteśmy na duchu, że ,naród pol 

d ki takich rniatrzów wydaje. Chwała mist rzowi, 
tóry zwiedziwsz'y nasz ukochany Slązk, tę 

a taropolską dzielnicę, dźwiękiem przepięknej 
. uzyki zrywa ją · do nowego życia i tchnienia 
edną, wielką i wspólną ideą narodową I 

·ze ś1'V'iata. 
Berlin. Wobec pogłosek, ze mid pra ~ 

nie równocześnie załatwić się z uótawą kana
owił i traktatami handlowemi, i że w tym 

celu na wiosnę przedłoży rz~d sejmowi ustawę 
lianałow~ z znaczuemi zmianami. - p isz~ 
Berl. Neueste .Nachr.": „Zasięgnąwszy wia
aomości w miarodawczem miej::icu, mozemy 
apewnić, że rząd dotąd takiej decyzyi nie po

\Vzi11ł. Przeciwnie, rzl}d nie myśli utrudniać 
~.nadchodzącej zimie i tak juź trudnego po

a ozenia. Z drugiej jednak strony ważnem jeat 
by rzlłd o ile możności jak najprędzej ustawę 

· anałową przedłożył, ponieważ nie należy jej 
draczać ze względów technicznych". - W 
Ym samym duchu pisz~ inne pit3ma berlińskie, 
ak ),Post'•, „National Ztg." i „Beri. Tagebl.•' . 

Rouen. Na zebramu tutejszych robotni-
6~ portowych zapadła jednomyślnie uchwał~ 

boJkotowania okrętów angielskich. Zebrani 
domagają siQ zwołania kongreou wszystkich ro

ie hotników portowych na stałym lądzie Europy, 
·e br zobowi,zano się wszędzie okręty ang1~l: 

kie bojkotować, towarów nie wyładowywac I 

Y~ sp oso beru zmusić Anglię bo zaniechania 
OJny w Afryce. 
. Wiedeń. Przechwalaj~cy swóją kulturę 
•1erncy zaprowadzili w parlamencie ~~ustryac
~~ ton, jaki zwykł panowuć w naJo~dyn~r
e3szych szynkach. W zeszłym tygodmu miał 

i a nie parlament dwa posiedzenia, ~a których 
:- i kultura" niemiecka takie wyprawiała harce, 
f' .e s~ynk w porównaniu z tym parlamentem 
~tr est Jeszcze przyzwoitym lokalem. . . . 
~o, t , Londyn.. Zdrowie królewskie. z~a~e się 
no Yc mocno nadwyrężone. Wprawdzie JUZ o~
IJl• dawna rozpoczęto wspaniałe przygotowama 

do koronacyi, mającej się odbyć w cz~rwcu 
0ku przys~łego, ~le mimo urzędowych i pół-

W I fi. B tr S P O L S K !~ 

urzędowych zaprzeczeń utrzym iją s!ę upar0ia 
pogłoaki, że kr61 mocno nielomLlga, i że w 
kołach wtajemniczonych panuje, obawa, żeby 
stan ten do terminu koronacyi znacznie się nie 
pogorazył. Gdy przed paru tygodniami kr61, 
bawiący w Balmoral, w górach szkockich, nagle 
musiał polowań i innych zabaw vaniechać, a 
nawet wezw-:ć z LJndynu dwóch n·1jcelniej
szych lekarzy, temhadJliej zachwiała się wiara 
w zapewnienia, że to tylko lekki "postrzał" 
dokucza królowi. Nie ulega zresztą Włłtpli ~ 
wości, że lekarze jak najenergiczniej zalecili 
królowi Edwardowi jak najregularniejszy tryp 
?.ycia i naj większł} około zdrowia pieczołowitość. 
Król cierpi, jak donosi londyńskie pismo 
„Reynolde Newd paper" na raka w krtani. 
Król do•k ·1ięty jest tern cierpieniem już od lat 
kilku i zasięgał pomocy lekarskiej dr. 
S 1ercking. je foego z najsłynniejszych laryngo-
1 >gów. Po w'tąpieniu na. tron zamianował 
swym lek..1.rz )fil przybocznym specyaiistę, na 
cierpienia krtani Felixtl. Semona. Ostatnii} swą 
podróż do Fredensburga podjął głównie w tym 
celu, aby konsultować tamtejszych. lekil.rzy nie· 
mieckich i francu~kich. - Król nakanł je
dnakowoż, aby o cierpieniu tern jego nic nie 
rozgłaszono, mianowicie ze względu na przy· 
gotowania do mającej się odbyć koronacyi. 

Z różnych stron. 
Herne. Młyn zamku Strliukede zniszczył 

pożar. 

W 1 Courl budują katolicki dom chorych. 
\f ełtmar. Następcą ks. Holtgreven 

jako proboszcz zo~tać ma ks. kapelan Oton 
Hester z Soeat. 

Liidinghausen. Katolicy, którzy w 
procesyi odprowadzili OO Jezuitów na dwo
rzec. gdy policya nie pozwohła na odprawienie 
misyi, zostali uwolnieni od winy i kary, a ko· 
szta postępowania nałożono kasie państwowej. 

Bulmke. Poświęcenie nowego katoli
ckiego kościoła odb~dzie się prawdopodebnie 
8 grudnia. 

Suderwich~ Kopdnia „Konig Ludwig" 
zamierza tu wybudować 50 dwupiętrowych 
domów dla górników, a w każdym domu ma 
mieszkać 6 rodzin. 

Paderborn. Generalnym wikarym zo · 
stanie w miejsce ks. Wiggera, ks. Schnitz. 

W Wilhelmsburgu pod Hamburgiem 
Jan Błażejewski, zatrudniony w odlewarni że· 
laza, wpadł, poślizgnl\wszy się, głową na dół 
w kociół roztopionego żelaza. W erkmistrz Schro· 
der skoczył prędko na pomoc i schwycił nie· 
szczęśliwego za nogę, ale wyciągnął z kotła 
tylko zwęglony koścień. Błażejewski pozostawia 
żonę z czworgiem dzieci. 

W Kassel odbywajł\ się zebrania wie· 
rzycieli towarzystwa „ Trebertrocknungsgesell
schaft". Zawiadowca masy konkursowej wy gł o· 
sił we wtorek referat, z którego wynika, że to· 
warzystwo to już od 5 lat było zbankrutowane. 
Od tego czasu fał::izowano książki i tylko tym 
sposobem nadal wypłacono tantyemy i dywi· 
dendy w łącznej sumie 21 milionów mr. 

Diisseldorf lic!l<y wśród swych mieszkań· 
ców 179 milionerów. Najwyżej opodatkowaay 
mieszkaniec ma rocznie 1080 OOO mr. dochodu, 
6 innych ma rocznie 500 do 7 50 OOO mr. do· 
chodu, inni są trochę „ubożsi". 

W Wrocławiu odbyło się pierwsze ze
branie wierzycieli popadłej w konkurs „Rhede
rei vereinigter Schiffer". Jak w instytucyi zje
dnoczonych szyprów gospodarowano, wykazało 
odczytane wczoraj sprawozdanie, z którego wie· 
rzyciele przekonali się, że aktywa wynoszą tyl· 
ko 1 890,249, natomiast pasywa 6,705 867 rur. 
Obaj' dyrektorzy sprzeniewierzyli około 4 mi 
liony marek. 

Zabaw z tańeamł ani prywatnych ani 
publicznych nie wolno odprawiać według od
nośnego rozporządzenia naczelnego prezesa w 
dzień Wszystkich Swiętych i w dzień Zaduszny. 
Oprócz tego zakaza°:o. ~ dzień Zadus_zny pn• 
blicznych przedstawien i zabaw publicznych, 
dozwolone Eą t)lko ora t.orya itp. 

Prezydent RootJevelt stracił w połu · 
dniowych 8~anach Ameryki P?pularność? za
prosił bowiem na galowy obu~d do białego 
domu mię<lzy innymi pana Waszyngton8:, bar· 

• dzo za.8łużonego księgarza, który ma Jednak 
nieszczęście być murzynem. W południowych 
Stanach, gdzie pojęcia wyrobione w czasach 

niewoli murzyńskiej, · mają jeszcze powszechn ~ 
prawo oby\\atelstwa, fakt ten wywołał wielkie 
oburzenie. „Memphis Commercial Advirtisser" 
pisze, że prezydent Roosewelt popełnił bł~d, 
który równa si~ zbrodni. - Tak to wygląda 
sławiony liberalizm amerykański. 

Nabożeństwo polskie„ 
W Battin;en spow. św. w pią,tek l lht'lpada p() 

południu 1 w sobotę rano. Kazanie w pią,tek po poł11dał11 
o godz 4:. , • 

We Watteascheid spow. sw. od sobot1 2 hsto
p&da po poł. at do poniedziałku rauo. I- sze kazanie w ~ie
dzielę w południe o godz. 1/212. II-gie kazanie o 4-teJ po 
poh1dniu 

W fHlnnf&feld spow. św. w poniedziałf'k 4-go 
listopada po południu i we wtorek rano . Kazanie w po ... 
niedzia.łek po poł. o 5 godz. Ks. M. 

Ko:otrole jesieDD.e. 
Dla miasta. i wojto~twa Wattenscheid, w sali go

ścinnego Teodora Ahlmanna w Wattenscheid, ul. Vodestr. 
8 listopada o godz 91/2 dla piechoty prow., gwardyi 

i broni spec. z r. 1894. 
8 listopada o g1dz. 11 dla piechoty k>row. ~gwa.rdyi i 

broni spec. z roku 1895. 
9 listopada o godz. 91/2 dla piechoty prow. gwardyi 

i broni spec z r. 1896. 
9 li(ltopada o godz. 11 dla piechoty prow.. gwardyl 

i broni spec al r . 1897. · 
11 listopada o godz. 91/ 2 dla piechoty prow., gwardyi 

i broni spec. z r. 1898. 
11 listvpada o godz. 11 po poł. dla piechoty prow.1 

gwardyi i Lro:ii spec. z lat 1809, 1900 i dla młod • 
sz~ch, dla w3zystkich superrnwidendów oraz dla tych, 
którzy pomiędzy 1 kwietnia. a 30 września 1889 rokll 
wi:tą,pm. 

Dla zatrudnionych w kopalni ,,Amalia", j~łeli mie• , 
1ziuij111 w wiejsklm powiecie Bochum, na dziedzińcu. 
tejie kopalni w Werne . 

8 li11topada o godz. 1 dla piechoty prow., gwardy1 I 
broni spec. z l~t 1901 do 1894:, dla tych z r. 1889, któ
rzy pomiędzy 1 li wietoia a 30 września wst1wili, i dla 
wazystkich superrewilendów. 

Dla zitrudnionych w fabryce „ Westfitlisches 
Drabtwerk", jezeli w w iejskim powiecie Bochum mie
szkaj~, w tejże fa bryce w Laogendreer. 

9 listopada o g. 12 w poł. dla piech.prow., gwardyi i 
broni spec. z lat 1901 do 1894, dla tych, którzy pomiędzy 
I kwietniiA a 30 wrzeinia 1889 r. wetj\pili, i dla wsz~stkich 
superrewidendów. 

Koło śpiewaków . ,tfokół" w Ueckendorfie 
donosi wa~ystkim członkom, iż w niedziel~ dnia 3 listopada 
o godz. wpół d·> 2 po południu zechcl\ aię wstyscy człon
kowie zejść, aby SV\ e składki miesieczoe zapłacić O li-
czny udział prosi Z ar z q, d 

Baeznośe! Kray! 
Towarzystwom, które zaproszenia odebrały na 10 li~ 

stopa.da od Tow. św. Marcina z Kray na uroczystość ob
choeiu 2 rocznicy, donosimy, iż powyisza urocz1stość si~ 
nie od. b~dzie bo policya. nie zezwala z powodu tyfusu, 
będzie więc odłożona na później. • 

Zarazem donosi się członkom oraz Rodakom, ii w nie • 
dzielę dnia 10 listopada o godz 4 po p<•łudniu odbędiie 
si~ zwyczajae zebranie, na które winien s1ę kt. dy czfo, 
nek sta.wić. Kto zalega 3 miesią,ce ze składkfł miesi~cza, 
a w niedzielę 27 listopada jest walne zebranie t obór no
wego zarzf\du, dla ' ego członek, który S miesią,ce będzie 
niewypłatny, traci prawo do głosowania Z ar! t\ <I. 

Tow. św. Ignacego w Oberhausen. 
W niedzielę dnia. 3 listopada zara~ po polakiem na" 

bożeństwie odbedzie się w lokalu p. Ha.ck~ walne .ze· 
]tranie, na którem będzie obierany kssyer, sekretarz i 
zastepca. sekretarza O liczny udział pro~i Z a r z ą, d. 

Od godz. 1/23 do 3 jest pos1edzenie zarzą,du. 
Tomasz Kubiak, tymcea'lowy s11kretarz. 

Koło śpiewu „Zgoda w. w Witten. 
Przyszłe miesięczne zwyczajne zeb1ame odbędzie si\' 

w niedzielę dnia 3 lii:!topada o godz. 4 po pvłudniu na. 
sali pc siedzeń u p 'rebarta. przy wolner pivoe. Także 
bedą, mfos1ęczne iokładki pobierane, no wi członkov; ie będ~ 
tak że przJjmowani. O li::my udział szan. c '. ł o okó w i go· 
ści uprasza Z a r z Ił d. 
• Cześć polskiej pieśni I 

W1~c polski w Ober-Styrum 
odbędzie eię w njedziel~ IO listopada o godzinie 
1/212 w południe w sali p. Wolberga, p1·i y ul. Mlilheiruer 
Str. 93, przystanek kolei elea tryczneJ. O liczny udział 
Rodaków z S •yrum, Miilheioo. i okolicy uprasza. się, gdyl 
przJjdl\ ważne sprawy pod obrady. 

,,Z •ią.zek Polaków". 

Nad.eałano. 

Na koniec noża 
esencył Lindeg,_ wystarczy, aby 
każdej kawie nadae delikatny 

smak i pi"kny kolor. 



Tow. św. Piotra i Pawła w Marten 
clonoai ewym członkom, ii ·w niedzielo dnia 3 listopada 
~ostanie towarzystwo odfotografowa.ne. Członkowie winni 
Bit; st&wi6 o godz. 3 po południu na sali p. Branda, przy 
lr.olońskim dworcu, z oznaczkami towarzyakiemi. Potem 
będzie wolne piwo. O liczny ud.zieił prosi 

Jan Jankowski, przewodn. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Boyer 
donosi sw;ym członkom, iż w niedziel~ dnia 3 listop~da po 
:południu o godz. 4 odb~dzie sio mieei~czne posiedzenie. 
UprasH sio członków, ałeby ra~1yli się licznie stawlć, 
poniewai wałne sprawy przyjdlłi pod obrady. - Goście 
mile widziani. Z a r z „ d. 

Towarzystwo św. Stanisława w Berne. 
W nh~dzielo dnia 3 listopada o godz. 1/ 24 po połu

dniu odbędzie sio na wielkiej sali p. Nussbauma, przy ul. 
Bahnhofotr. roezne walne zebranie. Uprasza sio 
wszystkich członków, ażeby sio jak najliczniej i punktu
alnie stawili, poniewn! będzie obór nowego !arZfldu, ooór 
11ali i t. d. - Goicie mile widziani. Z a r z ' d. 

Uwaga. Szanownych członków zarzlłidu i rewizorów 
kasy za-prasza sio na dzień 1 listopada o godz. 2 po poł. 
na salę zwykłych posiedzeń w cel11 obrachuuku kasy. 

J Helik, sekretarz. 

Cześe przemysłowi! 
Szanownym członkom Towarzystwa Przemysłowego 

w Bruchu donosi się, ij 4 listopada o godz. 1/ 28 wieczo
rem odbędzie się miesi~ezne walne zebranie, na 
którem będzie zdane sprawozdanie rewizorów z całego 
:roku i obór vowego zarządu na przyszły rok. Uprasza 
&ię więc czł0nków o liczne i punktualne stawienie się. 

. Za rllłi d. 
Uwaga. Członków, któniy majlł karty z zabawy, 

Jli<>Sz~. ażeby do przyszłej niedzieli takowe oddali, w prie
ciwnym razie będ' wszystkie uważane za sprzedane 

' Kubiaczyk, przewod11 • 

Tow. św. Augustyna w Rotthausen. 
W niedzielę dnia 3 listopada. odbędzie eię zebranie 

miesięczne o godz, wpół do 4 po p :łudniu. - Posrndze
nie iarzfłdU o godz. 3. - Poniewd prz;yjd~ pod obrt-dy 
ważne sprawy, przeto o jak nlijlicimieJsze przybycie człon-
ków prosi Fr. Malepavak, prezes. 

Tow. poJ.-katol. „Ognisko" w Millheim n. R. 
donosi swym członkom . . fż w niedzielę dnia 10 listopada 
odbedzie się walne zebranie w celu oboru nowego 
zastępcy przewodu. Podzę sz.anownych członków o jak 
najliczniejsze przybycie ta walne zebranie i to wie,czore~ 
punktualnie o godz. 6. Członkowie nie będl} osobiście 
Eaproazeni, bo „ Wiarusa Polskiego~' powivien każdy Po
lak sobie zapiseć) a dowie się wszystkiE>go. 

Jan Rosik, sekretarz. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburg 
C.on.)si swym członkom i wsJ:y!tkim Rodakom zamieszka
łym w Duisburg, Hocbf eld i okolicy, iż w sobotę 2 li 
stopada pr.zybędzie O. Nazaryusl!S i będzie słuchał spowie
dzi św. w sobotę od godz. 4 po poł i w niedzielę rano. 
W n edzielę o godz. 4 po poł. będzie polskie nabożeństwo 
z kazaniem w kościele św. Józefa. Po naboźeństwie jest 
!ebranie Tow. św. Wojciecha. w lokalu przy ul. Seitenstr. 
nr. 19. Uprasza się wszystkich Rodaków, aby jak najli
czniej wzięli udział w naboż.eństw!e i w zebraniu, gdyż . 
niezawodnie w tym roku więcej kapłana. pohkiego mieć 
nie będziemy. Tomasz Rata.j 1zak, przewodn 

~ Towarzystwo św. Józefa w Essen 
url3f\dza w niediielę dnia. 3 listopada. obchód 6 ro• 
ezniey załoienfa towarżystwa.. Uroczystośó rozpocznie 
Bię Mszll św., która odprawionl} zostanie na intenc:yę to
warzystwa o godz. 81/ 2 w kościele św. Józefa. Po poł. 
o godz. 3 odbędzie sio zebranie~ na którem bedll odc!yty 
deklamacye i wspólne śpiewy. Uprasza. ~io członków ora, 
gości o jak najliczniejszy udział we Mszy św. I w zebraniu. 

W niedzielo późaiej dnia 10 listopada urzlłidza towa
rzystwo teatr amatorski i taniec. O liczny ud!iał 
uprasza Z a r z ą, d. 

Bractwo Różańcowe Polaków w Uecke.ndorf 
Uwiadamia się wszystkich Braci, którey jeszcze swych 

Tajemnic nie zmienili, iż bod' w dziefl 1 liotopada (Uro
czystość Wszy11tkich Swiętych) od godz. 4 do 5 zmijane 
Tajemnioe u p. Kusenbergaj ul. Siidetr. Obowi!\zkiem ka
żdego brata jest, aby eio stawił. Mogl} też przybyć inni 
Rodai.cy, którzyby sio do Bractwa zapisać chcieli. 

Stanzy brat. 

Baczność Rodacy w Laar i okolicy! 
W niedzielo dnia 3 listopada. urzlłdza Towarzystwo 

św. Antoniego w Laar jesienne przedstawienie 
amatorskie połaiiczone z śpiewem i koncertem. O go· 
dzinie 7 wieczorem będzie odegrana Htuka teatralna pod 
tyt.: „Ilia z Togenburg111

'. Pocz4tek ubawy o godzinie 
5 po połuduiu. Kapelę dostawi pan Podeszwa z Alstaden. 
Wstępne dla ezłonkó ;;f wszystkich towarzystw 30 fen., 
dla niewiast 20 fen., nieczłonkowfe płacił przed czasem 
60 fen., przy kasie 60 fen. Czysty dochód przeznaczony 
na cbor!\giew Bractwa R6żań~a św. SfłRiednie towarzy
stwa oraz szan. Rodaków i Rodaczki z Lur i okolicv na 

· naszfł zabawę jak najuprzejmiej tapra.'.'lzamy. u 

Zabawa odbędzie się na wielkiej sali dornu stowa-
rzyszeń katolicki eh. Z a r z & d. 

Brnekha1nsen ! 
W niedzielę dnia 10 listopr;.da br. obchod :i niżej podft 

· pisane towarzystwo 
pierwszą 1•ocznicę swego istnienia, 

Członkl)Wie tegoż podą,żą, re.no o godz. 7 na Msz~ św„ 
podczas kt6rej śpiewane będ~ pol'3kie pieśni W południe 
o 111/ 2 wielkie :r.ebre.nle ra nli posiedz .:n, na którem 
przedł0żrna. bę ·lzie d'l.iała.iność ca.broczna tegoż tow. 

O godz. C po poł. hi:d . .de teatr drumatyczno·ludowy 
w sześciu odełonsch pod tyt. : „Geno w efa". - W 
chwilach wolnych przam6wienia i deklan::ac• e Po przed
!tawieniu zabawa z tańcgmi. ·- T 0w. sqHiednie otrz5mają 
zaprcszenia przez karty. 

Tow. „.Jedność'' w Bru~khausen. · 

Towarzystwo „,Jedność" w Bruckhausen. 
Najhlilhze posiedzenie odbędi',ie się w nfodzielo dnia 

3 listopada na sali posiedzeń o godz. 7 wieczorem. O li
czny udział się uprasza. - Goście mile widziani. 

Za.rllłid. 

Baczność Rodacy w Baukau ! 
W niedziele dnia 3 listopada punktualnie o godz. 4 

po południu odbodzie sio zebranie u p. Newelinga. ul. 
Bismarcka. naprzeciw kościoła katolickiego, na wielkiej 
sali, w celu założenia Hola Śpiewackiego. O 
jak najlicmiejszy udział w zebraniu prosi 

Komitet: 
A.ndrl'E>j Pnst.o.remc~ak. .Jan Gryca, Ma.ksm. Gadomski. 

o 

Baczność Rodacy w , W eitmar. 
W nied~ielę, dnia. 3 listopada o godz. 4 po poł. 0 

będzie sio w lokalu p. Kassenberga w Weitmar, za 
przy poczcie 

zebranie 
w eeln założenia Kółka ipiewaekieg0 

Wezystkich Rodaków z Weitmar i okolicy prosillly 
łczny udział. J61af Dopierała. Ignacy Rynkowski„ 

Baczność Parafianie z W alkowa! 
W niedzielę dnia 3 listopad'l o godz. 2 po połu 

prosimy przybyć do lokalu p. Jatl.sen w Somborn, Pll)\ 
kopalni „Sieben ploneten", 'bo otrzymaliśmy prebki na ebo. 
rl}giew. O liczny udział wapółparafian upraszaj' 

Józef Parysek. Tomasz Goździela. 

Bacznośe parafianie Lutogniewscy 
pod KrotoszJ'nem. 

Ogłosiliśmy, lł miało to być ostatnie zebranie, ale po. 
niewtŻ do kasy nic nie przy bywa, więc musieliśmy spra. 
wę przedłużyć. Jest prawda. że czasy s" ciężkie, ale po. 
mimo tego myślę, ie na te parę groszy każdego stać moż 
Widzisz kochany bracie który masz jeszcze rodziców lll 

że, a jf'żeli nie, to swoich przyjaciół, którzy cieszyć · 
będ~, że ich syn lub przyjaciel garnie się pod skrzy 
matki, Kościoła naszego. Brulia. kochani nie ocilłgajcie ei 
tylko składajcie wasze ofia.ry, a Bóg wam to w:ynag•.1d!' 
- Proszo wszystkich parafian, aieby w niedzielę 17 li 
stopnda. o 2 godz. po południu w tym lokalll, gdzieśm 
ostatni raz byli, rJLczyli się jak najlicznlej stawić, 
nie powinno ani jednego braltn~ć. J. Ratajczak. 

Wiec polski w Sodingen-Bornig 
odbędzie się dnia 111 listopada. w lokalu p. Teodor 
Nothe w Bornig, nie daleko kopa.lai „Mont- Cenis1

' ezy 
I, pr~y głównym trak cle prowadzl}c~·m z Herne przez Sc. 
dingen do Ka.strop. O liczny ud2iał Redaków z Sodingen· 
Bornig i okolicy uprasza się. bo b~dzie omawiana. spraw 
opie.Iii duchownej, sprHWY górnicze i t d. 

,.Związek Polaków". 

----------------Wiec polski w Linden 
odbę lzie się w niedzielę dnia 1~ listgpada o godi. 
4 po połuddu u p B. Schillera w Linden- Ruhr, przy ul. 
Kooigstr. nr. 61, pomiędzy kościołem katolickim i ewan· 
gielickim, przystanek elektrycznej kolei przy aptece. 
lic1;ny udział Rodaków z Linden, Dablhausen i całej oko· 
licy uprasza się. „'iwiązek Polaków". 

----------------Baeznoie. 
We wszystkich listach do redakcyi. ekspedytj\ 

księgarni i drukarni trzeba podać zawsze swój adree, 
chociażby kto s,dził, !e adres jego posiadamy, aby odpo· 
wiedź lub przesyłka zamówionych rzeczy dla tego powo• 
du nie opóźniły się. Szukanie adresu w dawniejszych lisW.cl 
lub ksil\Żkach zabfora wiele czasu i dla tego przesył)! 
Diltychmisst uskutecznić niA mołns. 

„Biblioteczkę dla Dziatwy 
· i Młodzieży Polskiej" 

Ządajcie 
Wydawnictwo ludowe 

imienia Ada na Mickiewicza 
zn.wierajl\Cfli historye polaklłi, życiorysy 
naszych wielkieh mężów, świętych pol
skich, powiastki moralne, legendy, baś· 
nie, bajki, wiereze i wierszyki, oraz 
opowiadania dla śmiechu i r<)zrywki. 

i 

i czytajcie Dotl}d wyszło 6 tomików po 
1.0 fen. za pojedyńczy tomik, sprze
ayłk11i 13 fen. llF 

Dalsze tomiki pod pras11i. 
Adres: 

„Wiarus Polski'' Bo~bum, 

Kto pragnie posiadać , 

książkę do nabożeństwa w pięknej i mocnej oprawi& 
niech sobie zapisze 

,,Boże bądZ miłościw': 
Ksi~żka 11Boże b'dź miłościw" zawiera bardzo piękny zbiór nab~ 

~eństw i pieśni, a kosztuje w nadzwyczaj pi~knej i mocnej opra'IVJe 
3.50 mrk;, 6 mrk., 7 mrk., 7 ,50 mrk. i 9 mrk. Ksi~żkę to przesyła.tll~ 
poprzednim nadesłaniem należytości albo teł za zaliezk,_ poczto-Wił 

Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papierosy 
Turls:-fort, Noblesse. Dubeck-Crem.e„ Polakiewic2 nr. 3, 4, llp Dy:reato:rskie, Smyrna, 
Charkowskie„ Sokoły, Kościuszko, Ca:rola i inne z fa.bzyki . 

I ' F. Polakiewieza!~Nast. W. Wl\sowiez, 
~ ~~ 

PO Z N AN, "łl I do nabycia w Wtizysikich lepHych składach. 91F"' 'W" ARS ZA W-A. 

Za d.ruk, na.kład i red.akcy9 odpowiedzialny: Antoni Srejski w Br.chum. - Na.kładem i ·~·~ionkami W;ydawnio~wa „Wis.ruEla Polskiego" w Boehum. 

Dodatek aauw„esajnY• 



Nr. 132. Bochum., pil\tek, 1 listopada 1901. Rok 11. 
__ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. == 

Numer dodatkowy~ 
Tomek: Dzień dobry Wawrzynie I 

-- Wawrzyn: Dzleń dobry, dzień do· 
bry. a gdtie tak 1€ci3z Tomku? 
- Tomek : Hm, idę do ·Lisieckie• 
~o. - Wawrzyn: A po co tam? -
T~>mek :. Zamó~ić sobie paletot i 
ubranie, bo zima nadchodzi, a la
toś ma być ostra zima. - Wawrzyn : 
.Ja też potrzebuję paletot. - Tomek: 
No to chcć ze mn2' do Lieieckiego I 
Wawrzyn: A gdzie mieszka Lisiecki? --,_.;;;=-

- Tomek: Lisiecki mieszka teraz przy ul. Bohenzollernstr. 
nr 15. - Wawrzyn: To chodźmy prędko, bo nie mam czasu. 

A'~' .A..: 1A1A:.1:A.: _:A.:.A_ ~ ~ ~1~ l 1 \< • <J · 'j ••) . •• .·.' ;·: ' : I, • 

Donoszę szanownej publiczeo~ci w Barop i Iłom• · 
brueh, iż od 1 listopada p.r ze n o sz ę mó,i 

skład towarów kolonialnych 
tymczasowo aż do ukończenia mego domu . do domu przy 
ul. Babnhof!itr. nr. 9 w Homhruch, naprzeciw 
ewangielickiego kośctoła. 

Prosiłbym moich szanownych odbiorców jako i w ogóle 
wszystkich Rodaków z Barop i Hombruch o ła~kawe po-
parcie mego intEresu Z szacunkiem 

· Andrzej Strótczyilski. 

, cCI. !'t:, 
NQwe książki. 

Bawmy si' I Gry na wolnem 
powiE1trzu. Cena 50 f.; z przes. 60 f. 

Zabawa zimą. Cena 15 fen., 
z przes. 20 fen. 
Bądź oszcz,dnym. Cena 30 f ., 

z prr<1es. 35 fen. 
Wesole chwile. Gry i zabawy 

towarzyskie w domu i poza do
mem, oraz miłe a pouozaj"ce za
trudnienia. Cena 1,80 m., z prze-
syłki\ 2 mr. 

Gry i zabawy w kółku rodzin
nem. Cena 1,20 mr., z przesyłkq 
1,30 mr. 

Gry i zabawy na wolnem po
wietr·zu. Cena 80 fen., z przes. 
60 fen. 

Gry towar·zyskie. Cena. 20 fen. : 
z przes. 25 fen. 

Gry umysłowe. Cena 25 fen, 
z J rzes. 30 fen . 

Miłe zatrudnienia w wolnych 
chwilach. Cena 50 fen., z przes. 
60 fen. 

Zgadnij I Zagadki. szarady, re· 

Skarbczyk strzech polskich. 
Cena. 30 fen., z przes. 35 fen. a l 
busy i obrazki cieniowe. Cena 30 
fen , z przes. 35 fen. 

• 
·Obr·azki wzi~te z życia ludu 

Cena 35 fen., z przes. 40 fen. 

Scena Ludowa. 
Zbiór ładnych dramacików, komedyjek, krotochwil, 
fraszek scenicznych, monologów, dyalogów i wierszy, 
stósownych na przedstawienia domowe podczas wesół, imienin, wieńcó~ 
itp. uroczystości rodzinnych, oraz dla teatrów amatorskich. Ułożył i ze· 
brał J ó z e f C h o i sc z e w s k i. 

Ksi"żkaej rzawiera na 240 stronach 38 komedyjek i 18 ,wierszy. 
~ena 1 m.· 60 fen., z przesyłki\ 1 m. 70 fen., z oprawą, 2 m., w 
opięknej cze ta oprawie 2 m. 50 fen. (stósowna na podarki), z prze· 
yłką, 2 m 60 fen. 

łlcena Ludowa jest jakby umyślnie ułożona dla Polakó" 
w niemieckich stronach, gdyż podaje religijne, pouczające, wesołe i łat~f 
do odegrania sz .uki. Za pomocą tej ksi"żki można: choć jest gdzie· 

' kolwiek nkilku lub kilkunastu Rodaków, odegrać · raz po raz teatrzyk 
domowy„ Znajduje się tu także grana często sztuczka : ,;Ogolili go bes 
mydła'1 , a oprócz tego •I\ umieszezone: Czcijmy księży l - Ksif!id~ i sie
rota. - Złota i srebrna siekiera. - Zdrowy Zflib wyrwany, czyli: sku· 
łeczne lekarstwo na ból serca, - P1,jak w trumnie. - Berek przed 
&\dem. - Nie ma to jak handel wódk". - Na ten weks~l .Pł~czę -
Sm.ie1ć zdrajcy ojczyzny. - Czytajcie gazety polsko-katohck1e itd. 

Zwraca się uprzejmie uwagę, że 'rowarzystwom wolno grać tylko 
za pozwoleniem autora którego· się udziela za bardzo przystępną, cenę. 
Pisać trzeba o pozwol~nie pod adresem: Józef «Jhociszewski. 
Gniezno (Gnesen). . ~ • • 

,,Scena Ludowa" jest na sk.ładz1e w Ks~\';arn1 ~'Wiarus~, 
Polskiego" w Bochu1n. Adresować krotko: „ Wiarus Polski 
Bochum. 

Arumugam. Powieść misyjna 
Cena 35 f., z przes. 40 fen. 
Kłusownik. Cena 40 fen , z prze

syłklł 45 fen. 
Beldonek. Cena 50 f., z przes. 

60 fen. 
Królowa Jad-wiga. Władysław 

Jagiełło. Władysław Warneń
czyk. Cena 35 fen., z przes 40 f. 

Wesoły cza1·odzieJ. Zbiór we
sołych sztuk czarodziejskich. Cena 
40 fen., z przei!J. 45 fen. 

W dzień Zad·uszny. Cena 50 
fen., z przes. 60 fen. 

Codzienna modlitwa przedobra.
zsm Przen. Rodziny, z obrazkiem 

Wybór poezyJ Mickiewicza. Ce
na 30 fen , z pzes. 35 fen. 

Ob1·azy przedsta.wiaj"ce człowie
grzesznego, ' usprawiedliwionego i 
uświęconego. Cena 1,20 mr., 
z przes. 1,40 mr. 

Naitka o pływaniu. Cena 15 
fen., z przes. 20 fen. 

Od wsi do wsi. - Od świtu do 
świtu. Cena 30 fen., z przes. 35 f. 

Jarmark na świ,ty Onufry. 
Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 
Adres: „Wiarus Polski1

', Buchum. 

§:§000000000000000000000000§:1 

: Śpiewnik "polski , : 
o . . o o ~~~w o 
0 najulubieńsze pieśni narodowł', krakowia- 0 
0 ki, mazury, dumki i rórne inne wesołe o 
0 piosaki światowe. 0 
O Cena 60 fenygów, z przesyłkfł 70 fenygów. O 

~ ' Adres : „ W i a r u s P o l s k i ", B o c h u m. : 

§:§o o o o o o .o o o o o oo o o o o o o o o o o oC§ 

Książka misyjna 

Drukarni „ Wiarusa Polskiego" 
w Boehum, Maltheserstr. 17 

jest do nabycia: 

papier listo"tVy 
z pięknymi polskimi napisami 

Cena. za jedn~ teczkę z 6 arkuszami 6 kopertam 
10 fen., z przesyłko, Ul fen. Kto zamówi od razu 
30 teczek, otrzyma przesyłke frank.o. - NaletytoM pro
simy przeałaó n ap r z ód w markach pocztowych (w liście). 

• awierajfłcy pieśni, piosnki i wiersze potępiające pijanstwo 
rn.rciarstwo, i socyalizm. Cena 30 fen .• . z nrzes. 3f. ien 

-~~~~++~~~·~·~~·~ i Tomasza a Kempis 
~O naśladowaniu Chrystusa. 
• Cena 1 mr., z przes. 1,20 mr. ~ 
: Adres: „Wiarus Polski", Bochum. : 

-~~·+••··~~~~~~~~·~~-

Księgarnia „Wiarusa Polskiego" 
przy :ul. Maltheserstr. 17 :Bochum, przy ul. Maltheserstr. 17 

poleca 've wielkim wt6orze 

. książki do nabożeństwa 
· vv najróżniejszych opra'W'ach, 

powieści ludowe i na tle narodowem, figury Świętych Pańskich, krzyże, (pasyjki), elementarze, 
katechizmy, różne książeczki z obrazkami dla dzieci, pióra, atrament i t. d. 

w niedziele i jwięta jest księga1·nia otwarta od ~odzinny S·mej do godziny wpół do 10-tej przed 

polndnielll i od wpół do 12-tej do 2-giej po południu. 



Ba•tk I.udowy 
Eing. Gen. mit unb. Haftpfl. 

Raciborzu. - (Batłbor 0/Sehl.) 
przyjmuje wszelkie kapitały i oszczędnoeci pocz„wszy od I marki t 

płaci od nich 31/2 0/0 t~ micsięcznem, a ~°Io za. ćwieróro~znem wypo-. 
wiedzeniem od dnia. złożenia. pieniędzy. - Adres: 

Bank ludowy E. G. m. u. H. 
w Raciborzu (Ratibor O/SchL), ul. Pil.nień~ka 13 (Jungfern.str·) 

-~-~-~-~-~-~-+-·-~-~
Baczność nowożeńcy! 

Polecam kochanym RMakom i Ro foczkom z Herne i oko1io3" 

w ianki ślubne i welony, 
kwiaty dla młodzieńców i panien, wstążki w vvielklm wyborze po 
bardzo nizkich cenach. 1 

Korony żał@bne na grób poczlłwszy od 50 fen. i drołsze 
Kokardy cz;yli wstl\Żki do kcron nagróbkowych z pol:!kiemi napisami . 

Proszę o poparcie mego intere:>u ~ a. staraniem mojem będzie 
ka!dego jak najrzetelniej obełużyć 

Fra%l..cis~Gk 3" ózefoski„ 

-~~~łł~~+~e 
Kochany Przyjacielu! Dla Rodaków na obczyinie ważna wiadomość. 

Powiedde mi od kogo masz 
takie ładne buty, a tak deli- Kopa łamigłówek. 
katnie odrobione? ta.dań i pytań odnosz~cych się do dziejów, literatury i geografii dawne' 

Kochany Przyjacielu! 
Przekonałem się, że na.ilepsze 

baty otrzymać można od polskiego 
mistrza szewskiego 

Woje. Fuhrmanna 
w Hofstede, 

prly ul. Herner Str. nr. 33. 

-~4)~~~4>~~
Z a kład dentystyczny 

do wprawiania 

sztucznych zębów 
i operacyj. 

H. Klełndlek, 
Herten, Ewaldstr. 7. 

Polski. Zestawił ,Józef Chociszewski. 

Za dobre rozwifłzanie łamigłówek wyzna.ezono 100 na;ród, 
pomiędzy któremi. S2' np na;\t~pujfłCe: Zegarek kieszonkowy wartoict 
12 marek> złoty ple1ścionek źa 10 marek, harmonika, broazki, kolczyki 
bil\Żki, obrazy itd. Bliż3ze sz.ozegóły p:>dane w dziełku K )pa łamigł, 

Cena z przeayłkl\ 30 fen„ 2 egzempl. 50 fen., 5 egzempl. 1 mr. 
za co pr!esyłka franko. Należytoś6 d.J 1 mr. przyjmuje się znaczkami 
pocztowemi . 

. Sił nagrody dla dzieci i starszych osób. Rodacy za granic~ będ, 
szczególnie uwzględnieni, - Zamawiać pod adresem: 

J. Cboctszewskl, Gniezno - Gnesen~ 
I > ,J I j ; '~; ' ' i lt>~ Ą; •I ~ f l:' ~,I ! ~ ~ ' ł ... ' "' 

Baczność! 
HERNE. Nemtr. 35. 

-~-~-~eł> ~o+ttt>G ·._•e~e mu~y~~y F. Gottschalk 
Waine dla sprzedających. 

lalen~arz ,,Katolita~ na r.1902 · 
{ 

,zawiera następujące dluższe i krótsze pow i~ cli opowiadania: 
;Bitwa t>od Grnn.waldem, opis wyjęty z sławnej powieści „Krzy
żacy" przez największego powieściopisarza polskiego Henryka 
1Sienkfawicza; W chacie Burskiej, opowiadanie z wojny Angli-
!k:ów z Burami, ba.rdzo zajmujące a przedstawi&j'łC6 grozę wo} 
ny, jeszcze się toczącej; Męczennik za wiarę, powieść podlut 
iprawdziwego zdarzenia, opisujący losy młodego chłopca ty~ 
rdowskiego, który z miłości dla wiary Chrystusowej, z ręki 
·okrutnika ojca swego śmierć poniósł; Trzy Siostry, .Przedłuże
'Dle żyeia z powodu różańca gw1~tego~ Co to jest bieda, zabawna 
IJ>owieść o królewiczu, szukającym biedy po świecie i co mu 
iłię przy tern zdarzyło, Nagroda za szlachetny uczynek, Ratu• 
nek za ratunek, N awróeenie w ostatnie.J godzinie, Dowcipy 
:polskiego ehłopa, bardzo ucieszna historya, Cudowne meczenie 
ehorol)y, Jakle życie, taka śmierć, Na łożu fbnieDCI, Pomoe 
iw czasie głodu, Pies, .iakich mało, śmieszna historyjka obraz
kowa, Przygoda Michałka z byczkiem, Żandarm i łazęga. C1 · 

. Kalendarz zawiera opr6cz tego następują.ce wiersze: 
Wiersz na Nowy Rok, Do bociana, Powitanl,e, Brzoza Gry
·fyńska, Dziewczę polskie, Zród.ł:o świętego Gangolfa. e Lubownicy śpiewu znajdą. w kalendarzu ut.er, piosnki 
•nutami. 

Z dalszej treści kalendarza przytacza.my: Dziwne zwy
ezaje r6żnycb narod6w co do koszlawienia ciała ludzkiego11i 
'Prześladowanie chrześcian . w Chinach, Jak kr61 polski Wł..:i 
dyslaw IV. opiekował się ludem, Ciekawość u zwierząt, Hi,..( 
Btorya dzwonu. -- Każdemu jak najwięee.1 potytlm przynle-: 
'ie artykuł w kalendarzu pod tytułem: Co każdy o pra-
'W:ie wiedzieć powinien • . 

Przeszło 70 pięknych obrazków większych i mniej
i::z~~ch zdobi kalendarz, a mię-O.u nimi w wielkości kalendarza! 
I~ Bitwy pod Grunwaldem 1) $1nierć wielki.ego mistrza Krzy
" a -::kl ego, 2) Książę Witold uderza na Krzyżak6w, Przed groq 
Matki Boskiej w Lourdes, Król i królowa angielscy przy 
nb.Yrtrciu parlamentu, Gwiazdo morza zmiłuj 1ię nad na.mi. 
U•lekarza dla dzieci. Nadto 6 bezpłatnych dodatk6w: 1.) Ali
czn11 kolorowy obraz cudottmęj Matkt Boskl,ej, 2) obrat8 
k s. kard. Led6chowskiego t 8) ks. kard. Puzyny, 4-) 
1

kalendan Acienny, /$) kalendan lctetJZOnkowy albo pv
gilaresowy, 6) abecadlo A~ • Uteram4 drukowa
Wem,' i pisanemi dla ukcL 

ar Cena kalendarza 50 fen., z przesytą 60 fen.. 
.Qdprzed.ającym. wielki rabat. ... 

Kto wprost do ekspedycyi „Katolika" nade§le 5 marek, 
otrzyma jedenasty dar~ o, a prócz tego jeszcze jako nagrodę 
ksi ążkę pod tytułem: Święty Jan, Kanty przez ks. kan. Ko- j 
szutsk iego", .zawierającą 230 stron druku i kosztuje w handlu 
księgarskim 1 markę. 

IGI J:~ależytość najlepiej przesyła~ przekazem pocztowym 
(ro, ti.l n·weisung). Koszta przekazu wynoszą 10 fen., jeśli Hit 
por.di ·1mnę nie większą jak 5 marek; od 5 do 100 ma.rek wy
Tioszą. kC'szta rrzeq,~lki pieniędzy 20 fenygów. - Adreaowa4 
i:1.1-'3A..; ... - '"'!.;.· · 1f,: l· "'~\1f\8·- irE .:i. P:--1;~~ ~~;; (~. e~~ 

Kalendarz ten·i nabye można takie w księ 
garni „Wia1.·usa Polskiego" w Bochum. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

Uo.rtek : A dz1eń dobry wam ku 
motrze. - Wojtek I Dzień dobry, d.zień 
dobry, ~ niech was też, to ć l.i ię zno„ 
wu v.ystroiliśeie w nowy palf' toti jak 
gdybyście do ślubu jść Chl'lieli -
BGrtek: Kumotrze, to tylko ta.ki z gro
chowiny - Wojtek: .Dobrze wam 
kpić z grochowiny, ale choć z gro
chowiny, to jednak was proszę kumo---~~ 

trze, powiedzcie mi1 kto w am zrobił ten paletnt, bo mi się nadzwyczs j 
podoba. Nie '\'\ idziałem jui dawno, łeby tak komu hi.dnie paletot lE>żał 
- Bartek: Otóż paletot zrobił mi pan Switała w Herne, który 
mieszka przy ul Bahnhofstr. nr. 108, w starym gościńcu pauo. 
Meinhari\ta, to jest preeto gdzie staw!-' elektryczni~ kole.i idj\ca do Br u
chu, - Wojtek : tak, to on wam zrobił ? ja też słyszałem od wielu lu
dzi, że Switała w Hernie robi najlepiej z okolicznych krawców. A więc 
zostajcie z Bogiem kumotrze, zaraz idę do S rvitały w Herne i zamówię 
eo ble ładny paletot t 

~~~~~~~~~~~~~+~~~~ 

w Oberhausen (Rhld.) 
przy ulicy Marktstrasse nr. 120, 

poleca : fonografy (które mówi\, 
vła ~zq., śpiewaj!\ i graj11i) po 10 m. 
Katarynki od 10,50 m. pocRJ Har
moniki od 3 m pomi. Wszystkie 
inne instrument& po najtań. cAnech 
Wysyłam wszędzie skoro otrzymam 
z~mówie1.ie. 

Dzielny ułan 

z wojska polskiego w Hiszpanii. 
~~~:. Cena 1 mr. z przes. 1,10 mr. 
Adres: .,Wiarus Polski", Bochum. 

Dobrze i korzystnie kupuje się, robi honor swemu 
~kładowi i zyskuje dużo odbic:>rców, kto żąda i sprzedaje 

~ papierosy =:I 
z fabryki 

„Vanadi" w Dortmund, Lutgenbrucksfr. 2. 
Są one robione rf;cznie z tytuni ruskich i tureckich 

J.ajnmyszego zbioru. 

Teraz Teraz 
wszystko 

odpłatę. na 

Wszystko 

na ·odpłate 

i 

zagotówke. 

Składy 

Rosnera 
na odpłatę. 

Bochum, 
Kaiser Friedrichplatz nr. 11 

niedaleko klasztoru, 

Herne, 
przy ulicy Bahnhofi:l tr. 97. 

Gelsenkirchen, 
przy ulicy Friedrichstr. 4. 

Essen, 
przy ulicy Rottstr. 65. 

Oberhausen, 
przy ulicy Marktstr. nr. 116. 

Duisburg„ 
przy W einhausmarkt 5, 

Dortm. u:a.d., 
przy ulicy Milnsterstr. nr 1. 

Hagen, 
. przy ul. Elberfelder Str. 32. 

0000000000000000000000 

Wrazie potrzeby proszę 
przybyć do mego składu, a 
każdy się przekoąa, iż do- " 
brze obsłużony został. 

wszystko 

odpłatę. 

Największy 

dom kredy
towy 

towarów i mebli 
w całym obwodzie 

przemysł o-wym. 

Heble. 
_!o w ary wysciclaile, '· 

Towary łokciowe._ 

Konfekc. dlamężczyzn. 

Koniekcya dla nie wa st. 

Towary białe . __ 

Dywany i portyery. 

Zegary. kapelus~~ 

Parasole~ bu~ 

Pościel , 
od najtańszej do 

najdroż~zej . 

Całe 
urządz. mieszkań 

od najzwyklejszych do 
najwięcej eleganckich. 



Donosz~ s~nnownej Publiomoś~i w Marxłoh•Bruck• 
hausen i akohcy, iż ob3ą.łem „ • Cl> 

;;ose1n1ee 
'* Jlar:xloh, róg ulic Dahlsk i \Je1trudenstr. 

~~zyjmuj~ ~a stan~y~ ro~maitych pa.nów różnego 
etanu. Jezeh ~to prZyJ~d!'1e z Polski, dostame stancyę u mnie kdrlego 
~~a.su, poniew~z mam m1e3se<'.1 na 60 osób. 

R.obotnicy d ostt.n.e, o kaidl'j godzinie 

~obiad i 'Wieczarz9 -W 
''ff moim lokalu. 

P.rosibym s~an . Rodaków o ła:ikawe poparcie mego przed-
,tiębioratwa. Kreslę się z wysokim szacunkiem l"·~ 

~arcin Szy:nazliak, 
właściciel goilpody : Herber;;e zur „Frohen Einkehr". 

By osięgnąć obrót . ·wielki 
sprzedaję taniej ni.Z niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki s~ dtarannie Pbci~gnięte i na minut 
.11regulowane. z~ każdy zegarek daj~ 5 lat piśmiennlł gwaranCJ'\i · Ohe 
·;rry niea:a bdneJ bo. to. coby się podobać nie miv.ło przyjmuję ~ pv 
wrot<· 1n 1 zwracam ptemfłedze. Trzeba się koniecznie przekonać a ktA 

nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkod~L Zamówienia l podzioko· 
1anla Godzieunie nadehodzżi. 

0!yBto zł:·:te 

lmlczyki 8 ka
rat (333) st~-· 

.~ów, tylko 9 
marek 

Nr. 900. 1 s1; 
kara,t. dot:.•, : 
złoc, tlpod~r&J 

ba.rd.~o trwu.i, 
1,25 mx. 

leiare.k njklowy, khic.r.ykowy Cjll. na 6 kami 6
11
li0 m; · 

le;arek posrebrzany cyl. na 6 kam.. z 2 ztocnoti brz~. 8,10 air. 
!i~; arek ten sam z najlepstym werkiem ;-.rz 5 nu 
Vz1sto H·ebrny ze;arek cyi. kluczykowy na 6 ka:n. 

! 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem fł,O@ ::m 
Ten sam ze;arek z prima werkiem J.0,00 mi 

., ysto srebrny ze;-arek cylyndrowy remont. na 6 
kamioni z złotym brzegiem z dobrym werkiem 10,2.'J r~:. 

Ten sam z najlepszym prima werkiem 12,00 m:r. 
tz Matką Boską najpięknieisze, czysto srebrne r.egarki z 2 złooo·· 
nymi brzegami i z najlepszymi la prima werkami na 10 kamieni po 1(1 

12, 14, 18, 18, 19, 22, 25 marek. N aJwspanialszy z Jłatkę 
loską. ze;·arek złocone litery, i najozdobniejszym~ złosonymi brze~ 
gami, ciężki w srebrze i z najlepszym na. 10 kamieni prima prima we1·· 
~let'.l tylko 28 m. Zegarka tego z pewnością nikt je,szcze nie widział· 
~oga.te ~enniki blisko uOO ilustracy:i na zegarki, łańcus~J.d, biłuterye. 
~ •kie skrzypce, flety 1 klara.ety i harmiki wysyłam darmo i franko. 

U~ ·oanec,ki, Mi.ejska Górka, 
(GUrebeJM Bez. Pot'Jen..) 

• !" ff UALl"Nk"" 

t~aczność rekruci! Bacznoś.ć rekruci ! 

Wilh. Gerbseh 
w :S:erne, naprz. gościnnego Meinharda. 

Podług miary: 
Ubrania od 36 ma.rek pocz„ 

Paletoty od 30 mall·ek poez. 

I S1•o•hłie od 10 marek poez. 
pod gwars.:icytt za beznvganne leżenie w ni;jkrÓt. czasie. 

j ___ :-__ w_i,_eI_k_i _s_k_ła_d_m_a_te_ryj. ::f 
111?.~~ „„„„„ll!IB„BlllmllllllllliBDlllllBlllllSllliiilli 
---·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Książki różnej treśt~l.o 
Róża leśna. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - Toast polaki wier· 

~em i prozą,, czyli zbiór mów przy uroczystościach wszelkiego rodzaju 
Dena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. - Dziwne przygody chłopa Urbam 
ł~gonosa. Cena 25 fen., z przes. 30 fen. - Jak to było pod Wfo· 

dniem, Powieść na tle dziejów ojczystych. Cena 40 fen., z przes. 4, 
~en. - Michno Karaś. Powieść historyczna z czasów Bolesława ChM 
;ego. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. - Jaśko Cholewa. Powiastk! 

historyczna z cza.sów Bolesława Smiałego. Cena 60 fen., z przes. ot 
fen. - Kazimierz i Magdosia. Powieść z dziejów ojczystych z siedem· 
lla.st~go atulecia. Cena 40 fen.i z pr.zes. 45 fen. - Skrzydlaty wojak 
Powiastka bisto:ryczna z czasów Jana Sobieskiego. Cena z przes, 453fen 
; ~znsy kościuszkowskie. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. -- Marei• 

0Wina. Obrazek historyczny z czasów Bolesława Krzywoustego. Oe 
~ · 60. fen., z przes. 60 fen. - O Czechu wojaku i o polskieJ Han0·..' 
/~w1eśó historyczna z czazów potr3eby grunwaldzkiej za Władysławt 
&.g1ełły. Cena 60 fen., z pr1;es. 60 fen. ·- Jan Płużek. Powieść .i 

cza. • ~ sow Bolesława Krzywoustego. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. --
ll azep~, hetman Ukrainy. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. - Szymek 

andz1a. Obrazek z czasów naszych. Cena 60 fen., z przes. 70 fer· 
4Q Strachy. Kilka ciekawych opowiadań ku nauce i rozrywce. Cem 

fen·, z przes. 50 fen. - Czarnoksiężnik Twardowski. Powieść ; 
~0dań ludowych. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Nagroda cnot~·· 
Anzy powiastki: Anzelm w tatarskiej niewoli, Lekarz cudowny, Miło~r 
"3k toaia do matki. Cena ·60 fen., z przes. 70 f. - Mała historya Pol 

a z obrazkami. Cena 30 f., z przes. 35 fen. 

Adres: „Wiarus Poljjki" Bochum, 

Potrzebuję 

'" mężczyin da roboty, 
którzy znajdfł p!acę cał!ł zimę 
całe lato . 

Gustaw Schulz, Velpke 
w Branświch.iem. 

Kto nadeśle I markę 
ofiary na. buduj~cy eię kościół w 
D11.lrnwach Mokrych, otrzyma o l
wrotnlł pocztą, ke1ą.żeczkę zatyt. : 

Kilka słów o ko ściele 
w Dakowach 1'1okrych. 

Ofiary prz.v.imu,je : 
Ks. W. Groity, 

Dakowy Mok1·e (Prov. Posen.) 

Ciekawe książki w nowem wydaniu, 
Królowa niebios~ Poboine legendy o Matce Boskiej; 

Cena 1 mr., z przes 110 mr - W~;larz z Walencyi. Od po
człłitku do końca p:ękna. i z11jm.ująca powiastka. Cena 80 fen, z przes. 
90 fen. - Los sieroty. Ciekawa i pięknymi obrazkami przy. 
ozdobiona powiastka. Cena 30 fen. z przel'I. 40 fen. - Zycie czło
wieka 3rzeS1.ne.ł(o, usprawiedliwionego i us wioeonego. 
Nauki, rady i przykłady dla wszystkich. Z wiel11 obrazkami. Cena 
80 fen., z przes. 90 fen. - Diody pustelnik. Zs.jmujflca powieść. 
0ena 35 fen., z przes. 4i fen. - Po·wiastki (legendy) ku nauce, 
zbudowaniu i rozrywce. Cena 30 fen ., z przea. 35 fen. - Zwyci~
stwo cnoty. Piękr.a i buduj~cll powias~ka. Ceaa 40 fen, z przes. 
45 fen. - Toastnik. Zbiór przemówień, toastów, życzPń, pieśni, 
monologów, wierazy do deklamacyi itd na uroczystości familijne a mia. 
nowicie na zaręczyny, wesele, chrzciny i srebrne i złote wesele. Cena 
60 fen., z przes. 60 fen. - Dziesi~ć żywotów hiętych słutebnie. 
CJena. 80 fen., z przes. 35 fen. - Królewna Różyczka. Stllra 
baśń Cena 25 fen., z przes. 30 fen. - Hhtorya o jedenastu 
królewiczach. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. - Vzemu dziad 

M,1szuny do szyci·~ zawsze dziadem,_ cho_ć .mu w~zys~y dajlł?. Cena 20 fen., z prz es. 
!J · j . l! 25 fen. - Doman 1 L1hana. Ciekawa h1storya z dawnych cza-

ni•J'lep"'z" J"'k' . t . . d t sów. Cena 30 fen., z prze!ł. 35 fen. - Jonek i Niewidzialne „ "' ...,. „ ie 1s meJ11i. os ar- t c 20 f 25 ~ • • 
.. -z .. am bardzo tanio takie na od- I sza y. ~ny .m., z, ~ries. ien MI1ow1d. Hi:itorya cu-
łarę a sts ' . . downa o biednym przewozmku. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. -

'n uJ·
1
/ Ktobrye w znmum tprz

1
Y.J• Marzana. Hietorya bardzo ładna i ciekawa. Cena 30 fen, z przes 

,. ,„ ma~zynę porze >o- 35 f '"'t -· h I k • • k wał, niech mi doniesie na kt,1·cie en. - ~ ary JJalC ft cz!'rno Sl~Zni • Cena 25 fen., z 
korel'pondencyjnej a cbętn·e do przes. 30 fen. - Wałek na JBr1narku. Cena 20 fen. z przes. 
niego przyb~dA, ' Nauka ~ i 2~ fen. - Dla ~~zrywki. Zbiór gawęd, wesołych opowiadań, po· 
d v v a.~yc 11 w1a13t.ek, anegdot 1 zartów. 

arrowo. I F t . Arlrn ... : '"Wiaro ft Pot si" Bochum. ac aw un owtcz, 
Es~~n (R11hr) Funkenstr 2 

Stęp le 
wszelkiego rodzaju ~ 
*ila ·towazrystw ~ 

i osóh prywatnych, '• 
poprawnie po polsku wykonane t 

poleca i dosta.rcze. V' 
i w najkrószym czasie ~ 

ksi~ga1·niv „ Wiarusa Polskie90" @ 

z licznemi rycinam1 oraz z 6 dodatk t.mi tj . : 1) „Elementarz 
Pols'll:i", bro~zura ob.iętości 6ł stron, w okładce kolorowf'.,j. 
2) Kolorowy obraz „Królowa. Wi"!zystkich S.viętych 1'. 3) Dwa 
ohrazy jednokolorowe 4J Obraz cieniowy g 4 portretami. 5) 
Dwulrnlorowy kalendar21 ścienny 6) Kalendarz kieezonkowy. 

Cena 60 fen , z przesyłką 70 fon. 

Adres: „ \Via rus Polski", Bochum". 

w Bochum ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Glos. Sy:nogarli"~~Y Obrazki 
w ramkach czamych polerowu.~ 
nych za szkłem, obrazki w ramy 
kach mosiężnych, obrazki owalne 
r. percłk owym brzegiem i t.d. po 
20. fenyg6w za sztukę. 

i.t). f:H;,:\tyn~ ~,:,da.ta togtl j~ci<ą}Cej, to jeat: duszy ch1·~eifid

r., ;:rLJj roti:my~lr.rn.i11, do Pana .Boga, wiecznego oblubieńca 
lfrr.dychrmia. w chr.em\c.lilt\skioj rfo1:1konafości ówiczenir~ 

Cena 1 markę, z przesyłką 1 mr. 10 fen, 

O~łoszenie ! 
Wielka wyprzedaż berlińkieh i boehumskieh towarów. 

U dało mi się zakupić w Berlinie wielki bazar ubrań, spodni na 
nied~ielę, paletotów, butów, trzewików, ubrań do roboty za poło"ft·ę war
tdci. tak samo kupiłem wiP.lką partyę towarów z fir.my ,,Bochumer Con· 
sum" w Bochum, który swój interes zwinął :na pół darmo. Mogą 
więc moi odbiorcy w tych lichych czssH.ch kupić u mnie za fanie picni,dze 
dobry towar, i dla tego urządzam od dziś wielką wyprzedaż po ka:7.dej 
możliwej cenie i radv.ę każdemu, aby zaraz pojechał do Herne do S. Kte
ezewHkicgo, pr~y ul • .Bahnhofstr. 6S a pr?.ekona się 'o prawdzie cen 
niżej wyliczonych. Towar ten jest, możn11 powiedzieć, na pół podarowany, 
a mimo to · każdemu odbiorcy z obwodu 25 mil, który u mnie ku 
pi, jeszcze zwracam koszta podróży. - Na spry,edaż zostało wyłożonych 

okole 5600 sztuk~ 
Ub 1• dl męz• czyzn WO wszystlrich kolorach, rzetelna wartość 8 ran a a 18 marek, taraz 7 mr. 
Ubrania angielskiego kamgarnu :;:::i~afi~:~;ś~ i2:r~~n~~;az 132

li mr. 
Spodnl·e na nt"edzi"elę bardzo piękny k;ój, clo wyszuk"lniv., netelna A 50 lTit" 

' wa.rtosć 10 mr. tf':r.1tz. 6lr • 

Paletoty na zimę, czarne, ollwkowe i brunatne, po1~zą,wszy od 760 mr. 
Ubrania dla dzieci we wszystkich kotamich do wyszukania 2 mr 

pocu+ wsz.'V od . • 

Piękne paletoty eskimosowe czarne rze.t.-hJB wartość J4M mr 29 11ur. teraz • 

Na obuwiu 12 procent rabatu n~d lWJczajnagn, 
Kamasze dla mężczyzn podwój n;:;.·~~~~~:::, dawni~j 4 ~li mr. 
Pantofle pluszowe dla mężczyzn robot.a4r:.c:.n;:;łl~awniej 210 mr. 
Półbóty dla mężczyzn, bóty do kopalń od 320 mr. pocz. 
Bóty dla niewiast z gumami i z guzikam,, z cielęc~;i Rkóry, dawniei 480 

7 ,50 mr.1 A rnraz mr • 
Pantofle ze skóry dla niewiast od 1,30 mr. począwszy. 
Trzewiki dla dzieci od SO fen. począwszy. 

. . .'N'i~. mogę. tu wszyst~ich towar? w w~ liczyć, ale md7.ę, żeby knżdy 
choc cnw11owo nrn potrzebuJe, nabył Jednak za tak niską, ren~. Zwracam 
uwagę, iż każdy powinien się pospieszyć z zakupnem, bo są tam tvlko naj ~ 
lepsze i najpiękniejsze wzory. ~ ~ 

" REZER\VISCI ·" 
otrzymaj ą osobne tan~e ceny i zwrot kosztów podróży z obwodu 25 mil. 

S„ Kleczewski 
ulica Bahnhofstr. 68, w Herne, ulica Bahnhofstr. 68. 



Książki historyezne i inne. 
Królowie polscy w obrazach i pieśniach. 

Dzieło to zawiera 60 pięknych rycin, wykonanych podług 
~sunków Walerego Eliasza przedstawia.ił\cych królów 
polskich. Nadto jest przy każdej rycinie piękny wiersz 
Seweryny Duchińskiej, opisujący czyny każdego króla. 
Cena za ozdobnie oprawny egzemplarz 16 marek, z prze-
1yłkł\ 16,50 mr. , 

Księga Sybillińska o przys~losei. Zbiór 
proroctw, przepowi~dni, i ,jasn~wi~zeń o róznyc~ narod~ch, 
a s1czególnie o Kosciele katolickim, o Polsce i Słow1ań
szczyżnie. z dodatkiem: Wernyhora przepowiada przy
szłość. Egzemplarz oprawny 3 mr., z przes. 3,30 mr. 

Skarbczyk pols~i, Krótk~ popularn~ ~istory~ 
polska, ozdohiona pię~emi por-tretami .królów 1 hcz~enu 
obrazka.mi. Spiewy historyczne napisała M. Ilmcka, 
wiadomości historyczne zebrał i ułożył Fr. Ra.wita. Cena 
Ba egz. oprawny 2 mr., z przes. 2,20 mr. 

· Malowniczy opis Polski, zawierajf\CY oprócz 
Jlajmujl\cego opisu kraj~ naszego i. mies~k~ńców _jego.' b~rdzo 
l>ogatl\ · częM ilustracyJnł\, a mianowicie: Widoki OJ Czy
stych gór dolin i malowniczych miejscowości. Swiqtynie 
Pańskie i' wspaniałe gmachy. Zamki i rezydencye króle
'Wskie. Grobowce sławnych wodzów. Kopalnie soli i ole.ju 
akalnego. Obchody weselne i u~ocz~stoś~i ludowe. Szla: 
ebtę i wojsko polskie. Herby miast i wo1ewództw. Mapki 
polskie. Ubiory ludu w . Polsce, Litwie i Rusi. Wille i za
kłady w zdrojowiskach leczniczych. Widoki stolic i g~ó
wniejszych miast Polski. Cena 3,50 mr. z przes. 3,80 mr 

Zarys dziejów ~olski,~oro_zbio.r~~ej z do
daniem nsjważniejszych wiadomosc1 z historyi i hteratury 
polskiej, z obrazkami i ma.pl\ Polski. Cena 1 markę, z 
przesyłką. 1 m. 1 O fen. . . 

Wojsłi.O polskie z 1831. r., wydanie dr~gie 
Cena 2 m. z przes. 2,10 m. Książ.ka t~ zaw~er~ 8 du.zyc~ 
drzeworytów, które przedstawiRJfli kilk~dziesił\~ p~staci 
~o.jskowych różnej broni, pró~z tego J.est opis działań 
wojennych i krótka historya wo.1ska polskiego. . 

Złota książeczka dla dzieci i starszy~h, za':"1e
ra.jl\ca piękne przykłady o czwarte~ przf'k~za.~m. ~ozem, 
sebrane z dziejów starożytnych, z h1storyi bibhJneJ i pol
skiej. Cena z oprawi\ 1,25 m., z przea. 1,35 mr. 

Hzstorya Polska w pięk!1~ch przykłada.c~ 
przedstawiona. Zbiór wzorów dzielnosci, pracy, nauki i 

poświęcenia dla kraju. jakiemi si.ę nasi przo~kow~e od
znaczyli. Dla pouczenia i rozrywki ludu polslnego i .m~o
pzieży. Cen::i. z opr. 1,10 mr., z prz~s. 1,20 mr. Ks1ąz~a 
ta czyta się jak najpiękniejsza powiesć a przytem poda3e 
wieie nauki. 

Wesoły Deklamator. Zbiór wierszy humo
rystycznych, fraszek, monologów, komedyjek, , anegdotek i 
przysłów polskich. Ułożył Zagłoba. Cena z oprawił 
1 mr. 30 fen„ z przes. 1 mr. 50 fen. 

Piast i Kościuszko. Ciekawe opowiadanie 
1 dziejów ojczystych. Z rycinami. Cena 40 fen., z przes. 
4-5 fenygów. 

z niewoli tatarskiej. Opowieść bardzo piękna 
1 czasu napadu Tatarów na Polsk~ w XVTI wieku. Cena 
11 oprawi\ 2,40 mr., z przes. 2,60 mr. 

A.dama Mickiewicza iycie i dzieła. Z 6 
obrazkami. Cena 10 fen., z przesyłki\ 13 fen. 

O kotlarczyku ze Lwowa wojaku za czasów 
Stefana Batorego. Cena 75 fen., z przes. 85 f. 

Powieśd i opowiadania. Treść: Z ziemi 
łez- i pr3CY • O bogaczu Goduli ; Kowal Paszek ; Wilia 
14 ocea.neni; Krn~<:>wni~ 1 Lieit dQ nieba.. Cena 76 fen., 
s przes. 86 fen. 
. O obowiązku rodziców wychowania. swych 
'dzieci po chrześeia.ńsku. Napisał ks. Marcin Makowski. 
Cena 50 fen., z przesyłk~ 55 fen. 

Nowy deklamator. Cena 1.50 mr., z przes. 
1,70 mr. . . . .. 

Dzielny ułan z woJska polskiego w Hiszpanu. 
Cena 1,00 mr., z przesyłki\ 1,10 mr 

O trzech Kaszuba.eh. Powieść z krzytackich 
bojów, z obrazkami. Cena 1,20 mr ., z przes. 1.4(:) mr. 

Na Jasnej Górze. Powieść z XVII wieku 
Cena 1,20 mr., z przes. 1,30 mr. 

A.gata,. Obrazek z życia ludu wiejskiego. Cena 
tiO fen. , z iirzes. 55 fen. 

W tygrysich szponach. Cen11i 50 fenygów, 
przes. 55 fen. · 

Ofiara z krwi polsldej w obronie chrze
śeiaństwa. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 

Ofiara Żmudzina. Obrazek. historyczny z cza
LÓW powstania 1831 r.oku. Cena 60 fen., z przes. 70 f. 

Józef~ miody jeniec tatarski. Powieść 
,.. czasu napadów tatarskich w XVII wieku na Podole. 

·Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 
Zyd. Na.pisał Stan. Miłkowski. .:.i. Cena. 50 fen., 

~ przes. 55 fen. 
Hichałko, Cena 50 fen., z przes. 66 fen. 
H.roże. Napisał Stan. Miłkowski. Cena 60 fen. 

~ pxzes. 70 fen. 
Powieśd i podania tą.dowe, Cena 80 fen., 

ł ·przes. 90 fen. 
Bez Pana, Powieść historyczna z XI. wieku. 

CeDa 1,80 mr., z przes. 2,00 mr. 
Opiekun młodzieży. Cena 50 fen., z prze-

8yłkt\ 60 f eu. 
Opowieść z krwawych dziejów. Cena 40 

!erl., z ptzesyłke, 50 fen. 
Walka stuletnia narodu polskiego o niepodle

głość. Z 58 obrazkami. Cena 1,50 mrk., z przesyłki\ 
1,1-0 mrk. 

Pustelnik z Uzarnej Doliny. Powieść z 
aasów konfederackich. Cena 75 fen., z przes. 85 fen. 

Ofiara nihilistow Powieść humorystyczna.. 
Cena 50 fen., z przes. 55 fen. 

Wernyhora, wieszcz ukraiński. Powieść z cza
ihw buntów hajdamackich. Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Bojomir, czyli zaprowadzenie chrześciaństwa na 
Lu.łyeach. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 

Dziwne przygody chłopa łJ rbana Dłu· 
••nosa. Cena 25 fen., z przes. 30 fen. 

Adre~: „ Wiarus Polski", Bochum. 

Książki różnej treśei. 
Proroctwo starego pustelnika. Cena 36 

fen„ z przes. 40 fen. 
Rozważ to dobrze! Myśli zbawienne dla do

brych i złych. Cena 45 fen., z pr:tesyłkl\ 50 fen. 
Grzesznik poprawiony. Opowiadanie pra

wdziwe. Cena 40 fen., z przesyłki\ 45 fen. 
Przewodnik do spowiedzi generalnej:. 

dla spowiedników i spowiadaj~cych się. Cena 35 fen., 
z przes. 40 fen., z oprawi\ 50 fen„ Z\ przesyłki\ 65 fen. 

N owy brewiarzyk tercyarski podług nowej 
konstytucyi OJCR św. Papieża Leona xm. z dnia 30 maja 
1893 dla Braci i Siostr III· Zakonu św. Ojca Franciszka 
pod Klauzur!\ niebędj\cyeh czyli świeckich, z dodaniem 
różnych stosownych uabozeństw. Cena za egz. oprawny 
1,50 m., z przes. 1,70 m. · 

Z niwy Ślązkiej, piękna ksit\Źka zawierajf\ca 
mnóstwo wierszy, stosownych do deklamacyi: Cena za 
egz. w ślicznej oprawie 1,50 m., z p.rzes. 1,70 m. 

Wierna Rózia, czyli zwycię~two wiary kato- ' 
lickiej. Cena z oprawe, 80 fen., li przes. 90 fen. 

Starosta weselny. Zbiór pr~emówień, piosnek 
i wiersizy do użytku starostów, drużbów i gości przy go
dach weselnych. Cena za egzemplarz oprawny 1,00 mr., 
z przesyłki\ 1,10 mr. 

Prawo o zabezpieczeniu na przypadek 
kalectwa. Cena 40 fen·., z przes. 45 fen. 

Prawo zabezpieczające robotników na 
starość i słabość. Cena 40 fen., z .przes .. 45 fen. 

Powieśei i opowiadania. 
Pi,ć powieści ciekawej treśc1,. Cena 25 fen„

1 

z przeli 
35 fe~ygów. . 

Zywy naszyjnik, powieść rzymska z cza.ów · prześla 
dowania chrześcian z III-go wieku. Cena. 80 fenygów, 
z przesy łkfł 90 fen. 

Fernando, powieść dla młodzieży i de rosłych. Cena 
60 fen., z przesyłki\ 70 fen. 

Książ~ Srebrn.y, powieść z czasów Iwana Groźnego. 
Cena. 2 mr., z przes. 2,20 mr. 

. O tworzeniu si, ziemi , i rewolucyach w jej łonie: 
oraz krótki poglj\d na pochodzenie i pokrewieństwo ludzi. 
Cena 1100 mr., z przes. 1,10 mr. 

Leniwy Wawrzynek. Cena 80 fen., z pr~es. 90 fen. 
Na rozdrożu, Cena 80 fen ., z przes. 90 fen. 
Wierny Tyniko i dzielna dziewczyna. Cena 40 fen . 

z przes. 45 fen. 
Rozbitki. Przygody rodziny angielskiej. Cena 60 f., 

z przes· 65 fen. 
Rysy z życia śp. ks. Karola Antoniewicza. Cena 30 

fen., z przes. 35 fen. · 
Opowiadania dziadunia o sławnych mężach i dzie-

jach dawnej Polski. Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr: 
Tomek S et1u:k. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. 
Polski Sowizdrzał. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 
Wianek obra,zlców powieściowych. Cena 1,20 mr. 

z przes. 140 mr. 
Sierota. Cena 50 fen„ z przes. 55 fen. 
(!jelec Mateusz. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. 
Zyci01·ys mojego dziadka. Cena. 60 fen., z przesyłką 

70 fepygów. 
Zycie i zasługi Karola Marcinkowskiego. Cena 30 

fen., z przes. 35 fen. ' 
Z kujawskiej ziemi. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. 
Powiastki z życia l i1'di t, wie.fskiego. Cena. 50 fen.: 

2l przes. 60 fen. 
Wiązanka wspomnień, obra~ ków i opisów z czasów 

i z życia Kościuszki. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 
Przygody Rufina Pt'otrowskiego 1ia Sybirze. Dls . 

ludu i młodzieży; opowiedział ks. pleban z pod Sremu. 
Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 

Zwyci,ztwo se1·ca. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 
Powiastka o Wietrze. Cena 60 fen., z przes. 65 fen. 
Wspomnieni'a wygnańca Litwina, (1806 - 1834). 

Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. 
Arcydz1:eło organisty. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. 
Sieroty. Napisał ks. Wł. Chotkowski. Cenr.. 1 mr. 

z przesvłkfł 1,10 mr. 
1V a łono Matki. Powieść na tle amerykańskiego ży

cia. Napisał ks. A. Tłoczyński. Cena 80 fen., z przes. 
90 fenygów. 

Opowiadania o zbóf cach, strachach, czarach i zaklę
tych skarbach i Q podobnych niezwykłych sprawach. 
Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 

Dzieci n~dzy. Obrazek z życia poznańskiego. Napi
sał ks. Wł. Chotkowski. Cena 1 mr„ z przes. 1,10 mr. 

Zbójcy. Zbiór ciekawych opowiadań. Cena 40 fen., 
z przes. 45 fen. 

Adam Smigielski, starosta gnieźnieński. Cena 60 f., 
z przes. 65 fen. . 

Historya o Mateuszu Drągalu. Cena 26 fenygów, 
z przes. 30 fen. 

Smieszek. Wybór anegdot, wesołych opowiadań i 
żartów. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 

Pi,ć powieści dla ludu. Cena 26 f., z przes. 30 fen. 
Zna;'dek, jego przygody wojackie i inne. Cena 40 

fen., z przes. 45 fen. 
Dawne czasy. Opowiadania i powieści na. tle dziejów 

Polski. Część I. Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 
Dawne czusy. Część II. Cena 1 m., z przes. 1,10 mr. 
Najdroższy ska1·b. Ceua 60 f., z przes. 65 fen. 
Józafat. Napisał ks. Szmid. Cena 75 fen., z przes. 

80 fenygów. 
Myto złotego cielca. Cena 1 mr. , z przes. 1,10 mr. 
Legendy. Opowiadania treści pouczajj\cej. Cena 1 mr., 

z przes. 1,20 mr. 
Baranek. Napisał ks. Szmid. Cena 40 fen., z przes. 

46 fenygów. 
Powieści na tle życia mieszczańskiego: .Ukarana 

duma pani Maciejowej; Swarliwa niewiasta; dach ka
piący; Nigdy zapóźno by si' popt·awić. Cena 1 mr„ 

przes. 1,10 mr. 
Maurycy August Beniowski, jego żywot, oraz przy

gody z · czasu pobytu na Kamczatce. Cena 60 fenygów, 
z przes. 70 fen. 

Skrzydlaty W o jak. P owieśó historyczna z czasów 
Jana Sobieskiego. Cena 40 f., z przes. 45 f. 

Adres: „ \iViarus Polski". Bochum, 
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).- Dla teatró,;v ! ~ 

A.JJy- handel szedł. OkraŻ-ek „l~d;;y""'"-w- ·"'i akoi 
6 _~ęż~~y-~n, 3 . niew~asty. _ _9~na. .!_~S-~P!~e_sy_!_ke, 1,10 llll 
':"'-;-Jiankilictwo partacza. Komedya- w= 1 akci. 
4 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 1 mr„ z przes. 1.1 O mr, 

Stary piechur i syn jeco huzar. Krotocbwu 
w 3 aktach. 10 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 2 mr. z prz 
syłk2' 2,20 mr. 

Okrężne. Komedya w 2 aktach. 7 męłez;yzn, 
niewiast. Cena 1~50 mr .• z przes. 1,60 mr. 

Berek odpieczętowany. Komedya. w 1 akcie 
mężczyzn, I niewiasta. Cena óO fen., z pries 60 fen. 

Vblopi arystokraci. Komedy a w 1 akcie ze śpi~.I 
wami. 6 męczyzn, 3 niewiasty. Cena 1,30 mr., z przeayl.

1 ke, 1,łO mr. · 
, Cztery dramaciki. Treść: 1) Ostatnie napomrue. 

nie Swiatopłuka. 4 mężczyzn . . 2) Dzielne Morawianki. 
raężczyzn, 3 niewiasty. 3) Bożena, czyli córka kmiecia 
czeskim tronie. 3 m~żczyzn, 4 niewiasty. 4) Sf\d Spitygnle. 
wa. 5 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 75 fen., z przes. 80 fe 
- ......... OJDwie'·_..k.ome.iyJtd. 1 f Oi!z~~d~~17ewias~ 
2 dziewczęta. 2) Dla czego Jasiowi i Wosiowi urosły ro 
na głowie. 1 mężczyzna, 2 chłopcy, 1 dziewczę. Cena 50 t 
z przesyłk~ fjO fen. ~-··~'-'!itl"~~.; ·-~#-'ll~ł~ ~Jl<" 

Gwiazda Syberyi. Dramat w 3 aktach. 13 m~I· 
ciyzn, 1 dziewczę Cena 80 fen, z przes. 90 fen. 

~~~ Sąsiedzi. Obrazek z życia ludu górnośl„skiego w 
aktach. 11 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 1 markę, z prze. 
·ryłk!ł 1,10 mr. 

Szlachta czynszowa czyli kłótnia o wistr. 4 mę' 
czyzn, 2 niewiasty. Cena 80 fen., z przesyłk~ 90 fen. (Z nu. 
tami 1,30 mr. 

Zosia druhna. Monodram w 1 akcie. 1 mężczy. 
zna, 1 niewiasta. Cena 10 fen., z przea. 13 fen. 

Kachna. Obrazek ludowy w trzech aktach. 6 męi· 
czyzn, 3 niewi{tsty. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Chleb ludzi bodzie. Komedyjka w 1 akcie. 5 męż. 
czyzn, 2 niewiasty. Cena 80 fen. z przesyłki\ 85 fen. 

Uiekawość pierwszy stopień do piekła, 
3 mężczj· zn, 2 niewiasty Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

Werbel domowy. Obrazek wiejski ze śpiewam! 
w jednej 0dsłonie. 4 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 80 f., 
z przesyłki\ 85 fen. 

Na przekór. 3 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 8 
fen., z przesyłk~ 85 fen. 

Dwóch ;łuchych. 5 mężczyzn, 1 niewiasta. Ce· 
na 80 f., z przes. 85 fen. 

Zabobon czyli krakowiacy i górale. Zaba· 
wka dramatyczna ze śpiewami w trzech aktach. 13 mężczyzn; 
3 niewiasty. Cena 80 fen , z przes. 85 fenygów. 

Takich wi~cej. Komedya w 2 aktach. 6 m~ż:,czyzt 
2 niewiasty. Cena 1,10 mr., z przes. 1,25 fen. 

Cztery komedye księdza Schmida pod tyt.· 
1) Jagody. 5 mężczyzn, 2 niewia3ty. 2) Wieniec. 3 męż~ 
czyzn, 3 niewiasty. 3) Kominiarczyk. 3 mężczyzn, 5 , nie· 
wiast. 4) Mały . złodziej. 2 mężczyzn, 1 niewiasta. · Cena 111..' 
zem 75 fen., z przesyłki\ 85 fen. 

Ida, hrabina z To;genbur;a Obrazek drama
tyczny. 7 mężczyzn, 5 niewiast. Cena 75 f., z przes. 80 f 

Słowiczek. Komedyjka ze śpiewkami w 1 akcie 
3 mężczyzn, 1 niewiasta. <Jena 60 fen. z przes. 65 fen. 

Berek zapieczętowany. :Monodram ze śpiewka• 
mi w 1 akcie. Cena 60 f en„ z przesyłki\ 65 fen. 

Grochowy wieniec. Komedya w 4 aktach. 8 męż· 
c?.yzn; 4 niewiasty. Cena 2 mr„ z przes. 2,20 mr. 

Kiliński. Obraz historyczny. Cena 2 mr., z pm· 
syłką, 2 mr. 20 fen. 

Kulturnik. Obrazek z życia ludu ślą,zkiego w 
dwóch aktach. 8 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 30 fen., i 

przesyłki\ 35 fen. 
Dzwonek św. Jadwigi (3 akty). 6 mężczyzn,ł 

niewiasty. Cena 40 fen., z przesyłką. 45 fen. 
Łobzowianie~ 7 męźc~zn, 3 niewiasty~ Cena 1,30 

mr., z przes. 1,40 mr. 
Błażek opętany. meżczyzn, niewiast. Cen• 

1,30 mr„ z przes. 1,40 mr. 
Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy w pięciu od· 

słonach. 4 mężczyzn 'I niewiast. Cena 1 mr. z przes. 1,05 Jll. 
Flisacy. 6 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 1,30 mr., i 

przes. 1,40 mr. 
A.kademik. czyli ofiara za Ojczyznę (1 akt). 9 m~z· 

czyzn, 1 niewiasta.. Cena 1 mr., z przes. 1. mr. 5 fen.. . • 
łJlica nad Wisłą (1 akt). 4 męzczyzn, 3 mewia 

sty. Cena 1 mr., z przesyłke 1 mr. 5 fen. 
A.dani i Ewa. Krotochwila w 2 aktach. 2 mężczyzP: 

1 niewiasta Cena 1 mr. , z przes. 1 mr. ó fen. 
N ad Wisłą„ Krotoch wiła w 1 akcie. 3 mężczyzn, ł 

niewiasty. Cena 1 markę, . z przes. 1 mr. ó fen. 
1 Bartos z pod Krakowa, czyli Dożywocie w e· 

targu. Obrazek ludowy w 1 akcie. 4 mężczyzn 1 niewiasta 
Cena. 1 mr., z przes. 1,06 mr. · 

· Genowefa. 8 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 1,60 !!lr· 
z przes. 1.60 mr. 1 

Żyd w beczce. 4 mężczyzn, 1 niewiasta. Cen11 
mr., z przes. LlO mr. . . 

Kominiarz i młynarz, czyli zawalenie się w1ezY· 
4 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 1 mr., z przes. 1.10 ror. C 

Karpaccy ;órale. 8 mężczyzn, 3 niewiasty. e• 
na ·25 fen,, z przes. 30 fen 

Błogosławieństwo Matki, 4 mężczyzn, 4 nie• 
w1asty, lłłosiek spekulant, 4 mężczyzn, 2 niewiasty• 
Cena za obie sztuczki 25· fen., z przes. 30 fen. 

Zbiór łatw1ch sztuczek teatralnych. Cen• 
60 fen„ z pries. 70 fen. Cena 

Scena ludowa. 63 sztuczek teatralnych. łk4 
1,60 mr., z przes. 1,80 mr. W oprawie 2 mr., z przesy 
2,20 mr. l 

Zamówienia pod adresem: l 
„Wiarus Polski", Bochum, Maltheserstr. 11a. i 

Zia druk, nakład t reda.ken odpowledzlalny: Antoni Brej•k 1 w Boohu.:m. - .t-!akładem i ascłonb.m! Wyóa.wnidwa „Wiaruu Polrsktego~· w Bochum· 
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W7chodl'l "lA w.i0::ek, a;wtll'tek ! sobotę lll .dodatkiem 
)~ijnym p. t. ~ 111Nauka Katoliclul.", z dwutygodnl
~ 1półec.lllym p. t ~ ~moa górników ł hutników", 
u-u pilemk!mn llteracldem p. t.: „Zwierciadło". Przed
i~tiA kwarttilna na poczcie i n listowych wynosi 1 m:r. 
eo ten.}.•. I od.no&.seniem do dom.u 1mr.74 fen. "Wia
~ ~o.l1!.ill" u.pi11my jest w ecnn!ku poomwym pod 
- nr. 133, w:. r:itfonie 4.08. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 
Za huseraty płaci sł~ za miejsce r~fłdka drobnego druku 
16 fen., a ra o~oszenla r;&mleszczone przed inserił.ta.ml 
łO fen. Kto O!llłflto ogłas~a, otreyma odpowiedni op-aa\ 
cr.fll ?abat. Za tłómaczenia z oboyoh języków na pol
Sik.l llic słę me płacL Listy do Redakcył, Dl'llk&rni 
! Xnivga1'lll naleiy opłaoid i podaó w nich dokładny 
11ulrea p!s~cego. Rękopisów aio llie 1wraca. Nazwisk 
kn:\'a!pondentów b511 1oh u.powatnlenła nie wykazuje si~. 

bi 

~. ochuza., ,;vtorek, 5 listopad.a 1901. Rok 11. 
e~ ·----~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ = Redakcya, Drukarnit\ i Księgarnia mnajduje się przy Malthesefstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 
bj 
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1, Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

~. 1t6wić, czytać i. pisać po polsku! Nie 
fest Polakiem, kto potomstwu swemu 
sademczyć się pozwoli! 

~ !!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~!!!."!!!! 

1 tamtejszych powiatów zasługują na wszelkie 
u.znanie. Kandydat nasz p. Leon Czarliński 
z Torunia otrzymał 2690 głosów. Za.znaczyć 
też warto, że krótko przed wyborami napisała 
"Schlesische Volkszeitung~, jakoby p. L. Czar· 
liński oświadczył, żeby Polacy głosowali na 
centrowca, na co odpowiedział poseł Czarliń· 
ski w "Dzien. Po.zn.", że jest to może życze· 
niem „Schlesische Volkszei tung", ale jest 

U• 

obczy:inie, Polacy na ~· 

•· nieprawdą. 
Otrzymujemy z prośbą o zamies.zczenie, Komitet wyborczy rozrzucił 30 tysi~cy 

ż. co następuje: l odezw oraz 36 tysi~cy kartek wyborczych. 
Sprawozdanie I W celu bałamucenia polskich wyborców uży· 

~. z przebiegu wy borów uzupełniających w po· I wały partye niemieckie różnych sztuczek, lecz 
ml wiatach Miilheim-Duisburg·Ruhrort w r. 1901. w ogólności Polacy nie pozwolili się zbałamu„ 
f., I cić. Szczególnie ruchliwSI. agitacyę w celu Z powodu, iż dotychczasowy poseł pan "'t 

81 Molier został ministrem handlu, okazała się pozyskania polskich głosó-.v rozwin~li socyaliści. 
w wyżej wymienionych powiatach potrzeba Zyczyć tylko można, aby każdorazowe 

e· wyborów uzupełniających. W celu przepro· wybory do pal'lamentu WJkazały coraz większe 
wadzenia wyborów odbyło się w tychże po· zszeregowanie się Polakó v na ohcz;yźnie pod 
wiatach 18 polskich wieców przedwyborczych. sztandarem narodowym, pcd sztandarem polsko· 

ai
1 

Centrowcy przy ostatnich wyborach ogól· katolickim. 
st nych do parlamentu dali jak wiadomo Pola· Główny polski komitet wyborczy 

kom różne •przyrzeczenia w sprawie opieki dla Westfalii, Nadrenii i sąsiednich p1·owincyj: 
,. duchownej, i tylko dla tego już wówczas Po· l A. Wojczyński. P,. Wilkowe,ki. 
·, lucy od-titąpili od zamiaru wstrnyrnania się od ! Stan. Krzyżański. Józef Regulski. .M. :!Haliński. 
~· -głosowania, odnośnie ' postawienia własnego 1 Jan Bieliński. I. Kurowski. J, Maik. Stef. Rejer. 
• kandydata. Już w r. 1898 polski komitet Wojciech Grzegorski. 
f wyborczy zajmował się obszernie sprawą po!- ·wszystkie życzliwe nam pisma polskie 
e, skiego kandydata, pisały o tern także gazety prosimy 0 łaskawe powtórzenie powyższego 

polskie. W obec tego jest zupełnie bezpod- I sprawozdania. 
- stawnem twierdzenie "Pracy", jakoby ona 
. pierwsza myśl tę podała, bo jest to po prostu I . ~ k • b 

nieprawdą. Wiemy .te~ najlepi;j, że od roku Zebr~m~ ~.łownego .. ~m1tetu wy .orczego 
• 1898 sprawa postawiema pols.~1~go kan~?1data l dla Westfalu.' Nadr~nn itd. odby~o BH~ w .Bo· 
w u ogółu Polaków w Westfal11 i Nadrenn tet.k l chum w ubiegły p1ątek. Chodziło głównie o 
z dalece zajęła um1sły, że n~etylko nie było I :wymian~ z?ań. w sprawie wyb~rów uzu.~ełn!a· 

potrzeba do postawienia polskiego kandydata . Jących, Jakie s1~ odbyły w powiatach łt~ulhen.?· 
4 żadnej zewnętrznej zachęty, lecz - jak tego \ Duisburg-Ruhrort: Ta~ samo zastanawiano się 
Io pewni jesteśmy - nie byliby się Polacy od l nad przygotowaniem się do przyszłych wybo· 1 

urzeczywistnienia iej myśli tak łatwo drJi po· j rów do parlame~tu, jak~e się .. odbę?ą w roku 
wstrzymać w istniejących warunkach. j 1D03 •. , P. Il. ~:Jkows~1 stawił wmoselr, a?y 

. Niesłuszne są przeto wycieczki różnych · ?głosie .powyzeJ zamieszczone spra~ozdame, 
m. gazet niemieckich przeciw niektórym pismom i ze łskweJ stprony !!lp~otes~ow~ł przeciw pr~e

polskim, jakoby one Polaków podburzyły do chwa om „ racy , Ja .o ~ o ona spowo o
postawienia kandydata polskiego. wała Polaków do ~tawiema w~asnego. kandt. 

Zaznaczyć też wypada, że wszystkie bez data. Tymczase~; ~es: :~ przyp:syw~m~ sobie 
. wyjątku gazety polskie głosowanie na swego 

1
. ze st:ony „P. :ac.y. JakieJS zasłu~1,. kto~eJ wca~e 

w pierwszym pochodzie pochwaliły. Co si~ w teJ sp~aw1e me ma. Przec~ez memy, ~e 
~ tyczy zaś wstrzymania się Polaków od gloso- I nasz komitet wyborcz.y o po~okim 1kan~yda~ie ~ania przy wyborach ściślejszych, to zda~ia w roku 1898" ob.szerme .radził, .. suodz1 .więc 

pism polskich były podzielone. Winą to Je- I tylko .',Praca ,1 utrudm~ nas~e staranw. w 
. dnak wyłqcznie centrowców, bo nieproszeni 0 s~~a~"ne wyborow, bo Niemcy ~ąd.zą. rzecz~· 

poparcie Polacy nie mvślą się nikomu narzu· wIScie, że t.o t.ylk.~ gazety polskie 1. k1l~u agi• 
cać ' " ta.torów wrnm, 2z Polacy odłączyli SH~ od ze swa pomocą. rr . t . d . ' . 

Musi~y też jak najenergiczniej zaprote· centrum. ym~ztu:>~m s wier z1c muszę,. ~e 
stow ć · ó · i'skom 1• oszczer· hasło, aby wy bierac Rodaka, wyszło z posrod a przeciw r znym wyzw 1 k, b · · · d k ! 

stwom, miotanym na Polaków na obczyźnie pvx~ a f:owl. n.a No dczy~me, Ka .ndie okt ogo~ plo .zka 
· prze 6 · t t · ·nne dla tego 1v est a U\ i a remą. az y, ·O co.Ko wie 
• że ~orsoz;:n~az:/ i~~a~~~e ~r~edewszystkie~ p~acuj~ prakt?'cz~ie t w bspradwł ~eh . publicznycbb, 

protestujemy p1·zeciw twierdzeniom "Gelsen· wie tez pewme, ze, rze a uzsze,J pracy, a y 
kirche z •t " · Oberhausener Volkszei· wyborców pozyskac dla nowego ha::;ła. Zleby ner ei ung i „ k. · · d ł d · ł ' · rt · 

, tung"' które napisały, że niektórzy z tych Po. tpo ltakóze swiab czy, o. o ,J OJbrza ol~c1 p~ i yczneJ I 
laków, którzy atoją na czele ruchu wyborczego, o a w na o czyzme, g1;1y r sz 1 za p1erw~ze~ 
ssi tak d 1 k d k t i· mu oddaleni J. ak lepszem hasłem, bez wszelkiego zastanowienia I , a e o o a o i cy z ' . · p , · · · b · · 1 
socyaliści. Takie twierdzenie jest oszczerstwem, sięi . " ;a~a ' ~rz~p~suJąc t0 18 .c11ągb e, a zul 
obliczonem na zohydzenie naszej polskiej or· płe me m~s.s.uszme, Ja ł\S bzasł u~ę~ Ja.KT~ yl pok~ys 
ganizacyi w borcze'. Niemniej protestuJemy g osowama. na sweg~ y JeJ. wJna az iem, 
Przec· t · yd · J G ani"" która śmiała tylko osłabia znaczenie samodzielnego wystą · iw wier zemu „ erm i , . • p l kó 

' napisać, jakoby Polacy na obczyźnie. byli piema 0 a . w: . . . . . 
„katolikami mniejwartościowymi" - "mmder- P. Krzyza.nsk1 nadmemł w teJ sprawie, ze 

~ Werthige Katholiken". zani?1 „Praca" pomyśla.ła o wyborac~, to już 
Co się tyczy wyborów samych to trzeba komitety w owych pow1ato.ch poczyniły przy„ 

i.. jeszcze nadmienić, że wogóle nasz~ organiza· f.-Otow~nia do wiecó":. yv~ród Rodaków też 
cya wyborcza d:ł'iałała prawidłowo i Rodacy tylko Jedno było zdanie, tJ. ze tym razem głosu 

na centrowca nic oddadzą. Zależy to też od 
okoliczności, co jest skuteczniejsze: rozwlekła 
agitacya wyborcza, czy też krótkotrwała, ale 
energiczna i spr~żysta. Myśmy w tym przy· 
padku uznali ostatnią za lepszą i tak też U• 

czyniliśmy, a mieliśmy do tego powody, które, 
jak si~ potem przekonaliśmy, były bardzo 
~łuszne. 

Zebrani pc1!5tanowili wcześnie zorganizowa~ 
powiaty, gdzie dotąd organizacya wyborcza 
nie jest jeszcze przeprowadzona, aby potem 
cała praca szła jednolicie we "~z)"stkich okrę· 
gach wyborczych. __ 

Brak opieki duchownej dla Polaków -
a władza biskupia w Paderbornie. 
Wiadomo, iż władze duchowne na prośby 

Polu.ków o więcej opieki duchownej w języku 
polskim, zwykle im odpowiadają, że brak ka
płanów polskich~ Jakże jednak z tern pog~ „ 
dzić to, że władza duchowna w Paderbornie 
wydaliła ze seminaryum duchownego klery ka 
Pawła Or~zuloka z Herne, dla tego tylko, 
że w procesie toruńskim został skazany na 2 
miesiące wi~zienia, a skazany_zQstał jedynie 
za to, że się uczył historyi i literatury pol
skiej i innym przy nauce języka polskiego był 
pomocny. Wiadomo, że gazety, nawet nie
mieckie, szczególnie też "Kolnische Volki;ztg.", 
chwaliły młodzie~ polską, że zamiast się roz
pajać, uczyła się swego języka ojczystego, 
trudno więc pojl\ć jak władza duchowna w 
Paderbornie mogła odmówić przyjęcia p. O.,. 
tern więcej, że ostateczny wyrok nawet jeszcze 
nie zapadł i być może, że p. O. zosta~ie 
uwolniony. Pan Orszulak, przekonf vszy się, 
iż wszelkie starania o p1·zyjęcie do Paderbornu 
Sfł bez skutku, musiał się zdecydować na 
obranie sobie innego zawodu i postanowił 
zostać lekarzem. 

"Gazeta Toruńska" pisze w sprawie tej 
co następuje: 

,, W procesie toruńskim wielkie a bardzo 
dobre wrażenie sprawił list p. Pawła Orszu· 
loka, rodowitego Slązaka, który przecież wy· 
chował się w Westfalii, gdzie chodził do gi„ 
mnazyum aż do sekundy, poczem odwiedzał 
gimnazyum w Chełmnie, gdzie też zdał egz~„ 
min dojrzałości. Następnie, przyjęty do sem1• 
narsum dyecezyalnego w Pade. bornie, słuchał 
tam dwa lata teologii. vV półroczu zimowem 
studyował za upoważnieniem ks. Biskupa pa· 
derbornskiego teologię we 'Wrocławiu. 

Dzięki Gończowi, którego w Chełmnie 
uczył po polsku, dostał się na ławę oskar
żonych i skazany został na dwa mie
Eiące więzienia. Chociaż wyrok jeszcze nie 
jest prawomocny, doniósł tajny sekretarz Bi
skupa paderbornskiego panu Or8zulokowi, że 
nie zostanie przy~ęty do seminaryum dyecezy
alnego, ponieważ ks. Biskup ma poważne 
wl}tpliwości (hat ernste Bedenken), czy mógłby 
go jako duchownego zatrudniać w dyecezyi 
swojej. 

Ziem.ie polsk-ea 
* Z Prus Zach., Warmii i Mazur. 
· Pelplin. Dnia 2D bm. otrzymał ks. prob. 

Józef Wysocki z Krajanki kanoniczną instytu· 
c:yę na probostwo w Czersku. 

Tczew, Przy szosie z Bordzichowa do 
Zblewa w pobliżu nadleśniczówki \Vhty obra. 
bowano podobno handlarza Ciechole~skie"'o 
ze Zblewa; zabrano n u 4500 marek. 

0 
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Skarszewy. „Gesellige" pisze: Nie· Jlarkwartowicee Przy zwożenitI liści I stawia mowa jako ciągle jeszcze trudne i spo. 
miecki biskup Rosentreter bawi w Skarsze· ćwikły zesunął się z woza dawniej3zy sołtys ! dziewa się, że wszystkie stronnictwa pr.zyczy„ 
wach. Na bramach tryumfalnych atoli zamie· Q rniejgcowy Józef Morawiec. Koła przeszły mu i nit\ s1ę do usunięcia trudności. Odpowiadajl\c 
szczone sa, napisy w polskim języku. - Bie· ~ przez pierś i złamały mu kilka żeber. M j.13iano i powszechnemu życzeniu narodu, utrzymuje rząd 
dny "stróż nad Wisłą". Ze złości gotów jeszczo 1 go zawieść do la r;aretu knapszafcowego w Hul· ~ przyj azne stosunki z mocaratwami wielkiemi i 
dostać żółtaczki. , czynie. sąsiedniemi państwa.mi, a w szczególności „z na. 

Copoty. Tutejszy urząd kolejowy (Bahn· ~ Bytotn. Za. niemczyzną idzie protestan· szym oswobodzicielem, państwem rosyj~kiem." 
meisterei) ogłasza w urzędowej gazecie, iż ~ tyzm ! Zarząd zabezpieczenia na słabość i eta- Stosunki z Ro3yą znajdują wyraz w odwiedzi. 
przyjmie kilku robotników ewangielików 1 Co- I rość dla Slązka dotąd w żadnym swoim zakła,. nach wielkiego księcia Aleksandra Mikołajewicza, 
raz to lepiej I ~ dzie nie oddał gospodarstwa domowego katoli· w odwiedzinach przez cały naród bułgar!ki pr~. 

Gdańsk. Ks. Konrad Gburkowski, który ! ckim siostrom. W Wrocławiu w ]a?;arecie za· z jednomyślną radością przyjętych. Pismom ie~c; 
przez kilka miesięcy leczył się w domu cho a f bezpieczenia pielęgnują protestanckie dyakoniski niemieckim niepodoba się ustęp odnoszący s1ę !'do 
rych Najśw. Maryi Panny w Gdańsku, usta~ ł chorych, takie katolickich, i codzicń urządzają · do Rosyi, który według nich znamionuje zwrot 
nowiony wikarym w Łążynie. i dla nich nabożenstwo. D yakoniski prowadzą w polityce bułgarakiej ku stronie Ro~yi. 

Postolin. Dotychczasowy pr.oboszcz I go3podarstwo wzaldadzie w Kwaligórze (Schmie· Nowy Jork. Czołgosz, który nigdy prak. 
przy zakładzie knrnym w Wartemborku, ks. ł debarg) i Hohenwiese. Gdy duchowieńatwo ka· tyk religijnych nie wypełniał, oświadczył, że 
Aleksy Katke, otrzymał 28 bm. kanoniczną in· I tolickie starało siQ o to, aby za.kład w Hohen„ pragnie pogodzie się z Bogiem przed śmiercią. 
stytucyę na probostwo w Postolinie. 5 wiese oddano katolickim siostrom, zarząd za· Sprowadzono mu księdza z Rochester. 0dta.tni~ 

Dwa pon1niki w Toruniu. Dwa bezpieczenia tego odmówił. W styczniu roku . noc przepędził Czołg1asz spokojnie, obudzono 
teraz stoją pomniki w Tornniu, dawny Ko· i 1896 przyrzeczono pewnemu katolickiemu la.za· ! go o godzinie 5 i pół, poczem spożył zwykłe 
pernika za staraniem Polaków, - drugi Bi· i retowi pożyczkę z kasy na 3 i pół procent. ~ swe śniadanie. Dwudziestu czterech świadków 
smarcka, wzniesiony świeżo staraniem hakaty· Ale dopiero, gdy w lipcu 1899 dowiedziono, I było obecnych pr~y egzekucyi; przybyli oni 
stów l - Który z tych pomników szlachetniej- że pożyczka jest .zupełnie pewną, i gdy wysła · o godz. 6 i pół, a opuścili. salę o godzinie 7 
szego i większego przedstawia męża? - Polak no za~alenie na zarząd do najwyższego urzędu minut 19. D .va razy łączono prąd, pierwsze 
Kopernik, oparty na wierze, znalazł wielkie zabezpieczenia w Berlinie, odpowiedział zarząd połi\czenie jednak było już śmiertelnem. Przed 
prawdy na korzyść całego świata. Skromny ~ po więcej niż dwnch latach zwłoki. Podwyższył więzieniem zebrała. się garstka ludzi. Krótko 
i cichy wzniósł się między ciała niebieskie i i procent pożyczki na 41/2 I przed połączeniem prądu rzekł Czołgosz : "Za· 
obrachował ruchy słońca i ziemi, a umierając ł Wsiystkie te sprawy poruszone zostaną i strzeliłem prezydenta, sądząc, że tern przysłuż~ r 

prosił Boga, aby miał litość nad nim i zbawił { w parlamencie. f się dobremu ]udowi robotniczemu. Czynu mego 
go, jako zbawił łotra na krzyżu. - Prusak t . ~ nie żałuję." Siedząc już nakrześleelektrycznem, z 
Bismarck, oparty na bagnetach, podniósł siły ł ze S ~i at a. j rzekł Czołgosz, że żałuje tylko, iż nie mógł się o 
Prus kosztem słabszych. Butny i głośny ~ i jeszcze raz widzieć ze swoim ojcem. 
obniżył poczucia wzniosłe swych „landsman· I Berlin. „Reichsanzeiger" zaprzecza, ja· I Lundyn. Riąd angielski podejrzywa Niem· 
nów", a krótko przed śmiercią stworzył - haka· i koby cesarz 'Vilhelrn miał się wyrazić, że J ców o plany zaborcze w Turcyi azyatyckiej. e 

ty.zm czyli wyraz złości ludzkiej i rzekł: nie I oz bije wozystko w drobne kawałki, gdyby 1 Prasa półurzędowa pisze, że Anglii w Indyach 
ma mądrzejszego człowieka odemnie. ~ nie doszły do skutku traktaty handlowe. i grozi niebezgieczeń3two nie tylko ze strony 

• z w· I K p .z. 11 ,..
1 

i St1easburg. Profesorem uniwersytetu ! R:o~yi ale w większej mierze ze strony niemiec„ 
Ie • si) ozna.usa eg'O. ~ w Strasburgu zamianował cesarz młodego do · J kieJ. 

Poznań. Nasze Księstwo zamieszkuje ·1 centa Spahna, katolika. Dr. Spahn uważany j W Chinach obawiają się nowego wybu· 
1160 OOO katolików, 542 OOO protestantów i · jest w kołach katolickich jako wróg Kościoła, I chu buntu boberów. Gubernator Yuanszikkaj 
42 OOO żydów. i gorzej nawet, bo jako przeniewierca, sympa· zażądał aby wojska niemieckie wycofały si~ 

Czerniejewo. Przy budowie gorzelni tyzuje bowiem otwarcie z oiszczepieńcem I z prowincyi Szantung. 
w Marzeni~ie spadł w zeszły. _Piątek, dnia 25 H?en~bro.~chem, b!łym. Jezuitą. N~ pierwszą \Vo.jna angielsko • transwalska, 
bm. 2.4-letm mularz . Mak~ymihan Ka~zubek z w1ad~mosc o .nommacy1 Spahna, b1~kup s~ras· ~ener~ł Ludwik Both.a z trudem tylko usz~dł 
Każn;i~rza przy rozbiera~m ~usztow:1ma z wy· burski po~wohł klerykom uczęs.zc~ac na Jego mewoh; byłby go UJął pułkownik R'!min_gton, 
sokosc1 12 metrów na ziemię. Sm10rć nastą„ wykłady Jako profesora katohck1ego. Skoro który zaskoczył obóz burski z nienacka. Od
pił~ na !11iejacu_. ~rzywoł~ny z Wrześ~i .lekarz jed~ak reli~ijne zapatryw~nia Spahna wyszły leglośc mh;dzy uciekającym Bothą a Anglikami 
stwierdził pęknięcie czaszki ~ dwóch IDieJBCa~h. I na Jaw, b~ak~p pozwole~ie cofnął. Podobno wynosiła tylko kilka set yardów. Bot.ha wpadł 

Gniezno. "Lec~" p1~~c: Bardzo .cie· I nakaz cof~1ęc1a pozw?lema przysz~dł z Rzym?· a na koń z gołą głową . zostawiając w ręku An· 
kawy proces toc_zył sH~ ~zis przed tuteJSZl\ 1 Klerycy, me otr.zymaJą pozwolema słucham~ I glików lw pelusz i papiery. Dziesięciu bu· 
Izb11 karną przeciwko czcigodnemu ks. prob. ! wykładow profesora Spa~na. dopóty, dopóki rów dostało się do niewoli. BJtba ma przy so· 
Skorackie~u .z Orchowa, i to o obrazek,. ~~ i te~że swych błędnych zdan ?Ie ~dwoła. ij bie już tylko resztki tych wojsk, które nieda· 
który~ w1dmała. Kró!owa Korony Polskie) i Włocł1~. Król '":łosk1. W!kto~ E;nanuel 

1
~ wno zagrażały Nat>.llowi. Reszta rozbiegła się. 

rozmaite emblemata historyczne, który on po- , ma według mektórych pism niemieckich J.eszcze Pułkownicy Ri.mington i Ra~linson przedsię. 
darował synowi gospodarokiemu p. Franciszkowi w tym roku przybyć do Petersburga, i to w wzięli dłui)"i mar8z do S~hemmelhoek na wschód 
Powale z Myślontkowa w cza~ie . ~egorocznej sprawie ak?esu Włoch d? dwuprzymierza. Pół · od Ermel~ gdzie według posłuchów miał być 
kolend~. - Już sw~go czasu p1s.ahsmy o tern, urzędo"':e zró„dła rzym~k1e przeczą temu. Ludwik Botha. L~cz na godzinę przed nadej· 
że tuteJszy sąd WOJenny zasądził p. Powałę W1eden. Grecki król Jerzy przybył do sciem Anglików buro wie uciekli ku północy 
na 3 dni więzie.nia za.. to, że on ~a.ko rezerwi· Wie?.nia po to,. ab~ ~esarza a~stryackiego U· dnia 24: paźdiiernika rano. Remington pochwy· , 
sta w paszporc~e . WOJSkowym miał .rz~czo~y pr~s1~ o uzname ':~Jęcia ~rety przez Grecyę. cił wiele dokumentów, a między niemi kilka, 
obrazek, przyw1ez1ony z sobą na cw1c.zema ZaJęme ma nastąpic na wiosnę. które byly osobist~ własnością Bothy. 
wojskowe, aby go kazać oprawić w mieście. Z lłlandżuryi powrócił rosyjski jenerał-

Z różnych stron. 
Feldwebel znalazłszy swego czasu ten obrazek porucznik Cierpicki. W rozmowie z współ· 
w paszporcie, zameldował to swej przełożonej pracownikiem "Mosk. Listoka" powiedział 
władzy, która - jak wiadomo - p. PowałQ jenerał o położeniu na dalekim wschodzie : 
zasądziła na owe trzy dni aresztu. "W Mandżuryi teraz wszystko spokojnie. Je-

Władza wojskowa w ciągu badania doszła żeli jenerał Flejszer, któremu zdałem zarząd się 
do tego, że obrazek ów jest darowizną czci„ krajem, będzie się tak trzymał, żeby wszyacy 
godnego ks. prob. Skorackiego z Orchowa, wiedzieli, iż każdy zamach i bezprawie będzie 
i wskutek doniosu wytoczyła prokuratorya pro• natychmiast 'zdławione z całą surowością, to 

Gel@mnkirc'hen. Wypadki tyfusu staj~ 
coraz rzadsze. 
Bnlmke. Robotnik Stanisław Olniński 

został w fabryce znacznie pokaleczony. Musia· 
no go zanieść do domu chorych. 

ces o podburzanie jednej narodowości przeciw nikt nie poważy się naruszyć spokoju. W prze· 
drugiej (§ 130 prawa karnego). Ponieważ ciwnym razie, przy najlżejszej pobłażliwości 
na :vniosek prokura.toryi publiczność wyklu„ nieporządki mogą wybuchnąć na nowo. Chiń· 
czoną została, gdyż wedle jej zdania mógłby czycy wszystkiemu wierzźł i do wszystkiego 
być spokój publiczny zakłócony, przeto o prze- są zdolni, ale najwięcej majf\ zamiłowania w 
biegu tego procesu rozpisywać się nie możemy. żyd.u spoko,jnem; są bardzo dobrymi robotni· 
Wyrok sądowy odpowiadał w .całkości moty· ka?1i i pracowici, ~le nie zna:j~ują. odpowie
wom prokure.toryi, który czcigodnego tego dmego zastósowama dla swoJeJ siły pracy. 
kapłana zasądził na 300 marek kary albo trzy„ Jednam z główniejszych zadań przyszłej cywi· 
d;zieści dni więzienia. lizacyi tego kraju jest eksploatncya jego bo-

'* Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Zabrze. Na kopalni „Ludwigsgliick" mu· 

larze Nowak i Kluka zajęci byli wmurowaniem 
w szybie rury, doprowadzającej parę. Nagle 
rura pękła i obydwaj straszliwie poparzeni 
wpadli do szybu. Po mniejwięcej godzinie ciała 
nieszczęsliwych wydobyto. 

W Ligocie pod Hulczynem utonęła dwu· 
letnia córeczka chałupnika Antoniego Stuchli. 
Za'bawiała sią z innemi dziećmi w pobliżu sta· 
wu i wpadła do niego. 

Bogdąnewy, pow. głupczycki. W ubie
gli\ sokotę zmarł tu radzca konsystoryalny ks. 
prob. Michalski. Zmarły kierował miejscowi\ 
parafią około 30 lat. 

gactw przyrodzonych. Ja w moich ekspedy„ 
cyach i ekskursach zawsze miałem przy sobie 
geologa, który w różnych miejscowościach robił 
studya. Kraj to bardzo bogaty: na ogromnych 
przestrzeniach jego znajduje siQ złoto, węgiel 
kamienny, nafta i ruda żelazna wysokich ll&alet. 
Wszystko to czeka swej kolei, kwestya tylko 
- czy prędko się doczeka." , 

Bułgarya. Książę Ferdynand odczytał 
w zebraniu bułgarskiem mowę od tronu. Zaga· 
jenie ~ebrania odbyło się onegdaj w obecności 
księżnej Klementyny ko burskiej i księcia Fer· 
dynanda. Orędzie książ~ce wskazuje na usiło· 
wania rzj\du, aby administracy~ pai~twowl\ 
poprawić i chwali oeiągnięte rezultaty. Ekono· 
miczne i iiina12sowe położenie państwa przed· 

Heege, Górnik Kesselring został przeje· 
chany w kopalni "Hugo." Przewiezienie go do 
domu chorych stało się konieczne. 

Bonen. W kopalni „Konigsborn" wpadł 
pewien górnik do szybu i tak się pokaleczył, 
że niebawem umarł. 

Elberfeld, Kolej elektryczna j ad~c 
z Elberfeldu do Remscheid, wywróciła się i 
spadła do strumyka, rozbijając się po drodie 
na drobne kawałki. Służba i 6 podróżnyck 
odnieśli fimiertelne okaleczenia. 

Baukau tworzy obecnie samodzielną pa• 
rafię. Parafii Herne musi wypłacić 36 tyeięcy 
marek odczepnego, za co otrzyma kościół 
wybudowany w Baukau. 

Oznaczenie "Postkarte" na kartach ko; 
respondencyjnych nie będzie koniecznie potrze• 
bne od 1 listopada, jak rozporzeidził naczelnik 
poczt rzeszy niemieckiej, sekretarz stanu pan 
Kraetke. Ogólnie ma być te oznaczenie uży· 
wane, ale wyjątkowo może poczta ekspedyować 
bez tego oznaczenia, jako kartę koresponden· 
cyjną. Dotychczas, gdy brakowało tego ozna· 
czenia, uważano takie karty za listy i ż'\dano 
odpowiedniej opłaty. 



Książki historyczne i inne. 
J{rólowie polscy w obrazach i pieśniach. 

pzieło to zawiera 50 pięknych rycin, wykonanych podług 
suuk6W ·walerego Eliasza przedstawiających królów 

olskich. Nadto jest przy każdej rycinie piękny wiersz 
wei·yny Duchińskiej, opisujl\cy czyny każdego króla. 
ena za ozdobnie oprawny egzemplarz 15 marek, z prze
yłkt\ 15,50 mr. 

J{sięga 8ybiłlińska o przyszłości. Zbiór 
roroctw, przepowiedni, i jasnowidzeń o różnych narodach i szczególnie o Koś?iele katolickim, o Polsce .i Słowiań~ 

latczyźnie. Z dodatkiem: Wernyhora przepowiada przy-
1,dość. Egzemplarz oprawny 3 mr., z przes. 3,30 mr. 
. jkarbczyk polski, Krótka popularna historya 
olska, ozdohiona pięknemi por-tretami królów i licznellli 
bra.zkami. Spiewy historyczne napisała M. ~Dnicka, 
iadomości historyczne zebrał i ułożył Fr. Ra.wita. Cena 
& egz. oprawny 2 mr., z przes. 2,20 mr. 

Malowniczy opis Polski, zawierajl\CY oprócz 
'mującego opisu kraju naszego i mieszkańców jego, bardzo 

bogatl} część ilustracyjn~, a mianowicie: Widoki ojczy
ch gór, dolin i malowniczych miejscowości. Swiątynie 
ańskie i wspaniałe gmachy. Zamki i re'zydencye króle
skie. Grobowce sławnych wodzów. Kopalnie soli i ol~iu 

skalnego. Obchody weselne i uroczystości ludowe. Szla· 
htę i wojsko polskie. Herby miast i województw. Mapki 

polakie. Ubiory ludu w Polsce, Litwie i Rusi. Wille i za
!ady w zdrojowiskach leczniczych. Widoki stolic i głó-
wniejszych miast Polski. Cena 3,50 mr. z przes. 3,80 mr 

Zarys dziejów Polski porozbiorowej z do
aniem nojważniejszych wiadomości z historyi i literatury 
olskiej, z obrazkami i mapą Polski. Cena 1 markę, z 
rzesyłkq 1 m. 1 O fen. 

Wojsko polskie z 1831 r., wydanie drugie 
ena 2 m. z przes. 2,10 m. Książka ta zawiera 8 dużych 
zeworytów, które przedstawiaj!\ kilkadziesil\t postaci 
ojskowych różnej broni, prócz tego jest opis dzia.łań 
ojennych i krótka historya wojska polskiego. 

Złota książeczka dla dzieci i starszych, zawie-
aj~ca piękne przykłady o czwartem przykazaniu Bożem, 
ebrane z dziejów starożytnych, z historyi biblijnej i pol
kiej. Cena z oprawq 1,25 m., z przes. 1,35 mr. 

Historya Polska w pięknych przykładnch 
rzedstawiona. Zbiór wzorów dzielności, prncy, nauki i 
oświęcenia dla kraju'. jakiemi się nasi przodkowie od
aczyli. Dla pouczenia i rozrywki ludu polskiego i mło-
zieży. Cena z opr. 1,10 mr., z przes. 1,20 mr. Książka 
czyta się jak najpiękniejsza powieść a przytem podaje 

'eie nauki. 
Wesoły Deklamator. Zbiór wierszy humo

ystycznych, fraszek, monologów, komedyjek, anegdotek i 
rzysłów polskich. Ułożył Zagłoba. Cena z oprawfl 
mr. 30 fen., z przes. 1 mr. 50 fen. 

Piast i Jiościuszke. Ciekawe opowiadanie 
dziejów ojczystych. Z rycinami. Cena 40 fen., z przee. 
fenygów. 

Z niewoli tatarskiej, Opowieść bardzo piękna 
czasu napadu Tatarów na Polskę w XVII wieku. Cena 
oprawą 2,40 mr., z pr.~es. 2,60 mr. 

A.dama Jlickiewicza życie i dzieła. Z 6 
brazkami. Cena 10 fen., z przesyłką 13 fen. 

O kotlarczyku ze Lwowa wojaku za czasów 
efana Batorego. Cena 75 fen., z przes. 85 f. 
Powieści i opowiadania. Treść: Z ziemi 

z i pra.cy ; O bogaczu Goduli ; Kowal Paszek ; Wilia 
oceanem; Kłusownik; List do nieba. Cena 75 fen., 

przes. 85 fen. 
, O obowią.zk u rodziców wychowania swych 

ec1 po chrześciańsku. Napisał ks. Marcin Makowski. 
ena 50 fen., z przesyłki\ 55 fen. 

Nolvy deklamator. Cena 1.50 mr., z przes. 
,1Q mr. 

Dzielny ułan z wojska polskiego w Hiszpanii. 
ena 1,00 mr., z przesyłki\ 1,10 mr · 
. 
6 

O trzech Kaszubach. Powieść z krzyiackich 
1 w, z obrazkami. Cena 1,20 mr ., z przes. 1.40 mr. 

Na Jasnej Górze. Powieść z XVII wieku 
na 1,20 mr., z przes. 1,30 mr. 

Agata. Obrazek z życia ludu wiejskiego. Cena 
fen., z przes. 55 fen. 

l\7' tygrysich szpo11acl1. Cena 50 fenygów, 
przes. 55 fen. 
. ~6.a.ra z krwi pohldej w ob1·onie ch1·ze• 
Ianstwa •. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 

Ofta1·a Zm :1dzi11a. Obrazek historyczny z cza.
powstania 1831 roku. Cena 60 fen., z przes. 70 f. 

Józefr młody jeniec tatarski. Powieść 
s czasu ~napadów tatarskich w XVIT wieku na Podole 
Cena 30 fen., z przea. 35 fen. 

Zyd. Napisał Stan. Miłkowski. Cena 50 fen„ 
a przes. 55 fen. 

Adres: „ VViarus Polski", Bochum. 

Kc:a.tr.ole jesienn.e. 
Dla Karnapu w eali gcś'.!inn~go Grundmanna w 

Karnap. 
8 l"stl)pe.d~ o gr.dz 9 dla piechoty liniowej (z wyjl\t

kiem broni spec) z la.t 1900 do 1894. 
8 list)pada o g::dz. 9 dla broni spec. z lat 1900 do 189i. 

Dla A.ltenessen w sali wdo~y Keller!ohn w A.I· 
tenesecn. 

9 listopada o godr.. 81/2 dla piechoty liniowej (z wy
jlłtki~m broni spec) z lit 1900, 1899 i 18()8. 

9 li~t{lpa.da o godr.. 101;2 dla piechoty liniowej (z wy· 
jl\tlr.iem b·„·ni spec.) z lat 1897 i 1896. 

11 lJ„top~dłl o godz. 81/ 2 dla p!echoty liniowej (z wy
jątk1err:. br;·ui s ee.) z lat 1895 i 1894-. 

1 l l1~t 1e1:>.rtu o godz. 101/ 2 dla broni spec. z lat 190:) 
1899, 18"8 i J 8tn. 

12 i! · ·,, ·;·~•1 1 u o godz. 8 1/ 2 d1a uroni spec. z lat 1896, 
1895 i 1891. 

Dla wszy!tkicb gm'n nale.ł11iaych do wójtostwa .Men• 
~ede, przed stacy11i kolejow11i w Mengede. 

7 li.itopada o godz. 9 dla piechoty prow. z lat 1894 
do 1898. 

7· listJpada o godz 10 ·dla piech. prow. t lat 1897 
do 1901 

7 lhtopa1.fo o g1dz. 11 dla broni spec., gwardyl i i·".1ł
nierzy p1'.„ewoźuyt'h. 

Dla wsiystldchgmin w6 tost~a LłU;endi»rtmund, 
nn, rynku w LUr.gendortmuud. 

11 llstopnda. o godz. 81/ 2 dla pt ech. prow. z lat 1891: 
i 1891. 

1 t Hsto_)ada o godz 91/ 2 dla piecb. prow„ z lat 1896 
i 1897. 

11 lhtopo.da o godz. 101/ 2 dla piecb, prow. z lat 
1898 do 1901 . · 

12 lis~opa1a o god:t. 81/2 dla st·zelc6w, kawaleryi, 
nrt;rleryi pieazej i poluej, pionierów i marynarki z wazy. 
stkkh lat. 

12 liBtopada o god~. 91/ 2 dla reszty broni spec, orai 
dla gwnrdyi i ż >łuierzy przewotuych. 

Dla minsta Wittem w sali ~rścinnego Bergmanna 
w Witten, Ruhrstr. 

6 listopada o g. 81/2 w poł. dla p1ech. prow., gwar
dyl i broni spec. z lat 1901, 1900 i 1899, oraz dla wsz~
stkich superrewidendów. 

6 listopada o godz. 10 z r 1898. 
7 listopada o god:&. 81/ 2 z r. 1897. 
7 li"1toptdn o godz. 10 z r. 1896. 
8 listopad11 o go:lz. 81/2 z r. 1895. 
8 listopada o godz. 10 z r. 1894 i dla tych, którzy 

pomiędzy 1 kwietniu a 30 wrieiula 188) r. wstqpłli. 

Dla zatrudnionych w kopalni „Prilsident", szyb 
H·gi jeieH w micś~ie BJchum mie3zkaj1ł, w ezyble II 
tej~e kopalni. 

8 listopada o godz. 3 dla pfech. prow., gwardyi i broni 
spec. zlat 1901 do 1894, dla wszy!tkich 1uperrewidendów 
i dla tych, którzy pomf ęd zy 1 kwietnia a 30 września 
1889 r. wst\pili. 

Dla. zatrudnionych u n"my „A.rtur Koppel" je
.łeli w Bochum mieszkaj!\, w tejże fabryce. 

7 listopada o godz. 12 w południe, dla plech. prow. 
gwardyi i broni spec. z lat 1901 d.> 18~!, dla wszystkich 
supeuewidendów i dla tych, którzy pomi~dzy 1 kwietnia 
a 80 września 1839 roku wsŁ,\pili. 

Dla zatrudnionych u firmy ,,Gesellsehaft fłlr 
§tahl•lndustrie" (neuea Stahlwerk), jeżeli w Bochum 
mie1zk1j,, w tejże fabryce. 

6 listopada o godz. 12 w południe dla piech. prow .• 
gwardyi i broni spec., z lat 1901 do 18U, dla superrewi
dendów i dla tych, którzy pomi~dzy 1 kwietnia a 30 . tym 
września 1889 roku wet,pili. 

Dlu. zatru:lnionych w fa.bryce "Westfalische Stahlwer· 
ke" w Barendorfl.e, jr.żali w Dochum miesikajlł, w IV 
walc >wni tejłe fabryki.1 

5 li.sbpa.1a o godz. 12 dla. pieeb. prow. g?:!!~ iJ yi l broni 
epec. z lat 1901 do 1891, dla superrewidendl~v i dla tych, 
którzy pomi~dzy 1 kwietna o. 30 września 1889 r. wst.ąpili. 

Dla. mia.~t'l. Bodaum, z wyj\tkiem pra.eujt\cych w 
starej ,~Gu1tablfabrik", w fabrykach „ Westf St!lhlwerke", 
„Gesellscła.(t fUr Stahlinduatde" w kopa.1ni „PJaAdent" 
szyb II i ft·,·my „Artur Koppel", w sali hotelu „Victoria" 
(Schma.lho:-st), ul. Alleestr. 17. 

5 listopada o godz. 81/2 dla plech. prow. z lat 1901, 
1900 i 1899. 

5 lt.it.1pada o godz 10, dla piech. pr.Jw. z r. 1898. 
6 listopu.da o godz. 81/ 2 db piech. prow., z r. 1897. 
6 li.itJps.da o godh. 10 dl~ piecb. prow. z r. 1896. 
7 llst)pada. o g.Jdz. 81/2 dla piech. prow. z r 1895 i 

dla superrewidendów. 
7 listopada o godz . 10 dla piech. prow. z r . 189!1 

oraz dla tych, którzy pomięd3y 1 kwietnia a 30 wrzei.ale. 
1889 r. wst~1>ili. 

8 listopada o gl)dz. 81/ 2 dla. gwardyi i broni speo. I 
lat 1901, 1900> 1899 i 1893. 

8 listopada o godz. 10 dla g~a~d_yi i broni spec. 
z lat 1897 i 1896. 

9 listopada o godz 81/ 2 dla g;va.rdyi i broni spec. 
z lat 1894 i 1894, dla w~zystkich superrewidendó7l i dlo. 
tych, U6rzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 września 1889 
roku v. stil pili. 

Brnekhansen ! 
W niedzielę dnia 10 listopada br. obchodzi niżej pod

pisane t'.lwarzystwo 
płe~wszą 1·ocznłcę swego Istnienia, 

C!llłonkowle tegtJŻ podq~„ rano o godz. 7 na Mszę św •• 
pod~zs.s której Ś :iiewane będą, pnlskie pieśni W poładnie 
o 111/2 wielkie zebranie na sali posiedz;il, na którem 
przedłvż ma będzie działa.lnośó cabroc!llna tegoż tow. 

O godz. 6 po poł. będ:łłie teatr dramatyczno-ludowy 
w sześciu odsłoniicb pod tyt. : „Geno wefa". - W 
cbwililob wclnych przemówienia i deklamac.'·e Po przed
stawieniu zabawa z tailcami. - Tow. sq~iednie otrz.1maj~ 
zaprrst:3nia przez karty. 

'row. „Jedność'~ w Bruckhausen. 

Tow. św. Barbary w Oberhausen 
donosi swym członkom, iż w środę dai11 6 listopada o 8 
g0dz. rD.'10 odprawi się błobne nabożeń~two za zmarłych 
członkó N nastego towarzystwa Chorąży i Mystenc! winni 
się stawić dość wcześnie. Ce.łonknwie raczą pr;;yb~ć jak 
nn.Jlfozn'ej w czapkach i oznakach tow. O liczny udzillł 
w nab,;żeń~twie tak czł Jnków jak i niewiast najuprzejmiej 
prosi Z a r z „ d. 

Gelsenkireben-N eustadt. 
_W czw:irt~k i w pi~te!r 7 i 8 bm. bvlzłe u na& pol..: 

ski ksjqdz B!'actwo RóżańćJWe 1 Bractwo Sęrca Jezuso
wego przystęrmjfł w czwartek do spowiedzi) a w pł!łLek ra
no przystępujq wspólnie do Komunii św. Prorzę deby 
w~zyatkie Siostry się s~aw'ły. Jtldwig11. Olech. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
donoai av;ym członkom) iż w niedzielę dnia 10 listopada 
po pofodniu o godz. 4 odbędzie >"ię kwartalne wał· 
ne zebra uie. - Zarzq 'I. i rewizorow:e kasy winni się 
sts.wić o godz. ~,1/2 po pl)łufofu. - O jak najliczniejszy 
udzhi.ł w zebran\u uprasza Z ar z ą, d. 

'row. pol.-katol. "Ognisko" w Mtilbei i n. R. 
donosi ewyro członkom. iż w niedzielę dnta 10 listopada 
odbędzie się walne zebranie w celu oboru nowego 
zastępcy przewodn. Poszę s~anownych członków o jak 
najliczniejsze przybycie na walne zebranie i to wieczorem 
punktulllnie o godz. 6. Członkowie nie będlł osobiście 
zaproszeni, bo „Wiarusa Polskiego" powinien każiy Po
lak sobie zapis6ć) a dowie się wszystkiego . 

Jan R'sik, sekretarz. 

Wiec polski w Eving 
przy Dortmundzie odbędzie się w niedzielę 1.0 li§to. 
pada o godz. 31/ 2 po poł, w sali p. Fr. Klodt, przy 
koiclele katolickim. Bę:!tłl omawiane na wieeu spraV1.7 
polskiej op!eki duchowcej oro.7.. inne sprawy nas Polaków 
na obczy:hie dotyczące. O liczny ur'~iał R •daków 
z Eving i okolicy t pr1Bzs s'ę . 

~.zwją:iek Polaliówh. 

Wyborne, smaczne .i aromatyczne a swojskie papierosy 
'rurk-fott" Neiblessew Dubeck-Creme, Polakiewicz nr. 3,. 4, 11'1 Dyre.Eto:rslde, Sm.yrl'.\a, 
Charkowskie, Sokoły, Kościuszko, Carola i inra.e z fabryki 

F. Polakiewicza~<Nast. W. Wąsowicz, 
PO Z M" AŃ „ do nabycia w wszystkich lepszych sklada"h. J..- ~AE S Z A '\1tT A. 



Wszelkie ~polskie napµje · 
jakich sobie kto życzy 8' bardzo tanio do nabycia u 

Ig. Kwaśniewskiego~ 
w Boehu m Ilaiser-F.riedrpl. 2. ..i 

Wielki wybór cyA;ar od 2-10 mr. za eto sztuk. 
Znakomite cy1aro warszawskie wartości 10 fen. 
sprzedaj~ 100 sztuk .za 4,50 mr. Znakomite cyA;aro 
krakowskie wartości 8 fen. sprzedaje 100 sztuk .za 
4 mr. Wszelkie zamówienia piśmiennie nadeałane załatwiam 
jak najrr~dzej i wysyłam wszystko franko. 

lg. K wasniewski, 
generaln7 zastępca fabryki; likierów 
B. Kasprowicza w Gnieźnie i fabryki 
papierosów Ganowieza i.f Wlekliń· 

skiego w Poznaniu. 
Hejże, dalej l swój do swego, 
Zaśpiewajmy sobie, 
Skosztujemy coś polskiego 
Powiadam ja Tobie l 
Bo nie ma az już nic lepsZef O 

Nad polskie napoje. 
Kupuj zawsze u swojego 
Niech jest hasło Twoje t 

auauvuuauauua 
Dla Rodaków na obczyźnie ważna wiadomość! 

Kopa łamigłówek, 
ra.dań i pytań odnoszq,cych si~ do dziejów, literatury ·i geografii dawnej 
Polski. Zestawił Józef Chociszewski. 

. Za dobre rozwi~zanie ła.mi~łówek''wyznaczono..,. IOO nagród, 
pomiędzy któremi sq,, D,P· na3t\)puJq,ee: Zegarek kieszonkowy wartości 
12. ~a:ek, !łoty. pie1sc1~?ek za 10 marek, harmonika. broi!zkf, kolczyki 
ks1q,zk1, obrazy itd. Bl1z3ze szczegóły podane w dziełku Kopa łamigł, 

Cena z. przesyłk~ 30 fen., 2 egzempl. 50 fen., 5 egzempl. 1 mr. 
za. co przesyłu franko. Należytcść do 1 mr. przyjmuje się znaczkami 
pocz~owemi. 

Sq, nagrody dla dzieci i starszych osób.'J Rodacy za granicą, będą 
!Zczególnie uwzględnieni, - Zamawiać pod adresem : 

J. Chociszewski, Gniezno - Gnesen. 

Donoszę szanownej publiczececi w Barop i llODl• 
brueh, łż od 1 lrstopada prze n o a z ę n;ój 

skład towarów koioniblnych 
tymczasowo at do ukończenia mego domu, do domu przy 
ul. Bahnhofstr. nr. 9 w Ho1nbruch, naprzeciw 
ewangielick~fgo kośctoła. 

:ic:::~yru ~~!:~ szlinowoych odbiorców jako i w ogóle 
wezyatkich Rodaków z Biuop i Hombruch o łaskawe po· 
r arcie mego interesu. z s~acunkiem 

Andrzej Strótczyilski. 

DzieJe Polski 
• rn jnowszych czasów, treściwie opowiedziane pr~c· 
M;;i,ryana n nad Dniepru. \Vydanie ozdobione 80 obrs !:· 
kr-~mi wm1r.iiejszych wypadków dżjiejowych, król6w i eh 
WliJCh mężów polskich. C.ena za egz. oprawny 2,50 w 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

Za ineeraty i reklamy redakcya wobec publicościzn nie 
odpowiada 

; 
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Na ~·bardz«> łat,vą o platę. 
Ubrania cooooooooooccooooooo 

dla mężezy~n. § Każdy, kto w nowym § 
Za~i~ty g domu kredytowym g wszelkiego rodzaju, 

dla mężczyzn. 
8
0 „Zn.m Bergmann" O pojed. sprz~ty jako tet 

Paletoty 0 (pod górnikiem) I całe urządzenia 
dla mężczyzn. g kupi, zostanie najzu· Po każ dej ce n i e. 

Zaki~~y I pełniej zadowolony Własna parowa 
dla niewiast. 0 przez dobry towar, b k 

E pesy o przez tanie ceny 8 fa ry a mebli, 
dla niewiast. 8 i przez najłatwiejsze g dla tego wszystko tak tanio. 

t7brania g warunki odpłaty. 8 Ogniska 
dla chłopców. 8oooooooooooooooooo8 (maszyn) do gotow.) 

M:eb.le 

Na odpłatę otrzyma każdy· bez względu na stan. 
Boehnm, Esse n, 

przy ulicy Bahnhofstrasse nr. 30. Thurmstr.16 zupełaie przy reńskim dworcu. 

Gelsenkirchen, L a ar, 
Bahnhofsti·. 94:, obok „ Bahnhofhotel'·· Kaiserstr. 6a, przy dworcu 

o en' a s 
I 

18 
-1C 

* I „ w Lan;;-endre r ... Ba h C 
;~ ·u1.:Kaiserstr. 193~ ul. Kaiserstr. -93. 
w nowym domu piekai.·za p. Kreinber;;. 

. l 

= - Otwarcie: " '* w poniedziałek, dni 4 ltstopada br. I 
~------------ ---- -------~ Za druk, nakład l redakon odpowied.Jlaln1: Antoni Buj1ld w Bochum. - Nakładem S oscionkam1 Wydawnictwa uWiaruu Poleklego" w Bochum· 



~7chodd na w..'torek, tl.15W:al'tGk 1 sobotv 1 dodatkiem 
11ellgijnym p. t.: ~N;,w Katolicka", .1 dwutygodnl
~ si---Ołe~:JIDym p. t; riGłos górników ł hutników", 
i-fai pimemkiem. literacldem p. t. ~ nZwlerciadło". Przed ... 
fiata kwartslna na poczcie i u listowych wynosi 1 mr. 
IO fen„ .'!"_ 1' odnoaen1em do domu 1 mr. 7 4 fen. Wia
~!I Po!Mi" sapiaany jest w 0enniku poo§towy; pod 

nr. 183, nsi. r:trorde 408. 

MOOL SIĘ I PRACUJ! 
Za inseraty płacl mo u miejsce r~ąd.ka drobnego draka 
lli fen., a 1a ogłoszeni 1amieszezone p!.'zed inseratami 
'60 fen. Kto OliVBto ogłasza, o~zyma odpowiedni opus* 
ozyll rabat. Za tłómaczenia 1 obeyoh jęnk6w na pol• 
eki Irlo ełę nie płaci. Listy do Redakcyf, Drukarni 
j K!lęgarni nalały opłacló ł podaó w weh dokładn1 
wes pis~ego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
ko:roapondentów 'be.11 ioh upowa!nienia nie wykazuje slQ. 

Nr. 134. Boohuia., 011Wartek, 7 listopad.a 1901. Rok 11. 
=: Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse _17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
m6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1wemczyć się pozwoli l 

-----------------Na listopad i grudzień 
można jeszcze teraz zapisywać 

,,Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumerata za „ Wiarusa Polskiego" z 
trzema bezpfo.tnymi dodatkami wynosi na te 
dwa miesiące 

tylko l :narkę 
a z odnoszeniem do dornu przez listowego 
1,16 mr. 

. Rodacy, rozszerza.jeie ;, Wia1•118e. 
Polskiego", zjednywając mu nowych 
abonentów na listopad i grudzień. ------- ----·----_________,._-""'-"w~--- ---·-··------~·-----------.-„ --

Po la cy na, obczyźnie. 
Wybory do rad gminnych. 

W ostatnim czasie mówiono i p1sano o 
tern, czy zaleca się, aby Polacy na obczyźnie 
brali czynny udział w wyborach do rad mie} 
skich (gminnych). W sprawie tej chcemy w 
niniejszym artykule słów kilka napisać. 

vV zasadzie nie można nic mieć przeciw 
braniu Polaków na obczyźnie udziału w wy· 
horach do rad gminnych, bo czemuż mieliby 
się Polacy z góry wyT.zekać praw sobie przy· 
lługujących I Mogą też być przypadki, gdiiie 
udział taki Polakom możnaby zalecić, lecz nie 
trudno też o wypadki, w których lepiej trzy· 
mać się z dala od wy borów do rad gminnych. 
Zależy to od okoliczności. Wydać hasło: 
"Bierzcie udział we wszystkich wyborach", to 
nie sztuka, ale jest to lekkomyślność wydawać 
takie hasło, nie znając zgoła stosunków. Zawsze 
trzeba się kierować rozsądkiem, każdy krok 
trzeba rozważyć, zanim się go uczyni. Polacy 
na obcz:yż.aie żleby wyszli na tern, gdyby za· 
miast kierować się rozwagą, szli za hasłem, 
jakie wyda pierwszy lepszy krzykacz polityczny 
któremu nie chodzi o dobro a prawy, lecz o 
zyskanie rozgłc su, dla tego też zwykle hasła 
takie, to jak próżny orzech, złudne pozory, 
piękne słowa, ale czcza, bez treści rzeczywistość. 
~wykle hasło tern łatwiej znajduje zwolenników, 
im bardziej ubrane w pozory patryotyzmu. 
Niechże tedy Rodacy na obczyźnie m~ą zawsze 
otwarte serca dla każdej sprawy pięknej, 
wzniosłej, szlachetnej, ale niech nie pozwolą, 
aby ich patryotyzm mógł ktokolwiek wyzyskać 
w celach ubocznych lub pod hasłem udanego 
patryotyzmu sprowadzić ich na manowce. Lepiej 
~ażdą sprawę trzy razy zbadać, niż uczynić 
Jeden krok niewłaściwy. 
, Wracając do wyborów do rad gmin?ych, 
zaznaczyć musimy, że jak zawsze, tak 1 tu, 
zanim jaki krok zrobimy, zbadać winniśmy, 
czy udział nas~ w takich wy borach przynieść 
może sprawie naszej jakieś korzyści moralne 
lub też materyalne, lub czy kor~yst~iej ~y~oby 
dla. sprawy i dla Rodaków daneJ m1_eJBCO• 
Wości, trzymać się z dala od takich wy borów. 

To zależy od najróżniejszych okoliczności, 
które w każdym pojedyńczym przypadku zba· 
dać sumiennie należy. 

Pj tamy np. czy warto mieszać się Pola· 
kom do wyborów gminnych, gdy z tego żadnej 
zgoła nie mogą mieć korzyści, a narażajt\ się 
natomiast na stratę czasu i pieniędzy na agi· 
tacyę? Czyżby tej energii, czasu i pienięd.~y 
nie można lepiej użyć w celu budzenia ducha 
narodowego, wśród oziębłych Rodaków w celu 
np. zaopatrzenia a~~ieci poJskich w elementarze? 
To vrnzystko trzeba brać na uwagę. 

Mogą zachodzić okoliczności, że bardzoby 
· się zalecało, aby miejscowe wyborcze komitety 
polskie zajęły się sprawą wyborów do rad 
gminnych, a to z powodów następujących : 
Zdarza się, że ten lub ów Niemiec zwraca się 
cło. znanego sobie Polaka, aby on agito•„vał po· 
między Polakami, ażeby na niego głosowali. 
W takich przypadkach winien wkroczyć polski 
miejscowy komitet wybc;>rezy, bo dokąd byśmy 
zaszli, gd) by każdy na własną rękę chciał 
działać. Pamiętać też należy, że socyaliści w 
ostatnim czasie postanowili w niektórych oko
licach brać udział w \\yborach do rad 
gminnych. W takich gminach powinny komi· 
t.;;ty wy borczc dopairZi2Ć sp "ull'Vy, bo nie l ..... 6 u. 
wątpliwości, iż sor.yaliści będf\ się starali po· 
zyskać dla siebie Polaków pod różnymi pozo
rami, socyaljści będą się starali wyzyskać wy· 
bory do rad miejskich w celach agitacyjnych 
na rzecz socyalizmu. Z tero trzeba się takze 
liczyć. W obec tego radzimy Rodakom ws.zę· 
dzie tam, gdzie komitety miejscowe nie istnieją, 
lub sprawą tą się nie zajmują, trzymać się 
z dala od takich wy borów. 

Nie jest też rzeczą konieczną, aby tam, 
gdzie polski wyborczy komitet miejscow)' .za} 
mie się sprawą wyborów, zaraz stawiać wła· 
snych kandydatów, bo tak samo dobrze może I 
polecić wstrzymanie się ocl głosowania. I 

Nadmieniamy, iż w kilku gminach wiej„ , 
s.kich mają już Polacy swoich radnych, ale 
cóż j.eden radny może zdziałać? Z tego, co· 
śmy powyżej napisali, wynika, że nie ma się I 
co palić za wyborami do rad gminnych, ale z 
drugiej strony nie należy także tej sprawy 
spuszczać z oka i zupełnie lekceważyć. 

Cokolwiek więc czynić zamierzamy, zabie
rajmy się do tego zawsze z nalezytą ~ozwagą. 
Baczmy też, abyśmy .dla spraw mniej ważnych, 
nie zaniedbywali obowi~zk61iv ważniejszych, 
najważniejszych, a temi są obrona wiary i ję· 
zyka ojców oraz praca nad zabezpieczeniem 
sobi~ bytu materyalnego. 

Dwie miary. 
A. P. Malcew~ protohierej przy ambasa· 

dzie rosyjskiej w Berlinie jeździł niedawno do 
miasteczka N. na zachodzie Prus, żeby tam w 
okolicy odprawić wedle prawosławnego obr2a~d
ku nabożeństwo dla robotników „rosyj~kich", 
w tamtej okolicy zatrudnionych. _ 

Nikt mu w tern nie przeszkadzał. Czyż 
to nie powinno być przykładem, że do 
zachodnich Niemiec powinno być wolno jeździć 
także naszym · misyonarzom dla odprawiania 
katolickiego nabożeństwa i niesienia pociech 
religijnych w ojczystym języku wychodźcom. 
Rzecz ta opisana szeroko w „St. Pet. Wiedo
mostiach" nr. 282 z dnia 14/ 27 października 
bieżącego roku. ' 

1„k więc każdemu wolno nieść pociechy 
religijne, tylko·· dy o Polaków chodzi, wtedy 
rzqd stawia niesłychane trudności, a co gorsza, 

władze duchowne w stronach niemieckich zbyt 
pohopnie rządowi ulegają zamiast się oprzeć 
energicznie! 

Bottrop. Polscy górnicy w Nadrenii i 
Westfalii - to nie Polacy, tylko Niemcy ! t 1 
Na ten temat przemawiał p. Brust z Alten· 
essen, przewodniczący tak zwanego "Gewerk· 
vereinu" na tegoż .zebraniu w Bottropie. Mię„ 
dzy innemi żalił się ten pan, że Polacy stronił\ 
od tego ,,Gewerkvereinu", i że zwłaszcza starzy 
członkowie bardzo licznie występują. Jako 
sprawców tego, że Polacy nie chci\ przechodzić 
pod jego komendę, okrzyczał naturalnie .znów 
tę przekl... },wielkopofaką agitacyę", a na jej 
czele "Wiamsa Polskiego", ponieważ „ Wiarus 
Polski" kiedyś napiaał, źe on (Brust) chce 
Polaków germanizować. Początkowo nie. wie• 
dział p. Brust, co to słowo „germanizować" 
znaczy, jednak ostatecznie potrafił je wytłu• 
maczyć i to tak: Nasi przodkowio należeli 
dawniej do Germanów (a obecnie do czego?) 
i germanizować znaczy tyle, co niemczyć, a 
więc to ja chcę Polaków zniemczyć? (z wiei• 
kim zapałem) przecież ja myślę, żeście Niem· 
cami i za takich się uważacie, a kto n1e chce 
t):.. .... i mcem, t.;;.n nh~cil eiq ez~mp.l~diiej za. 
granicę Prus wynosi I Jeżeli wy posiatlacie 
trochę polskiego patryotyzmu (aha!) i miłujecie 
wasze stare obrządki, to my wam tego nie 
zazdrościmy; jednak wy nie powinniście iść 
za tymi polskimi agitatorami, którzy to dążą 
do tego, aby Polskę odbudować, ale do tego 
nie dopuEzczą trzy potężne mocarstwa, żeby 
Polska miała odzyskać kiedykolwiek niepodle• 
głość -- o tern wam ani marzyć. 

Mówił on jeszcze więcej w sposób podo· 
bny, ale szkoda czasu i miejeca w polskiej 
gazecie nu. powtarzanie tego wszystkiego Panu 
Brustowi radzę, 7..eby i nadal chciał o nas pa• 
m' ętać, a przy sposobności nam poświęcić 
całe art~kuły o koron;e polskiej, jak dawniej ... , 
a karyerę zrobi! Dla Polaków niech to będzie 
nauką, że, kto ::;ię za Polaka uważa, nie po
winien bJć czknkiem w żadnem szwabskiem 
towarzyst\1\ ie, ani "Gewerkvereinie", tem wię· 
cej, że p. Brust nie zna Polaków w vVestfalii 
i Nadrenii, tylko Niemcó'ł:, a że jesteśmy Po„ 
lakami, dla tego niech p. Brust roztacza swą 
opiekę nad swymi: Y.ilandamanami". Naszą or„ 
ganizacyą jest „Związek Polaków w· Niemczech", 
tam dla nas miejsce właściwe. 

Nadmienić wypada, że p. Brust zamiast 
omawiać sprawy zarobkowe, sprawy górnicze 
i t. p., to wdaje się w politykę i szczucie 
przeciw Polakom. - Zdaje się, że byłby on 
lepszy no. naganiacza lrn.katystów, niż na prze· 
wodniczącego zawodowej organizacyi górników. 

lVychodżtwo Polaków za morze. No. 
wa fala emigracyi zamorskiej pochłonęła w dru· 
gim kwartale zn_owu znaczną liczb~ wychodź. 
c6w polskich. Przez Ant~erpię przejechało w 
ogólnej liczbie 11,871 osób, 4~598 Polaków 
w · połowie z Królestwa Polskiego, w połowi~ 
z Austryi pochodzących. Opiekował . się nimi ks. 
CzajkoV'lski. Tyltż prawie przejechało na Bre· 
mę i„ Hambur?,. zaś na Rotterdam .emigrowało 
U,34o przewazme Polaków, którymi opiekował 
się ks. \Volszlegln. Towarzystwo św. Rafała. 
opiekujące ~\ię wychodźcami, chociaż niemieckie 
utrzy:nuje w .t~ch mhi.s.tach po~towych dla wy~ 
chodzcÓw ka1ęzy p~lsk1cb. V~1ęc. ważną jeBt 
rze~zą,. aby ~ych6d~cy, .sk.oro ich JUŻ powstrzy„ 
mac me mozna, w1edz1eh o tern i korzystać 
mogli z tej opieki. 



Zieinie polsklet; 
* z P1.·us Zach., Warmii i lłlazur. 

Pelplin. Kilka dili dopiero od rozpoczę · 
cia kampanii upłynęło, a już drugie nieszczę 
ście i to w niedziel~ d. 3 bm. się wydarzyło. 
Oparzonym został robotnik Sarnowski, którego 
do tutejszego demu chorych św. Józefa zanie· 
si ono. 

Z Swieckiego. Stacya Drzycim nie hę· 
dzie się odtąd pisała po niemiecku „Driczmin" 
tylko ,,britachmin''. 

Grudziądz. „Gaz. Gr." pisze: Najśwież · 
sza nowość 1 W grudziądzkim kościele parafial
nym znowu r.aprowadzono nowość, rozumie się, 
kosztem parafian polskich. Oto po żałobnej 
procesyi w święto Wszystkich Swiętych odma
wiał kd. wikaryusz Gollnick pewne modlitwy, 
które dotąd odprawiane bywały po polsku, 
tym razem po łacinie. Podcjrzywamy, że stało 
się to z rozmysłem, aby na przyszły rok lub 
za dwa la ta zaprowadzić język niemiecki przy 
owych modlitwach, Win~ ma tutaj jedynie ks. 
kan. Kunert, bo pewnie bez jego wiedzy to 
się nie stało. 

Swiecie. W środę · w nocy zamordo
wano kelnerkę, zatrudnioną u restauratora 
Krii.gera ·przy Albtrtstr. Kiedy ją w pomiesz· 
kaniu znaleziono bez duszy, zaraz policya 
wdrożyła śledztwo, które wykazało, że najd1u 
żej w restauracyi K. siedział niejakiś Maks 
Dommert, którego też natychmiast aresŁtowano. 

Dzieci szi1ólne n1orde1·cami. Okro
pną zbrodnią popełniło w Knobbenort w Pru· 
sach ·wschodnich dwóch chłopców niemieckich: 
9-letni Grigo i 8-letni Lasch na 7Q-letuim 
starcu, bednarzu Korschu, pobierającym ws2ar· 
cie gminne. Oto, co o tern pisze "Geselliger" : 
"Dnia 28 października napotkali ci chłopcy 
znanego im Korscha, śpiącego przy drodze. 
Wyjęli mu z . kieszeni butelkę napełnioną 
wódka, którą wypiwszy, oddalili się. Nieba~ 
wem jednak wrócili i wciąż jeazcze śpiącego 
-K. pożgali nożem, ściągnęli mu buty i · skar· 
petki. Następnie zaczęli go okładać kijami 
szczególnie po głowie tak długo, aż kije się 
połamały. Gdy już ofiara ich nie dawała 
znaku życia, wydobył Lasch z kieszeni nóż i 
wyżgał Korschowi oczy. Po tym ohydnym 
czynie chcieli Korscha wrzucić do pobliskiego 
stawu, ale byli za słabi, więc opuścili miejsce 
okropnej zbrodni. Tegoż samego dnia ludzie 
przechodzący znaleźli Korscha broczącego w 
kałuży kr"" i. Zył jeszcze, ale niebawem umarł, 
nie wymówi wszy ani słowa. . Grigo i Lasch 
przyznali s \ę do zbrodni, opowiadali o nieJ 
szczegółowo, nie okazując przy zwłokach za 4 

bitego przez siebie starca najmniejszego wa.ru · 
szenia". A są to dzieci niemieckie I 

• Z Wiei. Kso Poznanskiego . . 
Inowrocław. Pan Adam Czekanowski 

z Sielca nabył onegdaj majątek _ rycerski So
biesiernie na Kujawach_ od pan~ Mańskiego·. 

Poznań. P:rnces przeciwko akademikom 
polskim odroczony w lipcu wskutek wniosku 
obrońcy o wysłuchanie pułkownika Miłkowskie· 
go i akademika Bolewskiego, podj~ty został 
na nowo przez tutejszą drugą izbę karną w 
poniedzialek, dnia 4 listopada. Pułkownik Mił
kowski złoży.ł: swe zeznanie protokularnie, a 
akademik Bolew8ki stawił się osobiście. 

Babimmlt. Komisya kolonizacyjna na· 
była królewską domenę Stary Widzim w po· 
wiecie babimojskim za marek 400,000. J estto 
już trzeci majątek, który komisya kolonizacyjna 
kupiła w tym ·powiecie; drugie dwa majątki 
są Zodyń i Tuchorze. Stary Widzim przejdzie 
w posiadanie komisyi kolonizacyjnej dopiero 
1 lipca r. 1902, ponieważ do tego czasu trwa 
kontrakt dzierżawy ze zmarłym majorem Dau· 
mem. Zięć zmarłego, właściciel dóbr rycer· 
skich p. K.rahmer, brat prezesa rejencyi po· 
znańskiej, będzie do tego dnia gospodarzył na 
tym majątku. · 

Znin. Wieś rycerską Bożejewiczki, w 
powiecie żnińskim, obejmującą około 1300 mor• 
gów dobrej ziemi, kupił od p. Henryka Zale
skiego za 425 OOO marek p. Stan. Trzebiński, 
dawniejszy właś~iciel Tarkowa, później Czar· 
notek w powiecie średzkim. 

Sroda. Zielniki, wieś w powiecie śre· 
dzkim, tuż pod Srodą leż~cą, sprzedał p. Ta· 
deusz Braunek bankowi parcelacyjnemu w 
Poznaniu, który płacił 264 marek za morgę. 
Zielniki obejmują około 1650 morgów i były . 

W IAB .U S P O L S K 1: 

przez lat 90 w posiadaniu p. Braunka odnośnie 
rodziców żony jego, od których pan Braunek 
włość tę przejął. 

1i$ Ze Słązka czyli Starej Polski. 
K1•ól. Nowawieś. Ze środy na czwar

tek udusił się wskutek . trujących gazów w 
wapiennikach Muhra na Przeskoczeniu robotnik 
Lesik z Król. Nowejwsi. Nieszczęśliwy praw· 
dopodobnie usnął, wskutek czego zaakoczyła 
go śmierć. 

Wielki Kamień. We wtorek około · 
wpół do óamej godziny wieczorem spalił się 
dom siodłaka Wilhelma Sledziony. Sprzęty 
uratowano. Ptzypuszczaj ą, że ogień został 
·podłożoiil.y. 

Groszowice. W przeszłym tygodniu 
z środy na czwartek wieczorem o godz. 8 i pół 
wybuchł w stodole u karczmarza Józefa Pie· 
choty ogień. Spaliło się całe żniwo i kilka 
maszyn. Piechota był zabezpieczony na wszy· 
stko. Ogień był podobno podłożony przez 
złośliwą rękę. 

Zab1·ze. Suknię ślubni\ na żałobną ża" 
mienić musiała narzeczona ślusarza miejscowego 
Wilhelma Swobody. Krótko przed ślubem 
kościelnym musiał się położyć do łóżka, a gdy 
miał pójść do kościoła, zmarł n~ porażenie 
serca. 

Kolonia Gosławska. W piątek .spa· 
lił się u p. Fr. 'Bu-ona stary dom, w którym 
mieszkał wycużll'ik Krystyan Zdero. Ponieważ 
wody nie było na miejscu, więc ws.z-ystko się 
spaliło. Pan Barnn nie był zabezpieczony. 

O języlt:. ojczysty. Sąd ławniczy w 
Katowicach skazał pewnego mie~zkańca Laura- · 
huty, oskarżonego o obraz~, na trzy dni 
aresztu za to, że nie mó ~ił przed sądem po 
niemi t:cku. Nauczyciel ~ośwjadczył, iż umie 
po niemiecku. Kara za obrazę wynosiła 
miesiąc więzienia. 

Ze ś~i·ata. 
Berlin. Katolickie gazety niemieckie 

domagają się nagls~co wyjaśnienia faktu, o ja· 
kim donosi "Frankf. V olksb1. ~ z U nterlieder 
bach pod dniem 28 z. m. Wspomniana gazeta 
pisze: „ Kiedy dzisiaj dzieci powróciły o go
dzinie 12 ze szkoły do domu, opowiadały, że 
ks. proboszczowi, który zeszłego tygodnia 
rozpoczął naukę przygotowawczą do komunii 
sw., odmówiono dziś dzieci na tę naukę. Głó · 
wny nauczyciel, ukazawszy się w szkole na 
lekcyi, kszał mu przez jedno z dzieci powie . 
dzieć, że na wyższe rozporzł\dzenie nie I:Qoże 
mu już oddać dzieci na tę naukf;. Ewangieli
cka nauka konfirmacyjna, która odbywa się 
o tym samym czo,sie i w tej samej szkole, nie 
doznała żadnej przeszkody." 

Kto był Bismarck! To pytanie sta· 
wiono stojącemu w Saksonii pułkowi piechoty, 
zasilanemu głównie rekrutami z Poznańskiego. 
„D. Ztg." konstatuje z zadowoleniem, że na 
60 rekrutów tylko trzech nie słyszało o Bi· 
smarcku i przytacza kilka odpowiedzi piśmien· 
ńych n. p. : Herrn Virsst Bismark wahr ein 
Reisskanzlen - albo: Ferscht Brschischmmar , 
war von Ferscht Feldherr itd. Czy i tę orto· 
grefię uważa „Tagl. . R." za zdobycz obecnego 
systemu? Może ją zachwyci pisownia zdania: 
Biszmarck war ein Statzsikritarr, napisanego 
w odpowiedzi na pytanie: kto był Bismarck? 
„D. Ztg." podnosi, że tylko połowa nazwis[ 
ma polskie brzmienie, inne zdradzają p"'ocho
<:lzenie ślązkie lub morawskie. "D. Ztg." za. 
znacza w przeciwieństwie do "Tagl. R.", że 
odnosi wrażenie, iż szkoła ludowa nie odpo· 
wiada w zupełności swemu zadaniu. Warto 
spamiętać to zdanie i przypominać je od czasu 
do czasu "D. Ztg.". 

Z północnego Szlezwiku donoszą 
ciĄgle o nowych wydalaniach Duńczyków. 
"Kieler Ztg." pis.ze świeżo: Zandarm udał 
się w środę do Tyrstrup, aby przekonać się, 
czy obydwaj parobcy właściciela folwarku 
Hansena już odjechali. W miejsce tych dwóch 
atoli znalazł ich pięciu, zatrudnionych · przy 
pługach. Między nimi znajdowali si~ dwaj 
poddani duńscy. Ci musieli pójść z żandar· 
mem natychmiast do sołtysa i w jego biurze 
pokwitować rozkaz, wydalający ich. Wolno 
im było jednakże odprowadzić konie do stajni. 
- Dalej donoszą gazety o wydaleniu służącej 
właściciela Jorgensena w przeciągu 24 godzin, 
lecz rozkaz ten cofnięto, gdy wtąpiła w słu· 
ż bę u Niemca. 

Wojna angielsko • transwalska~ 
Burowie napadli pod Berkenlaagte na . tylni\! 
straż pułkownika Bensona. Padło 9 oficerów 
i 58 żołnierzy, rannych jest 13 oficerów i 
156 żołnierzy. Burowie zdobyli dwa działa. 

Z :różnych strol.1r. 
Bochum. W fabryce „Bochumer Ver. 

. ein" było w ostatnim :roku obrachunkowym 
11556 robotników zatrudnionych. 

Gelsenklrchen. W niedzielę i ponie· 
działek zaszło w powiecie 53 nowych wypadków 
tyfusu. 
· Ueckendorf. Robo~nik Doring, który 
w kopalni „Alma" został okaleczony, umarł 
w.skutek ran odniesionych. 

Kevelaer. W roku bieżącym przybyło 
do Kevelaer 458 pielgrzymek. 

Bner. Górnik Jan Olszewski został za
bity w kopalni „Graf Bismarck". 

Oberhausen. Tuteisza kolej elektryczna 
miała w paź:Jziemiku 19,750,75 mr. dochodu. 

Zgorzało 56. budynków w Sielcach wsi 
nadgranicznej w Królestwie Polskiem. Zginęło 
w płomieniach wiele bydła i zapasów zboża~ 
Pożar wznieciły dzieci, które się bawiły za· 
pałkami. 

Brak pracy w Berliuie. Według 
„Deutsche Tagesztg " jest tam obecnie bez 
zajęcia prt1:1eszło 80,000 osób Gdy jeden z 
piekarzy po3zukiwał chłopca. do posyłek, zgło· 
siło się wi~cej niż 100 kandydatów: młodych 
i starych, obok zwy !dych rzemieślników także 
kilku podróżujących i buhalter6w. 

OD REDAKCYI. 
PB n Kik us w Os terfeld . ,; WJarusa Polskiego" dl& 

ro iziców przekazaliśmy poczcie 
Pan K. ~bule w Dumpt<,n Jest wszsstko dobrze. 

. Pan K. B$ w Bottropie. Owazem, prosimy o naj-
częstsze, a ciekawe wiadomośd z Bottropu. 

Tow ,,JednośćH w Dortlnundzie. Ostatnie 
ogłoszenie otrzymaliśmy ju~ po w~drukowaniu numeru. 
Prosimy w przyszłości rychlej nade t;łać 

Nabożeństwo polskie. 
W Witten epow. św. od soboty 9 listopada po 

poł. aż do poniedziałku rano. I ·sźe kazanie w nied21iclę 
w południe o 1/ 212 . II· gie kazanie w poniedziałek po poł. 
o godz. 4•te~. 

W A.nnen spow. św. w poniedziałek 1 l ~Jistopada po 
poł i we wtorek rano. Kazanie w poniedziałek na wie
czór o 8- me.i godz 

W Lan;endreer spow. św. we wtorek 12 listo-
pada po poł . i w środę rano. Ks. M. 

Porządek naboteństwa w Bottropie 
w niedzielę, 7 listopada. 

I. msza św. o godz. 6; II. msza św. o godzinie 63f+; 
III. msza. św. o godz. 71/ 2 ; IV. msza św. (dla Polaków) 
o godz. 81/4 i . V. msza św. o godz. 9. Wielkie na.bo
żeńatwo z kazaniem o godz. 10. 

B:ontrQle jesien:a.e. 
Dlu zatrulnionych w ~tarej fabryce „Gussstahl•t 

fabrik", jeżeli w Bochum mieszkajlł, w bud:ynku wa„ 
gonowym fabryki ,,Bochumer Verein. H 

9 listopada. o g. 12 w poł. dla pieeh. prow. z lat 
1901, 1900, 1899, 1898 i 1897. 

11 listopada o godz. 12 w południe dla piech. prow. 
z lat 1896, 1895, 1894, dla wszsstkich superrewidendó'W 
i dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30-tym września 
1889 roku wst~pili. 

12 listopada o godz 12 w południe dla gwardyi i 
broni spec. z lat 1901 do 1894, dla wszystkich superre
widendów i dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 
września 1889 roku wstj\pili. 

Dla wójtostwa (Amt) Linden-Dahlbausen, w 
sali gościnnego Lutz w Linden. 

11 listopada o godz. 81/ 2 dla piecb. prow., . gwardyi 
i broni spec. z lat 1901, 1900, 1899 i, 1898, oraz dla su.
perrewidendów. 

11 listopada o godz, 101;2 dla plech. pro:w., gwardyi i 
broni spec. z lat 1897, 1896, 1895 i L894, oraz dla tych 
którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 września 1889 r. wst\pili 

Tow. św. Andrzeja w Bochum 
uprasza wszystkich członków i gości i tych wszystkich, 
którzy byli przed la.ty członkami w Towarzystwie, aieby 
przybyli na zebranie w niedzielę o godz. 4 po poł. n& 
salę p. Schnibuacba; Klosterstr., dnia 10 listopada. 

A. Mrogenda, przewodn. 

Baczność parafianie Staro-Gostyńscy 
pod Gostyniem. 

Zaprasza się parafian na zebranie do IIerne, która 
się odbędzie w niedzielę, ·dnia 10 listopada o godz. 2 po 
poł. na sali p . Nussbauma w sprawie tycz,cej się nasiegt 
kosoioła w Starym Gostyniu. O liczny udział proai 

Marcin Adamciak. 

Nadsylająe korł3spondeneye, oł{loueni• 

zamówienia książek i t. da trzebakai•7 rat 
peda6 swój dokładny adres. 



WIARUS POLSKI. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen Tow. św. Józefa w Wattenscheid. Wiec polski w Dortmundzie l\dza w niedzielę, dnia 10 listopada po poł o godz. 4 
rz wielkiej sali w Alfredushaus, Frohnhauseratr. 
a 19 jesienuą zabawę. Program urozmaicony. 

nr·feczorem o godz. wpół do 8 odegrana. będzie sztuka 
~tralna pt.: „Okrężne". Po . teatrze dalsza zabawa z 
tatieani. Wstęp dla członków wszy1:1tkich Tow. przy 

W niedzielę dnia 10 bm. odbędzie się walne ze
branie, na którem odbędtle się obór nowego zarz11idu; 
Początek punktualnie o godz. 1/24 po południu. Porzfłidek 
dzienny : 1) wpłacenie miesięcznych składek i wpis no
w~ eh czfonków, 2) obór nowego z11rz1lidu. Członków, któ
rzy będtł więcej jak 3 milisiłl!Ce zalegali ze składki\ mie
sięczni\ nie będfii mogli brać ud2iału w oborze nowego za
rz11idu. O jak najliczniejs1y ud~iał szanownych członków 

otlbędzie się w sprawie wyborów do rady mlejskjej w 
niedzielę dnin l.O listopada po południu o godzinie 
3 w lokalu p. Miihlhausen ul. I. Kampstr. 73. O liczny 

sle kosztuje 50 fen., dla nieczłonków 1 markę. Oso-
: eh zaproszeń Towarzystwo nie wysyła, zatem prosimy 

8~ystkie sąsiednie towarzyetwa, a mianowicie Towarzy
two Jedność"- i Koło śpiewaków "Dzwon" z Essen, 
'eby ~echciały SWlł OS 1)bistośCifł nas zaszczycić. Naszem 
&daniem i staraniem jce t wszystkich gości jak najlepiej 

1

0zweselić i zabavi;ić, do czego się także przyczyni polska 
\pela, którą, uzyskaliśmy na nasz~ zabawę. Z ar z~ d. 

Tow. św. Wojciecha w Schonnebeck. 

uprasza Z ar z ą, d. 

Zabawa polska w. łlofsłede 
odbędzie się w niedzielę dnia 10 listopada po południu o 
godz 4 na sali p . Gerber (dawniej Natrop)

1 
na któr2' sza

nownych przyjaciół i krewnych za.praazamy. 
Za komitet : J a n K o r p u s. 

udział upraz1a Komitet. 

I 

Tow. św. Antoniego w Laar 
donosi najprzejmiej swym członkom, iż członek 
naszego towar21yetwa 

ś. p. Franciszek Szumiilski, 
W niedzielę 10 listopada o godz. 4 po poł. na sall 

ani Nlekemper, urzf\dza -zabaw~ z t.ańcem. 
Członkowie majlł wstęp wolny, nieczłonkowio płacił 

rzed czasem 75 fen. a prBy kasie w dzień zabav;y 
Jllllrk~. Muzykę wykonaj!\ muzykańci Polaoy, którzy 
\ko polskie tańce grać będł\. Na powyżsŁ~ zabawę u-
rasra uprzejmie tak członków jako i R Jdaków z Schonne· 
ck i okolicy Z a. r z q, d. 

B ottr op. 

Towarzystwo św. Aloizego w Weitmar 
donosi swym wszyst'Iim członkom, iż w przyszłfł nied?.iielę 
10 bm. o 1;212 godz po wielkiem nabołeństwie przybędzie 
polski fi tograf w celu odfotografowania tow. Uprasza się 
wię szari. członk ów, ażeby jak najliczniej się w sali po• 
siedv•ó z.., ra l i Członkowie winni się z oznakami tow. 
staw ć I\ to ozou. rn nie posiada, ten może go u k~syera 
odebiuc. Z ar z ą, d. 

Wiec polski w Eving 

praeujlłc w kopalni „Deutscher Kaiser" w Bruck
hausen, z )Stał 5 bm. przez węgle zasypany. Smierć 
nastfłpiła. natychmiast Pogrzeb odb9dde s'ę 8 bm. 
rano o godzinie 8 z kopalni „Deutscher Kaiaeru 
szyb III Upnsza się szan. członków zamieszka
łych w Bruckbausen i Hamborn. aby na pogrzeb I 
raczyli się jak najliczniej stawić. Wymarsz z do- . 
mu towarzyskiego o godz 7 rano . . 

W. Sosiński, przewodn. 

W niedzielę dnia 10 listopada. o godz. 4 po połtidniu 
dbędzie się walne zebranie Towarzystwa św. Ja
kua sali p. Kirschbauma. Przy tem odbędzie się Jak 
wykle płacenie składek miesięczmych, przyjmowanie no
ych członków itd. O lbędzie się także generalna rewi
a m11.j~tku towarzystwa i przyjdzie pod obrady sprawa 
z4dzenia gwiazdki, dla t>?go je::it rzeCZfł po!fidaną, nżeby 
ę członkowie jak najlbzniej stawili. - Geście mile 
'dziani. Z a r z ~ d. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Castrop 
onosi swym druhom, iż w przyszłą niedzielę dnia 10 U
topada odbędzie się zebranie na aa.li p. Rudolfa Schau
anna -(Besenrotha) w celu oboru stałego zar,..ądu . - Go-
ie mile widziani. - Czołem ! W yd z i a ł. 

Tow. Jedność p. op. śś. Cyryla i Metodego 
w Lan;endrcer 

onosi swym członkom i wszystkim RJdnkom oraz Towa
stwom, które ze.proszenia ottzyrrały, jako i tym, które 

& braku adresu zaproszenia nie otrzymały, iż dnia 10-go 
·\opada obchodzi towarzystwo nasze 

17 rocznicę swego Istnienia, 
1 którlł szanownych Rodaków i szanowne Towarzystwa 
k najuprzejmiej zapraszamy. 

Program uroczystości: Od godz. 21/2 do 31/ 2 przyj 
owanie są,siednich Towarzystw. O godz. 4 pójdziemy do 
acioła na nabożeństwo. Po nabożeństwie powrót na salę 
a Knłppinga, gdzie nastl\pi dalsza zabawa . Najprzód 
ywitanie towarzystw i gości. Potem koncert, śpiewy i 
klamacye. a o godz. 7 wieczorem teatr pod tytułem: 
tary piechur i syn jego huz&r". Szłln. Towarzystwa 
osimy aby przybyły z chorągwiami, ale bez pałaszy. 
oehodu do kościoła nie będzie. Wstępne dla członków 
O fen., członkowie, którzy zalegają 3 miesi'!ice ze skład
mi nie majlłi wstępu. Muzykę wykona p. Kuik z Herne. 
elegaci będą, wyczekiwać na Towarzystwa przy dworcu 
fid. O jak najliezniejszy udział w zabawie prosi 

Z ar z ą, d. 

1 tC'8De: 1 

przy Dortmundzie odbędzie się w niedzielę 1.0 listo-· 
pada o godz. 31/ 2 po poł, w sali p. Fr. Klodt, przy 
kościele katolickim. Będ~ omawiane na wiecu sprawy 
polskiej opieki duchowr.ej oraz inne sprawy nas Polaków 
na obczyźnie dotyczl\ce. O liczny udział R( da.ków 
z Eving i okolicy t pra3zt\ slę. 

„Zwią.-iek Polaków'". 

· Wiec polski w Ober-Stvrum 
odbędzie się w ·nied·del~ 10 listopada o godi.inie 
1/212 w połudpie w sali p. Wolberga, przy ul. Mi.ilheimer 
Str. 93 , przyst11nek kolei elektryoznej. O liczny udział 
Rodaków z S t.yrum, Mi.ilb<:im i okolicy uprasza się, gdy! 
przyjdfł ważne sprawy pod obrady. 

„Związek 
....,.....~ .... -- -· 

~ 
Tow św. Józefa w Wattenscheid 

donosi s}Vym członkom, it dnia 4 b. m. um11rł 
członek nas~fgo tow. 

śp. Jan Kanikowski. 
Pogrzeb odbędzie s'. ę w pilłtek 8 bm. rano 

o godz 8 z domu chorJch. O jak najliczniej
szy udział w pogrzebie i o pobożne westchnie
nie uprasza się. - Członkowie winni się godzi
nę prędze.i t>tawić w lokalu towar~-yskii:n pod 
chorlłgiew. Z fi. r z tł d. 

Tomasz Jarószyk 

MF *4 

t 
Koło śpiewu Harmonia w W attcnscheid 
donosi swym członkom, iż w pi11itek 8 bm. rano 
o godz 7 odbędzia się pogrzeb 

śp. Andrzeja Kanikowskiego. 
Pozą.danem jest, a.by się wszyecy członko

wie w czapkach i oznakach stawić raczyli i na
sfemu członkowi śp. Kanikowskiemu przez śpiew 
ostatniłt przy11ługę oddali. P( grzednio z ech Cf.\ 
członkowie przybyć do lokalu poeiedzf ń . 

Fr. Nowąk, przewodu. 

..,, 
'Tow. św, Barbary w Hamborn 

aonosi. swym członkom, it członek nasżego tow. 

śp. Franciszek Szumiński 
poniósł negłf\ śmierć w kopalni „Gewerkschsft D. 
Kaie€r" szyb III w Bruckbausen. Pogrzeb odb~
dzie aię w pi~tęk o godz. 1/28 Członko'Yie winni 
się stawić o godz. 1/ 27 na sali posiedzeń z oznaka
mi tow. Liczny ud.ział członków w pogrzebie jest 
po!fłdany. - Zarz~d proszę, aby w czwartek wszy~ 
stko ze,łu.twił. N. o. w. p: W. Gti,bryś sekr. 

A Hi§MSW 

:Sorch.ertowa 
leczy Szanownym Rodakom w U eckendorfie i oko· 

licy polecam mój 

skład towarów kolonialnych 

krawiec pclski 
Brueh, Friedricbstr. 16, 

poleca się szanownym Rodakom do 
wykonywania. ból głowy, podagrę • I 

za.opatrzony we wszystkie towary w za.kres tego przed
siębiorstwa wchodzf\ce. - Osobliwie polecam 

polskie papierosy, pohką kiełbasę 
i polskie wino. 

Wstystko tak tanio, ie nikt nie moż~ tani?j sprzedać. 
Mam nadzieję, że Rodacy gecbCf\ łaskawie mnie poprzeć, 
idf\c za hasłem: Swój do swego. 

Wojciech Kicia 
w U eckendorfi.e, przy ul. Mathildestr. 3 7, 

obok fabryki Munscheid. 

' ' ' +a 
.Szanownym Rodakom w Bruehu i okolicy donoszę jak na.j 

'\)miej, iż mój 

l skład i Warsztat szewski 
zenioełem z ul. Marienstr. do domu przy ul. Cloloniestr. 362/6, 
lska kolonia), na.przeciw sali towarzsslfiej. • 

ubrań podług miary, 
pod gwaraneyą za dobre le!enie. 
Towar dobry! - Robota trwała I 

O- e n y t a n i e. 

·Kartofle! 
Wszelkie rodzaje kart o fl i do 

przechowania dostarczam ta
niej nit wszelka konkurencya. 

C. Luckey w Bottropie 
ul Bahnhofstr. 19. 

Polskiej służącej 
do wszelkiej pracy domowej po
szukuje natychmiast 

Józef Mroskowiak 
Bruch, Feldstr. nr. 22 I . 

Zdolnego 

Szanownym Rodakom w Rotthausen i okolicy 
polecam mój dobrze zaopatrzony 

skład towarów kolonialnych, 
wiń. cygar i papierosów„ 

Donoszę także, ił powidła Śliwkowe już nade· 
szły i wysyłam 10 funtów Zll 3,40 mr. franko w -tom. -
Ta.k samo oznajmiam ii w t J m tygfldniu do;;tsnę 

~~:-1~ pol~ld twa1•óg. ~~~~ 

I 
Proszlłc szanownych Rodaków o poparcie mego in• 

tereau, kreślę się z szacunklem 

A.n.toni Kokociński, 
Briesenstr.102 Rotthausen, Briesenstr. 102, 

przystanek kolei elektrycznej W a.rtemayer. 

I 

Polecam Szanownym Rodakom towar roboty dobreJ rę · 
nej i fabrycznej, który wyprzedaję po bardzo tanich c~nach. -
blę także i mam na skłzdzie buty do roboty z polskieJ dobrte 
Prawionej skóry, za którfii gwarantuję, że nie przep~azcza wody. -
SZelkie reparacye robię dobrze i tanio, a na zyczenie zaraz .• 
~.ziękuj~c szanownym Rodakom za dotyshezasowe poparcie, pole 

lfl się i nadal łaskawej pamięci. 

zastępcę 
obeznanego z tamtejszemi stosun
kami handlowetlli, poszukuje zaraz 
lt1b ed 1 ·go stycznia. fabryka 
cygar 

auuauuuaauuuuw 
Piosen;a.ik Jutrzenki 

z wielkim szacunkiem 

L. Kubiaczy~, mistrz szew~ki. - J. Smodlibowski, 
w M.iłoslawiu. 

• nwieraj~cy pieśni, piosnki i wiersze potępiaj~ce pija:b.etwo 
~arciarstwo, i socyalizm. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Adres: •• Wiarus Polski". Boehum 

Wyborne, smaczne i .aromatyczne a swojskie papierosy 
't'\\rk-fort Noblesse Dubeck-Crem.e, Polakiewicz nr. 3, 4, 11, Dyrektorskie, Smyrna, 
Cb.arll:ow~kie Soko.iy, Kościuszko, Carola i inne z fabryki 

· F. Polakiewicza Nast. W. Wąsowicz, 
p O z N AŃ, •I il do nabycia w wsz-ystkieh lepszych składach. ~ W'" ARS Z A W" A. 



Wyprzedaż! 
Proszę ezytae ! Proszę ezytae ! Teraz Teraz 

wszystko wszystko Coraz Wi@kszy napływ odbiorców i ogólne zaintereeowa
nie 11fę całego miasta Herne i okolicy, a nawet konkuren
tów, kończy sie pytaniem, jak mo.łe 

Kleczewski w Herne, Bahnhofstr. 68 odpłatę. na odpłatę. 
taki dobry towar tak tanio sprzedawać. - Oto kupiłem wiel
ki skład w Bochum pod nazwlł „Bochumer CJonsum" 
na pół darmo i dla tego mogę wk tanfo sprzedawać. 

Mimo to postanowiłem wiellrfl pnrtyę 
płaszczy pelerynowyeh 

od S marek poczflwszy, dopóki zapas atarci;r, sprzedawać, 
aby prześcign„ć wszelkfł konkurencyę. 

Dalej sprzedo.j~ 

I 
partyę paletotów zimowych 

aby ich sr~ pozbyć od 6,oO mr. poczfłwaiy. 
Prócz tego ;mam jes~cze około 42S6 sztuk różnych 

przedmiotów, 
i. Ub1•ania dla mężczyzn 

we wszystkich kolorach do wyszukania od S mr. pocz. 
II. Zimowe paletoty, 

we wszystkich kolorach od 10 marek pocz~wszy. 
III. Piękne paletoty eski:mosowe 

z ciepłfł podszewkf\ od 13 m. pocz. 
IV. Piękne spodnie na niedzielę 

krój ~ydkowy i angielski od 3 mt 60 fenygów poczitwszy. 
Płaszcze i ubrania dla dzieci 

we wszystkich p i ę k n y c h k o I o r a c h od 2,20 m pocz. 

Kaftany, gacie i ubrania do kopalń 
po cenach zakupna. 

i:= O:St1WIE :-: 
tylko ręcznej roboty. 

Kamasze dla mężczyzn od 4 marek pocz. 
Bóty dla mężczyzn do sznurowania 

od 4,50. mr. pCCZj\WBzy. 
Ciepłe ti•zewild z materyj dla niewiast 

od 3 ,50 mr. pOCZf\WSz.y. 
Bóty dla niewiast z guzikami 

i do sznurowania z dobrej skóry od 4-,20 mr. poCZfłWszy. 
lłlocne bóty do roboty 

z gwvździami od 3 mr. 50 fen poCZf\Wazy. 
l'tlocne bóty i kropusy z fahłami i bez 

po ce n ach n aj t ~ ń szych. 

Wszyscy odbiorcy z obwodu 30 mil otrzy• 
mają mim• tanich cen zwrot kósztów podróży. 

S. K.łeczewski, 
Bahnhofstr. 68 HERNE, Bahnhofstr. 68. 

Glos Synogarli:~y 
n~ ~„n2tyni świat.v. tego joc?.~cej ; to jest: duszy t.!hrzo:;eJ~ 
auddej rozmyslania, do Pana Boga, wi~czno.:;(' oblubidic~ 
~~dych~r.ia ., w chrzek~;s.r~skiej do~k-r:nafości ć wk:~t\14l~ . 

Cena 1 markę, z przesyłką 1 rol'. 10 fon 

111111 I Ili I I 

I DOM TO A 

na odpłate 

i 

za gotówkę. 

Składy 

Rosnera 
na odpłatę.· 

Bochum, 
Kaiser Friedrichplatż nr. 11 

niednleko klasztoru, 

Her:a.e, 
;· przy ulicy Bahnhofatr. D7. 

Gels enkirchen, 
przy ulicy Frie<lrichstr. 4. 

Essen, 
przy ulicy Rottstr. 65. 

Oberhausen, 
przy ulicy Marktstr. nr. 116. 

Duis burg, 
przy \Veinhausmarkt 5, 

DoztmuDd., 
przy ulicy l\Iilnsterstr. nr 1. 

Hag·en, 
przy ul. Elberfeldet Str. 32. 

oooooococoooooocoooooo 
Wrazie potrzeby proszę 

przybyć do mego składu, a 
każdy się przekona, iż do
brze obsłużony został. 

Największy 

dom kredy
towy 

towarów i mebli. 
w całym obwodzie 

przemysłowym. 

ltleble. 
_!_owary wyścielane, 

Towary łokciowe. 

Konfekc. dla męzczyzn. 

Kontekcya dlaniewast. 

Towary białe. 

Dywany i portyery. 

Zegary, kapelusze, 

Pa1·asole, buty,_ 

Pościel 
od najtańszej do 

_ _ najdroższej. 

Całe 
urządz. mieszkań 

od najzwyklejszych do 
najwięcej eleganckich. 

- ul. Kaiserstrasse 190. Lange11 ' reer :Bah:n.hof ul. Kaiserstrasse 190. 
~ .. ~ Majwiększv -skład w miejscu towarów łokciowych, modnvch, ·oraz konfekcyi 
llllł - dla męi~zyzn i niewia~f. = • • Otrzymałem w olbrzymim wyborze: • • = Paletoty dla mężczyzn, ubrania, spodnie, I Kołnierze dla niewiast, żakiety, kapesy golfowe, 
• Płaszcze pelerynowe, żakiety dla mężcz. i chłopców, Płaszceyki dla dzieci, żakiety i kapesy, 
• Materve na suknie i różne obsady. =, Wielkie zniżenie eeny na u braniach do :ro boty. 
- · Udało mi się zakupić u mych dostawców ubrania do 1•oboty llO nadzwyczaj tanieli cenach. Sprzedaję dla tego 
- od dziś począwszy : 
1111 niebieskie spodni.., płócienne;! że~lxiety i kitle, gładkie i pręgowate spod.nie skó-
- rzane, skórzan~ ża~(ety, spo?nie .. :m.anszesterskie i n~cia~e„ Koszule do. roboty, 
- kaftany 1 dz1a:a.e kam2z·alk1, koszule do kopalni. kitle oc! potu, gacie · 

p, po rzeczywiście niehywałych dotąd cenach, 
- z któremi co do taniości żadna konkurencya mierzyć się nie może, przy zup e ł'n ej gwar a n cy i za dobr4 jakość i robotę. 

• Polska usługa! Najtańsze, ale ściśle stałe ceny. = Największy wybór. Sprzedaż tylko za gotówkę. . 

li 111111111111111111 11111111111111111111 I 11111 
Za druk, nakład I redakcy~ odpowledzlalny: Antoni Brej ski w Bochum. - Nakładem I c.cclonkami Wydawnictwa „Wianusa Polskiego" w Bochwm. 

• li 
Dedatek : nNauka Katolicka 
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~ię albo na naukę chrześciańską, albo roz
mowę o Bogu i zbawieniu i o środkach 

- prowadzących do nieba. 
Oto treść przepisów, które Eleazar w 

swym domu zaprowadził, jego przykład i 
sprężystość utrzymywały je w całej peł~ 

. ności. 
Małżonkowie ci kochali się najtkliwszą 

miłością w Jezusie Chrystusie. W liście, 
który Eleazar pisał z Włoch do św. Del
finy, znajdujemy następujące wyrazy: 

-- Pragniesz mieć często odem.nie wia
domości; nawiedzaj często .Jezusa Chrystu
sa w Najświętszym Sakramencie, wnijdź 
duchem w Jego ~hvięte serce. Wiesz, że 
~am jest moje zwyczajne mieszkanie; hądż 
pewna, że mnie tam zawsze znajdziesz. 

To ··więte zjednoczenie ~ służbie Bo
żej sprawiało, źe doznawali czystej rado~ci 
i wesela i mimo przykrości, których im 
nie brakło, używali doskonałego pokoju i 
pociech niewymownych aż do kofica życia. 

Swięty Eleazar umarł 2 7 września 13 2 3 
·w 38 roku życia i jeszcze za życia swej 

. małżonki policzony został w poczet Hwię
tych; Delfina zaś żyła dalej, ćwicząc sit~ 
w cnotach najheroiczniejszych i umarła 
sm1ercią Lłogosla wionych d. 2 G września 
1369, mając lat prawie HO. 

Śwł~tojózafaełe 
czyli składka na ubogich studentów katolicko-polskich. 

Niedobór (zob. nr. 44) 869,07 mr. 
Stefan Rejer, Wattenscheid . • . . . . . 3,00 „ 
Na chrzcinach u Michała Sliwki w Wetter nad 

Ruhr4: Michał Sliwka z żon!\ l mr., nowo -
narodzone dziecię 10 fen., Walenty Matuszczak 
z żon, 80 fen., syn Pawełek 10 fen., To-
masi Szukalski 1 mr, Roch Sliwka 50 fen., 
Walenty Sliwka 50 fen., Antoni Sliwka 50 
fen., Toirasz Szych 50 fen., Andrzej Kluczyk 
z żon4 50 fen., Józef Kuberek z ŻOnfł 50 f., 
(nade3łał i ptJrto zapłacił '11. Szukalski) 6,00 „ 

1 mr., Szczepan Michalak 1 mr., Maryann& 
Makała 25 fen., Jan Makała 1 mr., (nadesł. 
i porto 1apłacił J. Makała) . • . • . • 

Na zgromadzeniu II Róży Różańca św. w Bot
tropie (nadesłał Józef Grzegorzek) 

Na weselu u Michała Kurasińskiego: F. 
Wojtkowiak 3 mr., .T. Kowalski 50 fen., J. 
Sobczyński 25 fen., E. Ast 50 fen., W. Sta
chowiak 50 fen, W. Andersz 50 fen., Adam
ski 1 mr., M. Nowaczyk 50 fen., M. Kura
siński 50 fen., F. Kaźmierczak 20 mr„ (na
desłał M. Nowaczyk z Rohlinghausen) . • 

Jan Bieliński, Bochum . . • • . . • . 
Na srebrnem weselu Piotra Stelmaszyka w 

Ueckendorf: P. Stelmaszyk i Barbara Stel
maszyk 1 mr., Stan. StelmaJ:Jzyk 50 fen., J. 
Stelmaszyk 50 fen., Wojciech Stelmaszyk 10 
Józef Stelmaszyk 10 fen., Pelagia Stelmaszyk 
20 fen., Maryanna Stelmaszyk 10 fen., Franc. 
Stelmaszyk 10 fen., Jan Trzeciakowski 50 f., 
Jan Majorczyk 50 fen., Jan Jankowski 50 f., 
Fr. Jankowski 50 fen., Mikołaj Jankowski 
30 fen„ Stanisław Jankowski 50 fan., Józef 
Jankowski 50 fen., Jan Jaskulski 50 fen., W. 
Rypta.s 50 fen, Jakób Peka 50 fen„ Mary· 
anna Wodarczyk 25 fen., Maryanna Stelmaszyk 
30 fen., (wr~czył Józef Jankowski) . • . 

Przy sposobności polskiego nabożeilstwa w Bo· 
chum w uroczystość Wszystkich Swl~tych 
5,05 mr., w dniu 6 listopada 6 mr.. (wrv· 
czyli: St. Swierczyk, Józef Krvcki, A. Ko
złowski, W. Kubiak) . . . • • . . . 

Razem: 
Rozchód: 

St. L. w R. szkólne na trzeci kwartał 25,00 „ 
watvpne . . . . . . • . 6,00 „ 

P. O. w H. stypendyum . . . ·. 250,00 mr. 
]'r. K. w E. szkólne na trzeci kwartał 30,40 „ 

Razem: 311,40 mr. 
Niedobór : 869,07 mr. 
Rozchód: 311,40 „ 
Razem : 1180,4 7 mr. 
Dochód: 84,20 „ 

Niedobór: 1096,27 mr. 

7,25 " 

4,20 „ 

7,25 " 
10,00" 

7,95 „ 

11,05 " 
84,20 „ 

Bóg zapłać t Św. Józafacie, módl siQ za nami t 

6. 11.1901. pro: Ks. Lies. 
Jan Bieliński, Bochum Maltheseratr. 17a. 

Kalendarzyk tygodniowy. 
· Listopad. 

10. Niedziela. Jędrzeja t A 
11. Poniedziałek. Marcina B. 
12. Wtorek. 5 Braci Męczenników. 
13. Sroda. Dydaka W. 
14. Czwartek. Marcina Pap. 
15. Pi„tek. Gertrudy P. 
16. Sobota. Stanisława Kostki. 

KSIĘGARNIA "WIARUSA POLSKIEGO" 
w Boehum 

Na chrzcinach u Tomasza La.alka w Oberhau· 
sen : St. Stróżyński 50 fen., K. Ziętek 1 mr • 
Ign. Rogacki 1 mr., Jan 'l'urek 50 fen., A. 
Stróżyński 50 fen • Józef Skrzypczak z żoną, 
1,50 mr., T. La.eik z żon4 1,50 mr., syn Igu. 
Lasik 50 fen, syn Stanisław La.sik 50 fen., ma na składzie wielki wybór ksi4żek do nabołeństwr. 
(nadesłał i po1·to zapłacił Stan. Strótyński) 7150 „ kaifłżek powieściowych, śpiewników, ksi4łek treśl}i religij· 

Redaktor Antoni Brejski, Bochum • . . . 20,00 „ nej i historycznej, papier listowy z pjęknymi napisaa: 
Na chrzcinach u Michała Mikołsjcllaka w Ka- polskimi itd. Dalej: wielki wybór figur Swi~tych, kracy-

ternbergu,: M. Mikołajczak z żon, 2 mr., Sz. fiksów, róts.ńcy i ~nyoh dewocyon~. 
Mikołajc~ak 2 mr., Ign. Wasielewski z żon, Adres „Wiarus Polski", Bochum. 

Redutor odpowiedłfalny: k1. Franoł81:ek Lis• w Ru.mtl\nfe. - Nakładem i ci;clonkami Wydawnictwa „ Wia.rUSA Polskiego" 

. - (POSŁANIEC.) 
o . 9 

„Nauka Katolicka" wychodzi ao ctiwar- I 
tek w Bochum w Westfalii jako be.zpła- !' · 
tny dodatek do „WW.rusa Polskiego". 
Osobno „Nauki Katolickiej" prenumero- I 
waó nie motna. Kto w!~c chce ją otrziY· I 

I 
· mywaó, niech sobie zQ.pisze na pooze!e 
„Wiarusa Polskiego". 

o ... o 

o o 
„ Wiarus Polaki", pil!ll'Ilo pollfiF01De 

wychodzi trzy razy tygodniowo 1 „Nanq 
Katolicq", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumęrata na poczcie wynosi l marko 
60 fenyg6w kwartalnie, a • odnouenłem 

' 

do domu pr.es listowego 1 markę 76 
fenygów. 

o!-----

Módl sit i pracuj I 

Bezpłatny dodatek tygodniowy do „Wiarusa Polskiego". 

1'Trlłl 44m Bochum, dnia 7 listopada 190L Rok 10. 

, 
Na niedzielę XXIV po Swiątkach. 

Lekeya. Rzym. XIII. 8-10. 
Ęracia t Nie bądźcie nikomu nic winni, 

jedno abyście siQ społecznie miłowali, bo kto 
miłuje bliźniego. zakon wypełnił. Albowiem: 
nie b~dzieszr-cudzołożył, nie będziesz zabijał, 
nie będzies.z kradł, nie będziesz mówił świade
ctwa fałszywego, nie będziesz pożj\dał; i jeźli 
które jest insze przykazanie, w tem słowie się 
zamyka: będziesz miłował bliźniego twego, 
jako siebie samego. Miłość bliźa.iego złego 
nie czyni. Wypełnienie tedy zakonu jest 
miłość. 

E'vangielia. Mat. VIII. 23-27. 
W on czas, gdy Jezus wstąpił w łódkę, 

weszli za nim uczniowie jego. A oto wzru· 
szenie wielkie stało się na morzu tak, iż się 
łódka wałmi okrywała, a on spał. I przystąpili 
do niego uczniowie jego, i obudzili go, mówiąc: 
Panie, zachowaj nas, giniemy. I rzekł im Je· 
zus: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? 
Tedy wstawszy, rozkazał wiatrom i morzu, i 
stało się uciesznie wielkie. A lud.zie się dzi
wowali, mówiąc: Jakiż jeĘlt ten, że mu i w~a~ 
try i morze są posłuszne? 

K.azan·le. 
Co za piękny i wspaniały obraz: mo

rze wzburzone, bałwany podnoszą się I ci
sną się gwałtem do łodzi, łódź sama jest 
miotana tam i sam, uczniowie Pańscy pełni 
są przestrachu i przerażenia - jeden tylko 
jest cicho i spokojny, jednego tylko nic to 
nie porusza: a Jezus śpi. Ten jeden raz 
wspomina Pismo święte o śnie P. Jezusa. 
Często mówi o jego czuwaniu, o jego pra
cach i trudach, o jego naukach i cudach 
- a gdy mówi o jego spoczynku, czyni 
to przy onem, nadzwyczajnem zdarzeniu, 
chociaż Pan Jezus jako człowiek nieraz 
snu potrzebował. Pismo święte wi~c na
pomyka nam przez to o nieznużonej czyn
ności i pracy Jezusa na chwałę Boga. I 
zaiste, słowo: Czuwajcie ! które on do nas 
mówi, było u niego czystem -działaniem i 
czynem, całe jego życie było czuwaniem. 
A na wzór mistrza mają i uczniowie czu
wać: "Błogosławiony on sługa, którego 
Pan, gdy przyjdzie, znajdzie czuwającym! 
Nad wszelkie dobra swoje postawi go." 
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A J eżus spał. Sen jest potrzebą lu dz- gdyś podczas snu Adama, wyszła z boku 
kiej natury; kto spać nie może, ten albo jego Ewa, matka żyjących, tak wyszedł 
chory albo starością nękany. Tylko wiel- podczas snu drugiego Adama z boku jego 
cy Swięci otrzymali dar od Boga, że snu Kościół święty, matka prawdziwie żyjących. 
nie potrzebowali bez żadnej dla siebie A jak Pan, gdy powstał ze snu, wiatrom 
szkody. Sen więc Jezusa potwierdza i morzu spokój nakazał i jako Król całej 
prawdziwość ludzkiej jego natury; on był przyrody się · okazał, tak później powstał 
człowiekiem, jak każdy z nas i posiadał z ,grobu i okazał się królem wyższego, 

. wszelkie właściwości, jakie do pojęcia czło- naturalnego królestwa. Podobnie i nasze 
wieczeństwa należą; ta jego ludzka natura ciała nie zgniją w grobie, lecz kiedyś do 
była tylko w jednej osobie Boskiej z Bó- wiecznej radości i chwały zmartwych.: 
stwem jak najściślej połączona. On we wstaną. 
wszystkiem, jak mówi Apostół, znalezion A Jezus spał. Tak, lecz tylko we
jest jako człowiek, prócz grzechu. Ciesz dług swej ludzk~ej, a nie boskiej natury. 
się wi~c człowiecze, że twój Bóg i Pan On dopuścił wiatr i burzę, on je też u
stał się w ten sposób twoim przyjacielem śmierzył. Łódź przedstawia nam Kościół 
i bratem! Rozważ wielkość tej łaski i święty. Nieraz zdaje się nam, ze Zbawi
miłości, bo ta prawda zawiera w sobie ciel w czasie . srogich prześladowań, jakie 
nieskończoną liczbę uczuć i myśli. nań przychodzą, o nim zapomina. Lecz 

A Jezus spał. On śpi, gdy inni spać stróż i obrońca Izraela nie śpi i nie drze
uie mogli. Morze się pieni, bałwany hu- mie. Jego oczy patrzą na nas w dzień 
czą, wiatr świszcze i gwiżdże - on trwa biały i noc ciemną. Czyż on nie ma nas 
w świętym pokoju. W nim mieszka Bó- wysłuchać? Owszem prędko powstanie i 
stwo, a Bó&two jest w wiecznym spokoju. nakaże wiatrom i morzu spokój - i sta
Ono porusza, a nie jest poruszane, ono nie się cisza wielka. Nie rozpaczajmy i 
zmienia, a samo jest niezmienne, ono nie wątpmy wierni synowie Kościoła nigdy, 
sprawia zmianę rzeczy i czasu, a samo bo P. Jezus, wierny sternik, stoi zawsze 
nie podlega żadnemu wpływowi. I z tego u steru i nie dopuści Kościołowi i nam 
Bóstwa spływa święty spokój do duszy zginąć. 
jego ludzkiej. Piękny przykład dla każ- A Jezus spał. Jak uczniom, tak i 
dego chrześcianina! Niech na około ciebie nam się nie raz zdaje, że P. Bóg o nas 
burzy się wszystko i miesza, niech się się nie troszczy i o nas zapomniał. Pozór 
góry przenoszą i rzucają w morze - w to tylko. Zdaje się, jakoby dla nas spał. 
tobie niech będzie pokój duszy, spokój Tak nie jest. Kto Boga nie opuści, tego 
sumienia, połączenie się z Bogiem na tle i Bóg nie opuści; kto o Bogu nie zapomni, 
łaski Bożej. W pokoju, mówi Psalmista, O' tym i Bóg nie zapomni. A nawet o tych, 
będę spał i odpoczywał - tak w świę- co o· Bogu zapomnieli, P. Bóg nie zapo
tym spokoju na łonie wszechmocnego i mina zupełnie. Czyż on i grzesznikowi 
łaskawego Boga, jak dziecię na łonie uko- nie daje dowodów łaski i miłości, czyż nie 
chanej matki. daje mu życia, odzienia i pokarmu? -

A Jezus : spał. Sen jest bratem śmierci Bóg zsyła utrapienia i cierpienia, aby cię 
a z pewnością obrazem jego. Sen Jezusa doświadczyć i cię naprawić, on chce, abyś 
można uważać jako obraz jego przyszłej ty do niego W()łał i ręce wyciągał. Z 
śmierci, jeg·o · tajemniczego trzydniowego siebie samego zginąłbyś, on zaś jest two
snu w grobie. Ja śpię~ mówi on niejako, . im obrońcą i opiekunem. Ufaj więc mu 
lecz serce moje czuwa, tj. miłuje. Jezus I i mów zawsze: „ W tobiem, Panie zaufał 
spał w grobie, lecz on zarazem .i czuwał, I i nie będę zawstydzon na wieki". Amen. 
czuwał w miłości wiecznej. A jako nie-
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oczy, ciesząc się słodką rozmową z Panem 
.Jezusem, któremu życie swe poświęciła. 

- Ojcze ! - rzecze do kapłana -
jam chciała Pana Jezusa od zniewagi 
obronić„. 

- Rozumiem cię - moje dziecię -
bałaś się, żeby Przenajświętszy Sakrament 
nie był na ziemię rzucony - nie był po
deptany i znieważony.„ 

- Tak, - . Ojcze, więc umi,eram dla 
Jezusa - nie prawdaż? 

- Nie inaczej - drogie dziecię - i 
Pan Jezus Sam w chwale Ojca będzie twą 
wieczną nagrodą. 

Andżelina ucałowała rękę Ojca Fran
ciszka, który płacząc, ukląkł przy niej„. 

- Czyś szczęśliwa, -drogie dziecię? -
pytał ją wzruszony - czy niczego więcej 
nie pragniesz ? 

- Niczego nie pragnę - bo mam Pa
na Jezusa! ... 

To było ostatnie słowo Andżeliny„. 
Zamknęła oczy„. i dusza jej, jak biała go
łąbka, wieńcem dziedzictwa uwieńczona, 
uleciała do. raju! ... 

* * * Pochowano Lilijkę obok jej starego oj-
ca Indyanina. 

Co rok w wigilę święta Bożego Ciała, 
młode dzieweczki z kolonii grób jej zdobią 
kwiatami, wkazując przechodniom, że -tu 
spoczywa Anioł - dziewica, która życie 
swoje Panu Jezusowi na ofiarę oddała. 

Św. Eleazar i św. Delfina. 
Sakrament małżeństwa uświęca małżon

ków, godnie doń przystępujących. Takimi 
byli św. Eleazar i św. Delfina, którzy żyli 
w Prowansyi w XIV wieku. 

Przejęci oboje bojaźnią Bożą, Eleazar 
hrabia Arianu i Delfina de Glanderes wstą
pili w związek małżeński na zamku Pui • 
Michel r. 1299. Pobożny hrabia uważał 
bogactwa, jakie posiadał, jako środki, któ
rych mu Opatrzność użyczyła na pociechę 
ubogich i na staranie się o chwałę Bożą. 
Dobra wieczne były jedynym przedmiotem 

· jego pragnień. Codzień odmawiał pacierze 

kapłańskie i kilka razy w tygodniu przy
stępował do Stołu Pańskiego. Delfina po· 
dzielała zupełnie sposób myślenia męża i 
była mu najdoskonalej posłuszną. Cnotliwa 
hrabina wiedziała, że praktyki religijne 
właściwe kobiecie zamężnej, rótnią się od 
praktyk osoby zakonnej i że osoba zamę
żna nie powinna porzucać życia czynnego, 
oddając się wyłącznie bogomyślności. · Umia
ła tak czas swój podzielić, że wszystkim 
swym obowiązkom w równej mierze zadość 
czyniła. 

Podziwiano uwagę, z jaką czuwała nad 
służbą i staranie, jakie miała, aby w niej 
utrzymywać bojaźń Bożą i miłość cnoty, 
równie jak troskliwość, by oddalić od niej 
wszystko, coby mogło zakłócić spokój do
mowy. Wszyscy ją czcili jako matkę i ko
chali ją jak dzieci. Postępowanie jej było 
dowodem tej prawdy, że dobrzy panowie 
czynią służbę dobrą i że rodziny Swiętych 
są rodzinami Boga. 

Co się tyczy Eleazara, to jego pobo
żność była aż nadto rozumna, aby miał 
zaniedbywać obowiązki i sprawy doczesne; 
spełniał je niemniej starannie jak roztro
pnie. Był_ przytem dzielny na wojnie, czyn
ny i roztropny w pokoju i spełniał z naj
większą wiernością wszystkie obowiązki 
swego stanu. 

Zaprowadził porządek domowy i chciał, 
aby go· dokładnie zachowano. Oto główne 
przepisy: 

1. Wszyscy, którzy U mnie służą, CO· 

dzień słuchać będą Mszy św., choćby nie 
wiem jakie zajęcie mieli. J eźli Bóg mieszka 
w doniu, na niczem mu zbywać nie będzie. 

2. Jeźliby który ze sług moich przy. 
sięgał, albo bluźnił, będzie surowo karany, 
a następnie z hańbą odprawiony. 

3. Niech wszyscy we czci mają wsty· 
dliwość: najmniejsza nieczystość w słowach 
lub uczynku nie ujdzie bezkarnie w domu 
Eleazara. 

4. Wszyscy przystępować będą do spo
wiedzi i Komunii św. w dniach oznaczo
nych. 

5. Co wieczór służba moja zgromadzi 
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upadając na kolana. .Jakież to szczęście ! I mj wznosiły się, jak zwykle, pięknie oz do
? Jezu ! z~ tydz.ień będę dziecięciem Two- 1 bione ołtarze; wiele było bram tryumfalnych, 
Jem ... przyJmę Cię do serca mego - cały 

1

1 wiele chorągwi, ptasząt, różnych kwiatów, 
- dzień b~d~ z tobą rozmawiać !„. owoców i zboża. Indyanie przywiązali także 

- Tak, drog·ie dziecię - przyimiesz do drzew wiele dzikich zwierząt. W ich 
Boga twego, który cię najczulszą miłością przekonaniu dodatek ten niezbędnym był 
kocha, który cię łaskami swemi obdarzył.„ do ozdoby ołtarzy; i choć tam były młode 
Pragnie On, żebyś Go przez całe życie ko- tygrysy, młode lwy i dzikie woły, dzieci 
chała, te byś z Nim w niebie złączoną była... tak były przyzwyczajone widzieć je w tych 
w niebie, gdzie ci tron chwały i wieczne okazyach, że się ich wcale nie bały. Je
szczęście zgotował. dnakże Lilijka, nie będąc w tern oswojoną 

- Od dzieciństwa gorąco prosiłam Pa- zad.rżała, widząc niedaleko ołtarza, przywią
na Jezusa, żeby mi pozwolił przyjąć chrzest zanego młodego wołu, który. - jak 'się jej 
św., a. potem zaraz umrzeć i pójść do Nie- zdawałą - z dzikością na nią spoglądał... 
go: jak Krystynka - jak mój ojciec In- A.le że wszyscy zapewniali, że jest mocno 
dyanin... I słodki Jezus pewnie mię wy- przywiązany i zerwać się nie. może, poszła 
słuchał - bo umrę z radości... . dalej i więcej o tern nie myślała. 

Andżelina tak się w tern przekonaniu Ojciec Franciszek rozporządził, że An-
utwierdziła, że się jej zdawało niepodobień- dżelina po procesyi będzie ochrzconą, a we 
stwem, żeby swą pierwszą Komunię prze- Mszy komunię świętą przyjmie. 
żyć mogła; nawet Ojciec Franciszek, wi- Młoda dzieweczka zajęła miejsce mię
dząc ją bladą i zmienioną, począł się o jej dzy dziećmi sypiącemi, kwiaty przed Naj-
zdrowie niepokoić. świętszym Sakramentem. 

Kilka dni przed świętem Bożego Ciała W śród odgło.su dzwonów i świętych 
Lilijka prosiła o pozwolenie, żeby ten czas, pieni procesya w pięknym porządku wyszła 
dla lepszego przygotowania się do Komu- z kościoła„. Już Pan Jezus w jaśniejącej 
nii św. w samotności mogła przepędzić. Hostyi kilkakrotnie pobłogosławił wierne 
Ojciec chętnie na to zezwolił, i pobożna dziatki swoje, a serca ich rozpływały się 
dzieweczka już się z dziećmi w ogrodzie w uczuciach miłości i wdzięczności ku do- · 
nie bawiła, ani się uczyła, ale cały pra- bremu Panu„. gdy z nagła, odchodząc od 
wie ranek w kościele na słuchaniu Mszy ostatniego ołtarza, z przeraźliwym rykiem 
świętych przepędzała. Po południu bywała zrywa się wół, który rano przestraszył 
na. naukach, czytała · pobożne książki lub Andżelinę, i jednym skokiem pomiędzy sze
się ·w milczeniu modliła Bógn jeden wie, regi wpada... Wszyscy przerażeni w po
co się działo w jej sercu podczas tej dłu- płochu uciekają ... tylko kapłan z Przenaj
giej niebiańskiej rozmowy; ale kobieta In- ś~viętsz!m Sakr~mentem zosta~e„. Już sro
dyanka, która miała o niej staranie, . często gie zwierzę z iskrzącem okiem spuszcza 
ją modlącą się uważała : - i odtąd czciła gło":ę, . by na s~ą ofia~ę _ud?rzyć, ~dy . w 
j~ jak anioła z nieba zesłanego. Nawet mgme~1~ ok~ bi~ła dzi~_cięcia ??stac ~ę
Ojciec Franciszek widząc ją u stóp ołtarza ~zy mmi staJe„. i_ w teJ~e ch~ih, Andze
w Bogu zatopioną, mówił, że to mu przy- Ima skłutą rogami wołu i krwią zbroczona 
pomina pewien obraz Matki Boskiej, gdy na ziemię upada„. Gdy zwierzę ujęto, a 
z małą dzieciną w kościele Jerozolimskim się wszyscy ochłonęli ze strachu, - jeden 
modliła. okrzyk boleści wszędzie się rozległ. 

Gdy złote blaski porannego słońca Ojciec Franciszek łzami zalany ochrzcił 
oświeciły wesoły dzień Bożego Ciała, An- copręazej umierające dziecię i dał jej Ko
dżelina w towarzystwie pobożnych Indyan munię św. za wiatyk na drogę wieczności. 
8pieszyła do kościoła. W alei pomarańczo- Andżelina w upojeniu szczęścia zamknęła 
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Ofiara młodości - najmilsza Bogu styni, tak i ao niej, tajemnie przynajmniej, 
ofiara. szepce te złowrogie słowa: "To wszystko 

ci dam, jeźli porzucisz Boga twego i upa-
„Odł~czcie u was pierwiastki d · d p ' 

Panu. Każdy dobrowolnie i ocho- mesz prze emną. o co ci służyc Bogu? 
tnem "sereem niech je ofiaruje po co ci krępować swą wolę? po co masz 
Panu. (Exod. 35-5). ' k · ' t • d • ł . · . . pos ramiac we zą ze i gwa t naturze 

~o .Bo~~ ":prawdz1~ całe zycie nrasze swojej zadawać? Chodź, używaj świata, 
nalezy, ~o !3og Jest St~vorcą naszym. Wsze: pókiś młody, pij swobodnie nektar życia 
lako ~~Jmilsz~ mu Jest · ofiar~ ~ n~szeJ wiosny twojej." - I niestety, nieraz lekko
młodosc1. J uz ~.starym z~kome Ja wme ~o myślny waha się i miesza, ustępuje słodkim 
ok~zał, _gdy meJe~no~r,?tn.ie wyr~ekł, ze wrażeniom świata, i zwolna obojętnieje 
„p1erwocmy są Panskie , . i gdy się doma- dla Boga i rzeczy niebieskich; lenistwo 
gał, ah:y mu s~ładano pierwsze dary . ze rozpościera w jego żyłach truciznę, uma
wszystkiego, pi:rw.sze owoce dr~ew, pier- rzającą szlachetne żądze jego duszy, zo
w~ro?ne z ~azdeJ _trzody, pierworodne stawia zaś czynność jego w ziemskości; 
dzie.ci z rodzm lu~zkic~ .. :v . nowym za- 1 słowem, niczego zły duch, ten chytry 
kome -. w zakome miłosci me. · dał nam I zdrajca i nieprzyjaciel dusz ludzkich, nie 
wprawd~ie osobnego_ prz~kazan~a w ty~ i z:rniedbuje dla odebrania Bogu pierwiosnków 
względzie;. ~omagaJąc s1~ słuzby na.sz~J i mlodości. 
~ całe:U zyc~u naszem,_. ~1e _wyszc.zegolmł i , Nie daj się łudzić, nie daj się oszuki
J~go p1~r':o~m _ale cz_yh~. wiedzem u~zu- wać, chrześcianinie ! Oddaj Bogu, co mu 
ciem _miłosci, me powm!11smy o_fi~row~c mu się z tylu miar należy, a co mu jest tak 
chętme tego, co mu Jest naJmilsze · A milem· dobrowolnie i ochotnem sercem -
możnaż wątpić. o tern, że z szczególniej- jak si~ tego domaga _ ofiaruj mu pierwo
sz~~ upodo~a~iem p~gląda na .naszą mło- ciny życia twego, a pamiętaj, że wszystko, 
~osc, w k~oreJ uczucia są ~ak. zyw~, .s~rce co Bogu. dajesz, stokrotnie będzie ci zwró
Jeszcze me zepsute, wrazema silmeJsze 
niż kiedykolwiek, kiedy to dusza poczyna 
pojmować i siebie i wszystko, co ją otacza, 
a szczególniej czuje potrzebę wzniesienia 
się do Stwórcy swego, jeżeli tylko jeszcze 
świat i złe wpływy jego nie stłumiły w 
niej tego pierwszego zarodu pobożności. 

Jak miłą jest Bogu ta ofiara młodości, 
najlepiej dowodzi usiłowanie szatana, z ja
kiem się stara młodość odwieść od niego. 
I w rzeczy samej, skoro tylko młoda osoba 
wzrośnie w siły, skoro tylko rozwiną się 
w pełni umysłowe i moralne władze jej 
duszy, skoro tylko zetknie się bliżej ze 
światem, zaraz piekło stara się podejść 
ją wszelkiemi sposobami i pociągnąć do 
zamiłowania świata. Zły duch - zazdro
sny chwały Bożej - nasuwa jej przed 
oczy tysiące złudnych ponęt. Ukazuje jej 
zabawy, rozkosze zmysłowe, przepych, 
sławę i honory i wszelkie dobra doczesne, 
i jak niegdyś do Zbawiciela Pana na pu-

eonem. 
Sw. Augustyn wyrzucał sobie całe ży

cie, że Bogu zabrał najpiękniejsze dni 
swojej młodości, i w goryczy smutku czę
sto wołał: „Piękności zawsze dawna i 
zawsze nowa! zanadto późno cię pozna
łem." Szczęśliwszy jesteś od Augustyna 
św., bo masz tę łaskę znać wcześniej Boga 
twego. Obyś się tylko cięższej od niego 
nie dopuścił winy. 

. Dla tego zważywszy to wszystko, zrób 
dziś Bogu .szczerą ofiarę z siebie. Poświęć 
mu calem sercem młodość twoję - ale 
już nietylko młodość - owszem, poświęć 
mu całe życie twoje, i na znak tej szcEe
rej ofiary wymów albo , dziś, albo przy 
najbliższej Komunii św. te słowa uroczystej 
obietnicy: 

O Boże! Stwórco mój ! Panie i naj
łaskawszy mój Ojcze! Tobie się dziś od
daję i poświęcam zupełnie, i tę obietnicę, 
którą na chrzcie św. w mojem imieniu 



Tobie uczyniono, ja dzisiaj sam ż własnej 
woli i z całą świadomością odnawiam i 
powtarzam. Wyrzekam się czarta i świata 
i wszelkich nieprawości jego, brzydzę się 
tern wszystkiem, czem i Ty się brzydzisz, 
i w obliczu całego nieba czynię uroczyste 
postanowienie, służyć Ci całe życie moje 
i kochać Cię na wieki. Ofiaruję Ci się 
z cała, duszą moją i ze wszystkiem, co 
posiadam i posiadać mogę. Od Ciebie to 
ws ystko mam i Tobie napowrót oddaję. 
Przyrzekam Ci, że na zawsze będę Two
jem posłusznem i wiernem stworzeniem, i 
tego przyrzeczenia nigdy nie cofnę i nie 
pożałuję. Lecz jeźlibym kiedykolwiek przez 
podszepty złego ducha albo z ułomności 
ludzkiej niewiernym się stać miał mej 
obietnicy, czego Boże uchowaj I przyrzekam 
Ci zarazem, że skoro spostrzegę mój upa
dek, natychmiast znowu chcę powstać, i 
na nowo bez odwłoki wrócić do miłosier
dzia Twego. Tak mi Boże dopomóż i Ty 
Matko najświętsza, Opiekunko moja ! 

Aniół-Lilijka. 

(Dokończenie.) 

W wigilię tak drogiego <ila serc pobo
żnych święta, prawie wszyscy Indyanie 
w kolonii przygotowaniem do uroczystości 
zajęci byli. Jedni kościół oczyszczali, dru
dzy zbierali kwiaty, zwijali wieńce, ołtarze 
przystrajali, albo różne gałęzie · drzew i 
wonnych krzewów na potrza,sienie drogi 
obcinali. Wielu z nich w gorących uczu
ciach pobożności do komunii świętej się 
gotowało. Ojcowie cały dzień i większą 
część nocy w konfesyonałach na ,słuchaniu 
spowiedzi tego pobożnego ludu przepędzili. 
Andżelina z innemi młodemi Indyankami 
bukiety kwi~tów na ozdobę ołtarza ukła
dała; a widząc, że między białymi, różo
wymi i niebieskimi kwiatami nie było ulu
bionych Ojca Franciszka kwiatów męki 
Pańskiej, pobiegła po nie do bliskiego gaju ... 
i zbierając coraz więcej - gdy się w za
rośle zapuściła, z nagła jakiś jęk usłyszała .•. 
uchylając gałęzie, postrzegła pod drzewem 

leżącą kobietę z małem dzieckiem, obie 
straszną wysypką pokryte... ~a ten widok 
zapłakała Lilijka; a biorąc dziecię na ręce, 
całowała je i ściskała. · 

- Ktoś ty jest -. zapytała Indyanka 
- co się tej strasznej choroby nie lękasz? 

- Ja się chorych nie boję, boście-Wy 
moje siostry, - boście dzieci Chrystusa 
ukrzyżowanego. Ale czemuście tak opu
szczone? Nie maszże nikogo, kto by wam 
dla miłości Bożej usłużył? 

- Moja choroba jest zaraźliwą - od
powie Indyanka - dla tego wszyscy mię 
opuścili... Lecz i ty - biała dzieweczko 
- czemu nie uciekasz odemnie ? 

- Bo ja należę do Pana Jezusa„ któ-
ry za nas umarł na krzyżu i kazał nam 
kochać · się wzajemnie. Teraz potrzymaj 
trochę twe biedne dziecię, ja pobiegnę do 
Ojca Franciszka z zapytaniem, co trzeba 
czynić, żeby was wyleczyć. 

Ojciec Franciszek przeląkł się okropnie, 
gdy mu Andżelina o znalezionej kobiecie 
powiedziała; nie wątpił bowiem, że to czar
na ospa, która nieraz całe wsie indyjskie 
wyludnia. Nie chciał zatem chorej do szpi
tala ~prowadzać, ale sam do niej poszedł, 
kazał kilku Indyanom chatkę tam sporzą
dzić i wszystkie potrzebne rzeczy zanieść; 
do posługi zaś zostawił starą kobietę In
dyankę, która już na ospę przechorowała; 
polecając jej, aby w razie niebezpieczeństwa 
ochrzciła umierające. , 

Gdy się And~elina o tern rozporządze
niu dowiedziała, prosiła o pozwolenie do
glądania tej chorej, na co Ojciec Franciszek 
nie chciał zezwolić. 

- Takaś młoda! - mówił do niej -
najpewniej zachorujesz i zarazę nam przy
niesiesz. 

- Jeżeli to choroba zaraźliwa - od
powie dzieweczka, to już nie uniknę„. bo 
dosyć długo z tą kobietą rozmawiałam i 
dziecię jej całowałam. 

- Nieroztropna! - zawołał Ojciec 
Franciszek; teraz muszę cię oddalić, żeby 
inne dzieci na chorobę nie narażać. Ale 

moja biedna Lilijko, smutno ci, że nie bę
dziesz na Pasterce, - nie prawdaż? 

- Jużem o tern myślała - mój biały 
ojcze ·- rzecze smutno dzieweczka... ale 
czyż nie prawda, że Panu Jezusowi równie 
miłą będzie moia usługa chorym, jak i mo
dlitwa w kościele? 

- Niezawodnie - moje dziecię, ofiara 
twoja jeszcze milszą Mu będzie, bo ją dla 
miłości Bożej spełniasz ; a służyć ubogim 
- chorym, to Panu Jezusowi służyć. 

IV. 

Andżelina nie dostała ospy, jak się te
go Ojciec Franciszek obawiał, chociaż przez 
kilka tygodni służyła Indyance, która cięż
ko przechorowała, ale nareszcie wyzdro
wiała. Od tego czasu święta dzieweczka 
wiele cierpiała od tej złośliwej kobiety, 
która w młodości swej wpadłszy w niewolę 
hiszpańską, straszną nienawiścią do relig·ii 
chrześciańskiej przeiętą była. Ojca Francisz
ka do· swej chatki nie wpuszczała, i ciągle 
pilnowała, żeby jej dziecięcia nie ochrzcili. 
Slepa od urodzenia mała Krystynka, po 
czarnej ospie w niszczącą gorączkę wpadła · 
i do śmierci się zbliżała. Biedna dzieweczka 
serdecznie Andżelinę pokochała, i tylko w 
jej objęciach szc~śliwą była. Dla niej to, 
- a raczej żeby w jej sercu miłość Je
zusa i Maryi zapalić, biedna Lilijka z aniel
ską cierpliwością łajania i bicie tej niego
dziwej kobiety znosiła. 

Często z chorą dzieciną całe dnie prze
pędzały nad brzegiem strumyka; pod cie
niem rozłożystego drzewa, którego kwieci
ste gałęzie w bogatych splotach spadające, 
od skwaru słońca je zasłaniały. Tam An
dżelina opowiadała swej małej przyjaciółce 
o Dzieciątku Jezus, o Najświętszej Jego 
Matce, o różnych Swiętych i Aniołach w 
Niebie„. i biedne dziecię serdeczną ku nim 
miłością przejęte, gorąco pragnęło łaski 

chrztu św., żeby się z jasnymi Aniołkami 
połączyć i w pięknym raju eh walę Jezusa 
opiewać. 

- Andżelino, kiedyż będziemy dziećmi 
Chrystusa? pytała z utęsknieniem. 

Kiedy Ojciec Franciszek świętą wo
dą nas ·poleje~ 

- Ach Lilijko ! poproś go, żeby 
mię dziś wodą polał ... 

A nareszcie czując gasnące życie - z 
płaczem wołała : 

- Polejcie mię wodą!... polejcie mię 
wodą, żebym Jezusa oglądała l 

Andżelina skinęła· na kobietę chrześcian
kę, która wnetże nadbiegła . i umierającą 
dziecinę ochrzciła. 

O szczęśliwa siostrzyczko! - mówiła 
Andżelina, biorąc ją w swe objęcia. Teraz 
to prawdziwie dziecięciem Chrystusa jesteś! 

- Lilijko! - Jużem nie ślepa - wi
dzę jasnego Aniołka ... widzę Pana Jezusa!... 
dodała z cicha Krystynka... Cienie śmierci 
czoło jej pokryły„. lekko skłoniła główkę.„ 
i biały aniołek uleciał do Nieba. „ 

Wysłuchał Pan Bóg gorąco modlitwy 
Ojca Franciszka i dzika Indyanka, złama
na boleścią po stracie swego dziecięcia, 
żeby się po śmierci od córki nie odłączyć, 
o chrzest św. prosiła. Ojciec Franciszek 
przyjął ją do kolonii dla nauki katechi
zmu, i serdecznie za zbawienie tej duszy 
Bogu dziękował. 

vn. 
Ojciec Franciszek oznajmił Andżelinie, 

że nadchodzące święto Bożego Ciała będzie 
dla niej błogim dniem chrztu św. i pier
wszej komunii św. 

Wybrałem tę uroczystość Najświętszego 
Sakramentu - mówił do niej - żebyś 
przez chrzest, stając sie dziecięciem Pana 
Jezusa, mogła go zaraz do serca swego· 
przyjąć. O! moje kochane dziecię! Jakże 
będziesz szczęśliwą łącząc się z Bogiem 
twoim! Powiedz Mu śmiało, że Go kochasz; 
- objaw Mu potrzeby - pragnienia twoje„. 
Hozmawiaj z nim poufale, jak gdybyś go 
żyjącego na ziemi widziała; jak gdybyś z 
l\Iagdaleną u stóp Jego siedziała... Nieraz 
zazdrościłaś św. Janowi, że spoczywał na 
piersiach Jezusa; aleś ty szczęśliwsza od 
niego, bo gdy przyjmiesz Komunię św., 
Pan Jezus w sercu twoim spocznie. 

- O m{>j Boże! zawołała Andżelina, 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
fłl6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
;niemczyć się pozwoli! 

mund~ie wzmiankowane socyalistyczne .zebranie 
partyJne.' na którem przez kilka godzin rozwo· 
dzono s1ę o Polakach i o sposobach jakiemi 
moż?aby Polaków po~yskać dla mr~onek so
cyahs.t~ ~znych. (Jacy to ci socyaliści niby 
t~o~kl~w1 o Polaków 1 Polacy jednak bez ta-

J5-J&JłbJ5 ~ert&tt~&ł!~&!(Sł?t&Sart krnJ. ~ieproszonej opieki najzupełniej mogą się 
~_q~'11J)lt)JYG,q~)l{1'_,. obeJśc. Red). 

Na listopad i grudzień SocyaHsta Hue z Essen mówił w tej 
sprs.wie pomiędzy innymi mnitj więcej tak : 

można jeszcze teraz zapisywać Polacy w tutejt1zych okolicach tworzą już zna· 
,, Wia:r\\Sa Polskiego~' czną siłę i ruch dążąey do samodzieln'ości CO• 

Da kaźdej poczcie. raz więcej n nich się wzmaga. Dla nas jest 
najważniejszem pytanie, jakim sposobem naj· 

Prenumerata za „ \Vim.·usa Polskiego" z łatwiej zbliżyć się możemy do Polaków. W 
trzema bezpłatnymi dodatkami wynosi na te tym celu musimy najprzód jasno określić nasz 
dwa miesiące stosunek do Polaków. Polacy mają bardzo 

tylko l ·211arkę - 1 silnie r~zwi~ięt~ właściwości nar?do~e, których 
a z odnoszeniem do domu przez listow~go I przy ag1tacy1 me potrzeba podmecac, ale na 
116 mr. V I leży je uwzględniać. Dla Polaka jest religia 
' R d . . • • \V" • rzeczą najgłówniejszą, która graniczy u niego 

.„0lsk~e ac", ~o:~z~rz!lJCie " un:us: z zabobonności~. (Socyaliści niemieccy Bi\ 
a: łfO ' ZJe llYW8Jf\C ~U nowrc polakożercami pierwszego rzędu, ale każą u
abonentów na listopad l grudzień. względniać przy agitacyi nar~dowe właściwości ---------f----- Polaków, aby ich prędzej uwikłać w swe sidła. Szczerą pobożnodĆ Polaków nazywają 

P t I. , • ~ socyaliści zabobonem, przez co swą niechęć 
~ o acy na OuC%y%n1e. I do wiary okazują. Polacy kochają szczerze 

I swą wiarę św. i nie pozwolą jej sobie wydrzeć 
S 1·, · n I b , • I~ przez socyalistów. Red.). Jedną z głównych 

ocya ISCI ·- a "O acy na O czyzme. dążności Polaków jest odbudowanie Polski, 
Socyaliści zaweze różne czynili zabiegi, lecz nie jest naszem zadaniem ich w tern po· 

~hy Polaków zwabić pod swój czerwony sztan· I popierać. Co do tego są zdania podzielone 
cttn·'.· lecz działo się to dotąd z małym skutkiem. w partyi socyalistycznej. Do Polaków musi· 

Ja 'i czytamy w sprawozdaniu socyalistycz. f my się zbliżać tylko jako do ludzi i proleta· 
- nego komitetu agitacyjnego dla zachodniej i ryarzy. (Jak wszyscy hakatyści, tak i socya· 
części Westfalii, chciano wydać socyalistyczną i liści okrutnie się boją odbudowania PoJski, dla 
odezwę w języku polskim, miano ją już nawet ~ tego ciągle o tern wspominają, że Polacy 
napjsaną, lecz nie· wydrukowano jej, bo nie I chcą Polskę odbudować. Sncyaliści chcf\ tylko 
była odpowiednią, teraz jednak zajmuje się i pozyskać Polaków dla międzynarodowego so· 
wypracowaniem polskiego pisma .- ulotnego ~ cyalizmu, który nie zna dłłżności narodowych. 
Róża Luxemburg (żydówka, umiejąca po pol· 1 My Polacy chcemy zachować naszą polską 
sku Red.), które to pismo ulotne ma być z~· ~arod?.wość, więc kto by się łączył . z~ socya· 
stósowane do tutejszych stosunków. Zostanie ii bst~n;i1, pracowałby .na. !gubę. pols'krnJ. narodo· 
ono jeszcze tej zimy rozrzucone. Rogdaw~no ~osc1. Red.); P?wrnmsn;iY: się oprzec ~szel
t~z polskie socyalistyczne bi-osz1uy, lecz działo j k~emu .o~~a.mrzemu polskieJ m?~y, .~yko~JWa• 
się to w małych tylko rozmiarach, z po~odu l m?. i;el~gu i .na~odowych -yvłasc1wosc1.. (::5ocy· 
pustek w kłisie. Zalą się dalej so~yaliśc1, że ! ahsc1,. Jak w1dz.1m.y, ~aleca~ą swym ag~t~torom, 
w obwodzie rzeki Ruhry nie widać ba.rdzo I aby me ~aczep~ah wiary i ~a~odow?sc1 Pola: 
skutków a!!itacyi socyalistycznej pomiędzy Po· ; ków, bo maczeJ Polacy łatwieJby się poznah 
lakami, ch~ciaż partya socyalno demokratyczna i na ich za~i~rach, lecz .to jest, tyl~o o~łuda, 
w tym kierunku dużo trudów sobie zadawała. 'i bo socyBhsc; s.9i wrogami ~olakow i katolików, 
W celu poparcia tej agitacyi i pozyskania 1 a tylko kryc się z tym maJą wobec Polaków. 
Polaków dla socyalizmu, chciano sprowa<lzić j Red.). . . . . . 
wspomnianą wyżej socyalistkę 1 żydówkę Różę ł . W cel_n ag1tacr P.orru~dzy Polakami m.e 
Luxembnrg, aby w tych stronach wygłaazała l mozemy s · ę posług1wac polską gazetą soc}1a~1· 
polskie mowy lecz zamiary te spcłz~ na l styczną, bo udel'za ona w narodowo-polskie 
:niczem. ' tony. (Tu wychodzą szydła z miecha, bo socy· 

W tejże samej gflzecie „Rh. Westf. Arb.· ~listoz:i już nawet p~lska ~azeta socyaliatyczn~ 
Ztg." czyta.my, że socyalisci niemieccy uwa· Jest me do_b:ą,, .bo. Jest r:-1by na_rod~wą,, choc 
żają sprawę polską w obwodzie przemysłow~m . w r~eczyw1s~?sc1. ciągle s1ę do memieck:ch so.
za sprawę bardzo palącą, ważną, lecz brak 1m I cyahstów un;i1zguJe. Red.) Trzeba dot.rzec z agi· 
polskich socyalistów, biegłyc~. w słowi~, i . pió· l tacyą so?yllhsty~~nt\ ~o domów p~lsk1ch, t:zeba 
rze. z drugjej strony uwazt>Ją socyahsc1 za I wyda';ac polsk1u pisma ~lotn~ i z pomiędzy 
. ~onieczne, .zwrócic szczególną uwagę na P~la ł ~olakow sam~c~ wychowac a.g1ta„tor6w :~cya.· 
.aów dla tego, że Polacy, którzy dotąd szli z l Lstyc.zn~ch. ( Ag1~~torów socyah~tyi.:znycb lJrzeba 
centrum, obecnie otwarcie stawiaje: centrowcom :ra drzw1 wypros1c. Red.) 
opór. R6 wnocześnie zaznacza. wymieniona ga· j -VV dyskusyi zabrał też głos socyalista pol· 
z~ta, że na najbliższem socyalistycz.nem. zebra· i ski Tmzyńs.ki, jako delegat pol ·kiego to~arz~· 
n1u partyjnem, socyalistl'I. Hue będzie nuał -yvY· I stwa socyahstycznego z Herne~ który twiel'dził, 
~ład o sprawie polskil;j. (Socyalista Hue Jest l że zarzuty czyniono polskiej gazecie socyali· 
Jednym z przywódców socyalistycznego zawo ~ styc.zn:;j_ są niesłuszne, bo ona n:e pi3ze w 
dowego towarzystwa górników niemieckich, tak duchu poJ8ko-narodowym. SocyaLści polscy 
zwanego starego Verbandu". Red). chcą pracować ręka w rękę z niemieckimi so· 

Przed ~ygod~iem odbyło się tedy w Dort. ł cyalistami. 

Fricke z Dortmundu żąda agit~to:ów co· 
cyalistycznych mówiących po polsku i zuzm„ · 
cza, że nie I?ożna pozwolić• na tworzenie poli• 
tycznych organizacyj Polaków w obrębie nie· 
mieckiej socyalnej demokracyi. 

W końcu niezwykle długich rozpraw przy~ 
jęto następujucą rezolucyę: „Zja.zd partyjny ula 
zachodniej Westfalii oświadcza, że w dauym 
razie należy polskie orgauizacye miejscowe 
""spierać, o ile stoją nu. gruncie programu nie· 
mieckiej pr..rtyi socyalistyc.z!lej i przy agit„1.c'i 
ogl'aniczają s . ę na używaniu polskiej mowy!"" 

(Z tej rezolucyi wynika, że socyaliści niJ 
są o tyle przeciwni polskiej mowie, o ile jej 
uiywanie ma. służ-yć do agitacyi na rzecz so · 
cynlizmu, zresztą .zwalczają każdą poh::ką myśl 
narodową. Socyaliści są wi~c ·w1·ogami nuro · 
dowości pofakiej, tak samo, jak inne haka· 
tystyczn-sm duchem owiane partye niemieckie, 
boć wiemy, że gdy chodzi o 2gitacyę pomiędzy 
Polakami, wtedy i liberałowie drukują polekie 
odezwy, jak to np. przy ostatnich wyborach w 
powiatach Miilheim·Duisburg Ruhrort się zdu• 
rzyło. Tam i liberałowie i socy11.liści używali 
polskiego języka w celu bałamucenia polskich 
wyborców. Jedna i drugi), partp. CZ)'r>iła to 
nie z miłości ku Pola.kum, lecz w celct.ch .:-so· 
bistycb, a kandydat socyalistów Hengsbuch z 
I~olonii, za którym socyuliści za pomocą pol• 
akich odezw agitowali, okazał się na zjeździe 
socyalist6w w Lubece jv.ko zagorzały wróg 
W8zystkiego, co polskie. 

Niech więc .Rodacy mnją się na baczności 
i nie pozwolą się buć na piękne, choć obłudne 
słowa agitatorów socyalistycznych. Każdy, 
szczerze swą narodowość pohką i wiarę św. 
miłujący Polak nigdy się nie po. woli skusić 
socyalistom. Precz z socyalizmem 1 Red.) 

Wiemelhausen. Towarzystwo bł. Bro· 
nisła\vy obchodziło 27 października 7 roczDicę 
swego istnienia. O godz. wpół do 3 wyru• 
sz~·liśmy do kościoła. Po nabożeństwje był 
na sali koncert, deklamacye i śpiewy, a o godz. 
6 odegrany został teatr pt.: "Frańciszek Ka
rara", który si~ dobrze udał. ·Wystąpili też 
ze śpiewem pp. Adamscy z Barendodu i 
Dortmund, którym Hodacy burzf\ oklasków po· 
dziękowali. Wszystkim szanownym Rodakom 
i Rodaczkom, którzy nas tak licznie odwiedzili, 
jako i tym, którzy przez śpiew lub deklamacyę 
przyczynili się do upiększenia naszej uroczy• 
stości, a osobliwie szan. amatorom jako i kie· 
rownikowi teatru składa.my staropolskie Bóg · 
zapłać. O godz. 10 zakończono uroczystość 
pieAnią: „ Witaj królowa". Z ar z ą d. 

ltlarxloh. Towarzystwo św. Stanisława 
Bisk. w Marxloh obchod;iło 3 rocznicę po„ 
świ~cenia chorągwi, na którą się licznie zgro· 
madzili członkowie i goście. Wieczorem przed· 
stawiono sztukę „Dwóch wieśniaków". Ama· 
torom i amatorkom za poniesione trudy, oraz 
wszystkim gościom dziękujemy staropolskiem 
"Bóg zapłać" • 

Z Nadrenii. Muszę też parę słów <lo
mesc w sprawie popierania swoich. Bardzo 
często można wycz~tać w pismach polskich 
ogłoszenia. polskich przedsiębiorców. Słusznie 
powiadamy: "Hasłem naszem swój do swego" 
i tak też każdy Rodak powiedzieć powinien 
ale nie tylko słowami~ lecz także ucz'Snek taki 
być powinien. Niestety tak się nie dzieje. 
Prawda, mamy dużo takich Rodaków co eh~· 
tnie swego popieraj i\, ale też dużo takich, któ. 
rym ta sprawa zupełnie obojętnt\ jest. Co się 



tu jednak dziw ować ~ublicz_ności, że omija 
swego, kiedy nieraz c1 sami, co publicznie 
głoszą „swój do swego" jednak sami tak nie 
czynią Chociaż mogą być obsłużonymi przez 
Rodaka dobrym towarem i za tę samBt cenę, 
co u obcego, to jednak Rodaka nieraz pomijają. 

Popierajmy, szan. Rodacy naszych rze· 
mieślników i kupców, ale żądajmy, aby i oni, 
~o mogą, kupowali u swoich, aby nie stronili 
od Polakó :;v-, lecz praco wali z nami wspólnie 
w towarzystwach i w innych sprawach publi-
cznych. Polak popierający swoich. 

Tępienie słabszych podbitych 
narodów. 

WIARUS POLSKI. 

wnośdą nie mają znaczenia, bo gazety te Po- szkolnego z prośbą o przyjęcie dzieci do 
lakom nic pomódz nie mogą. Ale ich sąd pod szkoły katolickiej. Pan inspektor oddalił (!) 
względem moralnym zaważa na . szali choćby wniosek, rzekomo dla tego, że nie podano go 
już dla tego, ~e do naszych skal'g, ja'·de pod- w należytej formie. Ks. proboszcz Smigieieki 
nosimy nn. ucisk Niemców zagra.ni.cznych, nie odesłał wniosek do sądu okręgowego, htó:ry 
będą przywięzywali znaczenia. Mianowicie ga· mu dał odpowiedź po miesiącu, że do stawio. 
zety rosyjskie zalecają, żeby Rosya z Niemca· nego wniosku przychylić się nie może (!). 
mi, zamieszkałymi w Rosyi, postępowała tak Sprawa rozstrzyga się w wyższej instancyi. 
sarno, jak w Prusach · podtępują . z ludnością Niemiecłd pacierz, jaki sobie polskie 
polską,. dziecko wedle dyktanda nau '2:zyciela napisało, 

Do jakich wybryków hakatyzm jest zdol· celem nauczenia się tegcż na pamięć, wygląda 
ny, wynika z tego, co niejakiś nauczyciel Lan· wedle „Dz Poznańskieg0" jak następuje: 
ge napisał w pewnem piśmie, przeznaczonem Vater unser der du Bist jm chiimel ge 
dla nauczycieli. Powiada on, że głównym błę . cheiliget W erde dein name zu unz korne dei 
dem je8t to, że polskie dzieci szkólne kazano reich dei wile geschejen wi im chiimel al so 
dawniej polskim nauczycielom uczyć. Tylko auf auf er den unser teglichesch brott gip unz 
niemieccy nauczyciele mogą dać gwarancyę, unsere scbulden wi auch wier fergeben unserer 

Ponieważ dla nas w polityce - pisze ka- pewność, że niemczyzna będzie sze~zonf\ i urno· schulden fiire unz nicht in versuchonk sonder 
licka „ Kolnis che Volksztg." - miarodawczemi cni oną w szkole i w domu. Nie potrzebujemy erlefe onz von der ii bel amen. 
są zasady ·chrześciańskie, dla tego jesteśmy dodawać, że takie zapatrywanie znaczy tyle, · · die grii :isess cbeisst du Marija du bisst 
przeciwnikami wszelkich tych nauk1 które po· co deptać nogami zasady pedagogiczne. Co ma fol der gnade der cher ist mit ier da bi.st ge · 
wofoją się na prnwo mocniejszego i za pomocą być z takiej nauki, przy której dzieci nie umie- ben.eit unter den weiber und gebenedeit ist die 
gwałtów starają się swój cel osięgnąć. Z sta· , ją po niemiecku, a nauczyciel znów po polsku! frukt kleines'3 kleibess jesusa cheil dei ge ma· 
nowjska sumienia chrześciańskiego musimy Tak daleko z dziećmi niemieckimi nie dopro· rija muter gotess der in pfangen ist von den 
zwalcznć każdą taką politykę, która dąży do wadzili nawet Rosyanie, ani Węgrzy, ale sq cheiligen geboren geboren aus marija der jung· 
uciskania innych szczepów i dąży· też do ich oni pojętnymi uczniami i potem niech nasi ha· frau gelitei marija der bite fier unz arme , 
wynarodovd enia. PrzedcVt"szyF<tkiem niech roz· katyści nie skarżą się na ucisk Niemców za- siilden jezt und in der schtun<le unserer 
ważą . to ~ SZ) scy ci na&i przeciwnicy, którzy 1 granicznych. Hakatyści nasi zabrnęli juz tak da- schtodatz amen. ~ I taki pacierz ma być 
na' nas uderzaJ·;;jl, że zwalcza.mv hakatystów. 11 leko., że wcale im w głowie pomieścić. się nie d · · ł d · 1 d B ... 

":I „ wstanie po meśc umys z1ecKa o oga ~ 
Nie chcemy powif: dzieć, tak pisze da· i może, żeby Polakom mogła być wymierzona 

lej „Kolnische Volksztg.", - aby pomiędzy I sprawiedliwość. '* Ze Slązka. czyli Starej Polski. 
Polakami a centrum m~ ała istniec wieczna przy· ~ Naszym hakatystom zdsje się~ że Niemcy Rzepcz pod Głogówkiem. 150 . tą rocznicę 
jaM1, może przyj'ść pomiędzy obu stronnictwa- i są · "narodem wybranym(', któremu wszystko swego zał żenia obchodził w przeszłą niedziel~ ~ 
mi bardo dobrze do ~alld . Ale dla tego je· I wolno. Hakatyici Rosyan i Węgrów nasz kościółek. Dzieje jego są następujące: 
szcze w n]czem nie z_mienjmy naszego stano· I lżą i wyzywają, że ci pi.•zejladują W roku 1495 został tutaj w środku wioski na 
wiska co do oceniania dzisiejszej· polityki, stó• l swoieh Niemców, ale prześladowanie wzgórzu zbudowany drewniany kościółek para· 
sowanej względem ludności polskiej; hakatyzmu ł Polaków w państwie prnskiem uwa- fia lny. Co dzień, a zwłaszcza w niedziele i 
pod żadnym warunkiem nigdy chwalić nie bę ~ za.ją ~a coi doskonałego. Wszystko to święta, uda""ali się na odgłos dzwonu kościel· 
dzi~my. Jak nie .możemy się· zgodzić na ~rawa ł pocho.d~i .ztąd, ~0 odd~lają się oni od na~k nego parafianie licznie do kościoła, aby chwa-
w-yJątkowe przeciwko konserwatystom, hbera· ~ cbrzescianstwa i od wiecznych zasad spraVtne lić Pana nad Pany. Spokój ten przerwała stra· 

· łom i socJ alis.tom tak też potępiamy prawa wy· I dliwości . . . szli wa reformacya, która oderwała dziesiątki 
ją-tkowe · przeciw Polakom. I Oto główne mysh z długiego artykułu ka· tysięcy wiern)ch od Kościoła katolickiego i 

Zas&:.fa narodowości. odbywa dziś swą po· I tolickiej „ K olnische Volks.ztg. ·' dała się także parafii rzepeckiej dotkliwie we 
dróż po świecie. Objechała już zwycięzko na· ~ · znaki. Nienawiścią do Kościoła katolickiego · 
rody romańskie i germańskje; teraz przychodzi I Zie:r111.e polskie. pałający pastor ewangielicki Sayta .z Głogówka 
kolej na Słowian. Serbowie i Bułgarowie zdo· starał się o zaprowadzenie zreformowanej przez 
byli sw.ą narodową samodzielność, Czesi dążą * Z Prus Zach., Warmii i Dazu•·· Lutra religii i w naszej wicsce i tu z -takim 
do tego, a przynajmniej chcą stworzyć "pań Starogard. Już we wrześniu rozpo· skutkiem~ że cała parafia stała się ewangielic1ą. 
stwo w pa ństwie.'" Nic dziwnego, że i Polacy częto roboty około nowej kolei żelaznej ze Ale ponieważ i wtenczas nie ustały niesnaski 
m)ślą o tern, że co innym wolno, to i nam Skarszew na Starogard, Jabłowo, Bobowo, w mie,jscu i okolicy, przeto chcąc położyć ko 
może być ~olno. vV tern oczywiście, - pisze Pączewo, Skurcz, Mirotki i Starą JaniQ do niec wszelkim rozruchom i zaprowadzić spokój 
dalej „Koln. Volksztg.", --.- popierać ich nie Czerwiń~ka. Przy wymienionych miejsco· zakupił ka.tolicki hrabia Opersdo~f z Głogówka 
możemy. Jesteśmy Niemcami i nie mamy tego wościach będą przystanki. całą punfi~ rzepecką, a ponieważ w owych 
zdania, aby tworzyć państwo polskie, tak samo, Lignowy. W nocy na poniedziałek I czasach praktykowano zasadę: czyje panowanie 
jak nie myślimy tworzyć państwa irlandzkiego. zgorzała stajnia na tutejazej plebance. - W tego i wyznanie, przeto cała parafia powróciła 
Ale u Polaków nie można za łot1.•ostwo Walichnówkach spaliły siQ 31 z. m. dwa stogi i na łono Kościoła katolickiego. W 17 , stuleciu 
uważać tego, co u nas Niemeów uwa- p. Brucka. Domyślają się, że ktoś umyślnie I wybuchnął w tym kościółku pożar, a ponieważ 
żane jest za najwyższą. cnotę patryo· ogień podłożył. ; b~ł ~budowany tylko z drzewa, pozostała z 
tyczną, gdy chodzi o nas Niemców i co np. Bruusberga. Ks. kapelan Leon Dobber· niego tylko kupa popiołu. W roku 1751 wy· 
przy burach w południowej Afryce podziwia.my. I stein z Fromborka -przeniesiony jako drugi ka- budował go znowu bogobojny właściciel tu· 
Naturalnie i państwo pruskie może źĄdać od pelan do Brunsberg1. tejszego młyna Ferdynand M1bis, także zupełnie 
swych polskich obywateli ścisłego wypełniania Olsztyn. Przed kilku tygodniami wła- z drzewa, z własnych funduszów, a hrabina 
obowiązków państwowych, :tle co po za to dza duchowna przesiedliła ks. . kapelana Eleonora Opersdorf podarowała mu tak zwany 
idzie, jest złem. \\ ynarodowienie Polaków jest Brzeszczyńskiego z Wutryn do Bartąga. ogród kościelny, objętości 2 i p6ł morgi, czego 
niedozwolone. Państwu. pr~s~ieu;_in nie • z Wiei. li.Sc Poznanskiego. dowodzi dokum ent i hrabiowska pieczęć. Pa· 
wolno Polakom zab1e1vac ich Języka . r.afię rzepecką przsłączono do parafii w Gło· 

- ojczystego, jak ~ie wolno im z~bierać je~ze· I Dobrow~l!ła gei:m~nizaeya: Ro gówku. Odtąd istnieje kościołek nasz w kształ· 
nia i odzieży. Zamiast nas za takie stanowisko I strzembowo, wies w powiecie bydgoskim, bę- cie niezmienionym i tylko jego nazwisko ule· 
zaczepiać, należałoby stę cieszyć, że w gorą• dzie si~ nazywała "Rostau". Stara się o to gło po trzykroć zmianie. Z początku nosił na· 
czce walk partyjn~ch i narodowych kilku przy· sama gmina. zwisko ~,kościół pogrzebowy~•, potem , ~ martwa 
najmniej ludzi zachował~ s~ój ~ozum i sw~ Hak~t,~1~ .w ka~łe po~ia1towej. kaplica", a obecnie ma mazwisko kościoła filiał· 
cbrześciańskie zasady, ktore Jedynie mogą hyc „Lech" gmezmenski donosi: „Pewwn 1obywa- nego. 
podstawą znośnego dla wszystkich pożycia. te~ tutej~zy zażądał po 3-mi~sięcznem wy~o- w pięknie ozdobionym kościele, jak może 

Gazety niemieckie· skarżą się na to, że An· ~iedzemu zwr~tu swego .kap~t~łu :' p~ls~im nigdy przedtem, zebrali się parafianie i goecie 
glia chce burom zabrać ich samodzielność po· Jęz)k~. \)dnosny . urzę<lm\ ~edn~k~e d oswi~d- na wysłuc~anie · nabożeństwa, które odprawił 
lityczną, skarż01 się na ucisk Niemców w Ro" c~y' ze lme ;~zu rm~ cf 0 .P0 s u. i. zt· a, . a y ks. kapelan z Głogówka. Nad drzwiami webo· 
syi i na Węgrzech. Nie 'vystawiajmy sobie, ~ y~ate.e rnieJSCy Je ~n1

1.~ w ~~emie~ im ~ę~~ dowemi podpadła każdemu liczba 150, którą, 
· e i acrranfra ocenia w taki sam sposób na· u 0 mego_ przemawia i · uszme " ee jako 'też i wieńce, któremi ozdobiono wriętr.ze 
:zą ;0iitykę~ stósowaną względem Polaków. powkia

6
da, ż1°k"!-1holacy P.0winntiku?a~~lCh' sięd bdo kościoła, gustownie uwiły z żywej zieleni 1i 

Konserwatywna „Kreuzztg." w jednym z ostat· b~n w. po s !~ ' a me spo aJą ic po 0 ne kwiatów r.zepeckie dziewczęta, a przybił mię} 
nich · swych numerów podaje w tł6maczeniu meprzyJemnosm. · • • scowy p. rektor. _Dziatkom zaś sprawiły szcze· 
korespondencyę „Kur. Pozn.~' z Paryża, w któ· Germanłz~cya na~wiska r«;tdzin: gólną radość dwa szałasy rozbite w podwórzu 

· · · t m· ow' a o tern że francuzki minister nego. Malarzowi ctekoracyJnemu Franciszkowi szkólnem, w których sprzedawano cukierki, 
reJ J8B ' Ch d · k · B ri • · d · · spraw zagranicznych polecił osobnemu urzędni· u zi

1
a owi ~ }"dgoszchzy, 1 Jego r? kzrnie ciastka itp. 

k · badanie stmmnków prusko·polskich a pozwo ono zmiemc otyc czasowe nazwis o na ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
OWl ' K h t" 

francuzki minister oświaty polecił pewnemu " utsc er . • • • ze s VII' i at a 
znakom,itemu uczonemu, aby w akademii dla Skutki m1ęsz':'nych małz~':st'Y. • 

k ·e ał wykłady 0 stosunkach prusko·pol · Swego czasu w Ostrowie krótko przed smierc1ą Berlin. Ostatni parowiec, który wrócił 
nau mi w · · d ł Jó f Al k d · · · Ch K f ld ó b 1 

skich. Wreszcie gazety włoskie, angielskie, ame osw1a cz-y . ~e . e san er, .z~Jł\CY V: rm1ę- z in, „ re e ", przywi zł jako zdo yc~ 
rykańskie, szwedzkie, holenderskie, hiszpańskie, szan!m małzenstwie, przed księdzem w1~arym wojenną, 170 armat chińskich. Między niJill 
portugalskie, rumuńskie i węgierskie zajmują Dy kier~~' któreg~. zwoła~o . ~o chor?g~ 1 -;"'O· jest tylko 80 armat stalowych Kruppa, reszta 
się sprawą polską i stawają otwai:cie po stronie be~ kosc~elnego, ze dwoJe Je~~ .dzieci miały to armaty, które stały na murach Pekinu 
prześladowanej ludności polskiej. W Prusach byc cof~1ęte ze szkol~ ~uterski~J i wycho~a.~e 250-300 lat. Mają więc tylko wartość histo· 
robi to niemiłe wrażenie. · po katolicku. .To oswiadczen~e z podpis.em ryczną, zwłaszcza że wyrób ich jest artystycznY: 

„Kreuzztg." pisze, że te artykuły dzienni- Aleksandra spisał protokularme ks: Dyk1er, Armaty te umieszczone zostaną w berlińekieJ 
karskie nie mają znaczenia. Praktycznie z pe· poczem odesłano ten dokument do mspektora zbrojowni w oddziale "chińskim". 



io Bzym. Kardynał Ledóchowski obchodził 
(!) ia 31 z. m. 80 rocznicę urodzin. Z tej o
~o azyi ~kładali mu ·powinszo~a?-ia liczni prz~d-
ki tawiciele szlachty rzymskieJ, dworu papie
ry skiego, prałaci i członk.owie ciała d-yploma-1 
p. ycznego, których przyJmował w rezydencyi 

wojej, pałacu Pr~pagandy. Pominąwszy nie
omaganied wzi:oku, cieszy się sędziwy kardynał 
obrem z rowiem._ 

b, 
la 

Jerozolima. W kościele Grobu św. 
rzyszło z błahych powodów do krwawego 
tarcia między katolikami a prawosławnymi; 
Franciszkanów odniosło niebezpieczne oka-;e . 

Jeczema. 
ri Wojna angielsko • transwalska. 
I~ urowie oświadczyli, że za każdego oficera 
I urskiego, jakiego rozstrzelą Anglicy, burowie 
~r oist.rzelą oficera angielskiego. 
r 

Z :różnych stron. 
W Wiemelhausen zaszły 4 wypadki 

yfusu. · 
Kastrop. 'N kopalni "Erin'' został o· 

kaleczony górnik Schone a w kopalni "Graf 
chwerin" górnik Seid el. 

W I A R U 8 P O L S K 1; 

. l~ listopada o godz. 91/2 dla piecb. prow., gwardyi 
i brom spec. 1 lat 1894 i 1895. 

12 listopada o godz. 11 dla piech. prow., gwardyi i 
broni spec z lat 1896 i 1897. 

13 listopada o godz. 91/2 dla µiech. prow. 1 gwardyi i 
broni spec, z lat 1898, 1899 i 19001 i dla młodszych, dla 
wszystkich superrewidendów i dla tych, któr~y pomiędzy 
1 kwietnia. a 30 września 1889 r. wstfłpili. 

Dla zatrudnionych w Jr.opalni „Ri,ein· Elbe", szyb 
I, II i III w Ueckendo1fi.e na dziedziilcu etybu I 

12 listopada o g. 1 po poł. dla piech. prow., gwar
dyi i broni spec. z lat L894 d.> 1900, dla młodszych_. dlr. 
wszystkich superrewidendów i dla tych, którzy pomiędzy 
1 kwietnia a 30 września 1889 roku wst"pili. 

Dla wójtostwit Weitmar, w sali gościnnego Kos
senberga, dawniej Schlett w Weitmar. 

11 listopada o godz 9 dla piech. prow. z lat 1901 
do 1894, oraz dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 
wrzrś:1 \ a 1889 r. watf\'.>ili. 

1 t lfot')pa•a o godz. 101/ 2 dla gwardyi i broni spec. 
z lat 190 l do 1894-, dla superrewidend6w i dla tych, któ
rzy pomięd ?.:v 1 k ,,.,ietnia. a 80 września 1889 r. wstąpili. 

DJ.a ,a1rudo.lr.11ych w fobryce „Westf. Stahlwer• 
ke", jeżeli n.ie'1zksjt\ w wieiskim p5wiecie Bochum, w 
4 walc.>wni tejże fab1·yki w Bii.rend0rfi ~. 

11 listopada o godz 1 po południu dla piechoty prow., 
gwardyi i broni spec. z lat 1901 do 1894, dla superrewi · 
dendów i dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 
września 1889 roku ~Stflpili. 

~lteuessen. W przyszłą niedzielę o· Dla ~ójtostwa H.o.nigsteeJe, w sali gościnnego 
bejmie ks. prob. Nagel zarząd tutejszej pa- Will w Koaigsteele. 
afii św. Ja na. 12 listopada o godz. 81/2 dla piech. prow., gwa.rd:yi 

Banka n. W p.rzeszłĄ niedzielę miało 6:ę i broni spec. z lat 1901 do 1898 wł4cznie, oraz dla. wszy· 

db b 1 ł k stkich superrewidendów. . . 
u o yć ze rani~ w ce u za ożenia roła śpie· 12 listopada o godz. 10 dla piecb. prow., gwardy1 1 
wu, lecz gdy pierwszy mówca zabrał głos, broni spec. z lot 1897, 1896 1895 I 1894, orsz dla ty~~' 
-0świadczył k<!misarz policyjny, że zebranie którzy poml~dzy 1 k\~ietnia 1130 wrzeiaia 188~ r. wstl\P1h. 

rozwiąże, skoro rozprawy będą sią toczyły po Dla zatrudnionych w kopalni „Eiber;" w Kon~g· 
polsku. vVobec tego zebranie nie odbyło się. steele, jeżeli roie:1zkajtt w powiecie Hattingen, na dzie-
Bliższe szczegóły podamy w przyszłym nu· dzińcu trjże kopalni. 
Brze. 12 listopada o g1dz 21/ 2 po poł. dla p!ech. rrow., 

Tow. św. Jana w Altene~sen. 
W czwartek dnia 7 listopada umarł czło· 

nek naszego towarzystwa 

śp. Stanisław Roszak 
w 35 roku życia, rodem z Karolewa pod Bor
kiem. Pogrzeb odbędzie się w niedzielę 10 b. 
m. o godz 1 po poł. z domu żałoby w Karnap 
nr. 1/5. O liczmy udział w pognebie uprasza 

Zarząd . . 

'row. św. Józefa w Altenbochum 
d ;.nosi ezan. członkom, iż zebranie towarzystwa odbędzie 
się w nieddelę 10 bm. o godz. 3 i pół po poł., ponieważ 
Strlitling przenió3ł sw6j gościniec na róg ul. Schul~ i 
Wittwenerstr., więc zebranie odbędzie się iuż w nowym 
gościń~u i t:> nie na sali tylko w po1to,iu pr,;yległym. 
Po zebraniu biel.'ze tow. udział w uroczystości Towarzy
stwa. , Jednośó'' w Langendreer. O j lk najliczniejszy 
udział,

1 

a przedewezystkiem o punktualne stawienie się 
uprasza Zarząd. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau. 
Zebranie odbęclzie się w niedzielę 10 bm. po poł. 

o godz. 4 w z~ykłym lokalu. O jak najliczniej:3zy udzi:1ł 
w zebraniu uprasza. Z ar z ą, d. 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig. 
W niedzielę 10 bm. odb~dzie się o 3 :.>O poł. zw~

czajne miesięczne posiedzenie. Bę Jzie płacenie składek 
miesięozny<'h i przyjmowan1e nowych czł>)nków. Upras_!,~ 
sie członków, ażeby aie j n.k najliczniej stawili, poniewaz 
będl\ rozmaite waźoe sprawy omuwia.ne lar z ą, d. 

Koło śpiewu Cecylia w Herne. 
P1zyszła. lekcya śpiewu odb~duie slę w niedzielę 

10 t. m o godz 3 po poł O hc.1ay udział . upra.~zam. 
S t. L e m a ń s ki, prne wodn. ~ ltliło~ć maciei·zyńska. Do J. akiego gwardyi i broni srec. z lat 1901 do 18~4. dla wilz~st~icb 

supenewidendów i dla tych, którzy pomiędzy 1 kw1etma a 
- bohaterstwa z<lolną jest m.atka w obronie życia 30 tym września 1889 roku wetq.pili. 
• swego dziecięcia,. może służyć za przykład na- · 

Baczność! Freisenbruebl 
tępujący przypadek. Młoda włościanka z Dla gminAJtenbochum, Laer i Q.ue1·cnbu1·_1, 

z dzieckiem rnałem powracając z pola, usiadła w eali wdowy Hemsoth, terat: Heinemann w Altenbochum. 
w tyle wozu, którvm J. echał J. eJ· mąż. Nagle ~2 listo:.a1dat 1oeog1oddz. 9189d4ls. piech. pro w.' gwardyi i 

Zgromadzen1e, zapowiedziane na niedzielę, .dnia 10 
t . m przy założrn1u T~~ar~;~~~·~ .~'.y ;,!~ oclb~dz1e, lee~ 
dopierq r;·~!llej. Z a. r z & d 

Tow. św. An ~onkgo w Freisenbruchu. 

t k 
· " · ł d l brom spec. z a o , dla supnrewidendów i dla ~ 

przes ra~zone · ome P?mos ~' pę ząc sza ony~ tsch, którzy pomlędz;y 1 kwietnia a 30 wrześniłl. 1889 roku. ł ttf~~~mflf~M~~*~DttH~~~ 
galopem. Młoda kobieta me zdołała utrzymac I wsU.pili. ~ ~ ~ · ' ~ 
się jodną ręką i przy silniejszem "strząśnieniu ~ ~ To~arzyat,-„o św. Józefa w Alteubochum ~ 

dł N · ' · "ł D b " ; I usyła szau. członkom ~ spa a z w?za. .r a me~zczęsc1? zaczepi a się Dla. ~a.t_rudnio?ych, w ko~al?i 9~ anne
1
n a~m , ' •a-.ztJ•6•Jn~m ,~ 

suknią 0 woz który poci~gnął Jł\ ze sobą po szł'b ~' Jezel: w wieJs~1m powiecie Bochum m.eezke.J!ł, na. f J..T.lltW "'-" ur 

k , . h . 'a ł h .. d . . . d dziedzińcu teJ~e kopaln1y szyb I. r. 1·r ct11" ie ak i ~b·e k•e 
umienia~ i o. ac , i Je noczesme noga J~ na 12 li-;topada 0 godz. 2 po poł dla piecb. prow., gwar- i i :..wzm l'Ci,; ow , n I 1.•s 1 mu 

dostała się pomiędzy szprychy koła. Dzielna dyi i broni spec. z lat 1901 do 1894., dla su1-errewiden- ~ i Smigielskiemu 
k. obieta w tak strasznej chwili nie straciła dów i dla tych, którzy pomiedzy 1 kwietnla a 30 września i w dniu godnych imienin, dnia 11 listopada naj- , 
r t · · N' ~ · · ból · k. • 1889 r. wstj\pili. ~ serdec.m'.ej'3ze życzf'nia .zdrowfa, a ... ć.zęads. i 1· · P ~y omnoscl. . ie Z~azaJąC na ' Ja ~ spra. r błogoeławieil.stwa Bożego, a w końcu wołamy 
wmła złamana noga l tłuczona o kamienie l Dla miasta Essen, (z wyją.tkiem da:.vllie.iśzegi) bur- I ~ nasi członkowle Marcin o w le: Niech żyj~ I · 
łorzenie drzew głowa, trzymała wzn.it.sionemi mistrzostwa Altendorf) w sali gościnnego Krufta w Rii- ~ Z ar z ą. d. ~ 
w górę r~koma dzieciątko,. aby je uchronić od Dla gwardyi i wszelkiej innej broni z wyjl\tkiem pie · ~~~~~~~~~~tit~tif'~~ł:tl*l~~ 
wypadku i wzywała, co sił ratunku. Gdy w cboty liniowej z lat 1901, 1900 1 1899. 12 listopada o m~~~ m ~~ ~ 
szalonym pAdzie wóz zawadził 0 drzewo, a godz. 9; ·z r. 1898 o godz. 10

1
/ 2 ; 13 listopada o godz, 9 r:~-~-~-~§1&~~-~~-~•.!..• 

" z r. 1897 od A do K włf\CZnie; o godz. 101h z r. 1897 od „ ~--~r-~ilil~~ilłł}@łrR~·•~~ 
konie U.rwały się i pobiegły dalej, nadbiegli L do z. · 8 d . - . ---·-
.ludzie pod-nieśli kobietę straszliwie po_tłu~zoną ł .~ p T z:do;;ge!1t}t1 h 1 

l pokaleczoną, ze złamaną nogą. !Dziecko Nabożeństwo polskie. I . e, Wł ~ nen 

było zdrowe i całe - ocaliła je miłość matki. 

11 
-----~----_ p. Teoidgoorapoowda.1.rzaKwui hnen ~ 

W Witten spow. św. od soboty 9 liiitopada po .- ~ ~ ~ •Ji 
poł. nż do poniedziałku rano. I ·sze kazanie w niedzielę 01a.~ kasyerowi I 

Kontrole jesiex:u:».e. w południe o 1/212. II-gie kazanie w niedziele po poł. p. Teod. Kra1·ewskiemu 

o godz. ,J.tet. ~'.' Dla gmin Stoppenb~r;, Huttrop, Schonne• W Annen spow. św. w poniedziałek 11 listopada po w dnill ich godnych Imienin 9 b. m. ti kładamy 
beck i Frillendorf, w st\li gościnnego Hermanna k K . . d . ł k . jak naj'lerdecżniejs~e żyezenia i wykr7.ylrnjemy 
Sb l poł i we wtore rano. aza.me w pome zia e ~ na wie- po trzykroć·. N1'ech z'sJ·11., a"' całe Wat.tens".he1"d : c u za (Reataurant „Zum. Hallo") w Schonnebek. ó 8 · d "' ;r; , ~ cz r o . meJ go z. ~.· zndrż.u I 
. .13 listopada o godz. 81/ 2 dla piechoty linioweJ· (z wy- W L norentlreer spow św we wtorek 12 li~to ·' 
' iem broni spec.) z lat 1900, 1899 i 1898 i 1897. d ł i .t d a o K anie we wtorek po poł '' ::i.„ J tk a 8 • • ~ • ,, Koło spiewaków n, ol:iki'lb ,,r·-T„rmon1"a" I 

pa a po po · w 1Jro ę r n · az . · w Watterrnchdd 
. .13 listopada o godz. 101/ 2 dla piechoty liniowej (z wy- 0 godz. 5. Ks. M. 
J~tk1em broni spec.) z lat 1896, 1895 i 1894. ·~-~-~lllU.~§».;_g_1u 
ls09~~~~:or::9~. godz. 81/2 dla broni spec. z lat 1900, Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen 1 •~•~•i~:łl~si~ac~lfiłłłU-& 
18 

14 listopa.da 0 godz. l o dla. uroni spec. z lat 1806, odbędzie 10 listopada w niedzielę po południu o 4 godz. 1 y_1~~~~~~~~~~...łLł .M 
95 i 1894. ~ roczM walne zebranie, na kt6rem będzie <bór nowego -JJP~~~~..,.~~~~~~ 

zarz~du i obrachunek kasy. o punktualne stawienie aię i I 'W dzień ś 1„„ bu .Il-

i
,. Dla. gminy Katernber,;~ w sali gościnnego Frei. liczny udziuł prosi Z a rz ~d """' ~ 
ungera w Katernbergu. r.as~łys.my szan. członkowi ~ 
„ .15 listopada o godz. 9 dla piechoty liniowej (z wy- Tow. gimnastyczne "Sokół" Wanne. panu Szczepanowi Urbaniakowi a 

tluem broni spec.) z lat 1890, 1899, 1898 i 1897. W niedzielę o g. 4- tejmieslęczne zebranie, na którem I J jego norzeczonej I 
. 15 listopada o godz 10112 dla piechoty liniowej (z wy- będzie płacenie miesięc~nych składek i wpis nowych człon- p. Katarzynie Drukarczykównie 
Wkiem broni spec) z lat 1896 1895 i 1894. ków. Zarazem uprasza się zarzą.d, aby pół godziny prę· 

16 listopada o godz. 9 dla broni spec. z lat 1900 do 1894. dZej przybył. O punktualne stawienie się uprasza i jak naj:ierdecz.nie,j iZe życzenia zdrowia, szczęścia 
Czołem I - Z ar z I\ d. , ! I i bł 1gosławi " ństwa Bożego, orai królestwa n.ie- I 

... Dla wszystkich gmin WÓJtostwa (Amt) Kastrop, na I birskiego. Młoda para niech zyjE', aż się echo 
igórzu „Germanenhiigel", przy gościńću Baerwolf w Towarzystwo pod opieką Serca Jezusowego o Polskę odbije I . 
astrop. w Recklinchausen. Zar~fłd Tow. św. Barbary w Herten. 

i 
1 

13 listopada o godz. 81/a dla plech. prow. z lat 1894 W przy:izłf\ niedzielę 10 ilstopada odbędzie się zebra-
895, rJe o godz. 4 po peł Porz~dek obra1: 1) płacenie mie- -~·~łt 

13 listopada o godz. 91;
2 

dla piech. prow., z r. !896. sięcznycb składek, 2} wpis nowych członków, 3) obór 
13 listopada. o godz. 101;2 dla piech. prow. z r. 1897. dwóch rewizorów k.i.sy na III kwarta.i, 4) mowa o gwia.zd-
13 listopada o godz 11112 dla piech. prow. ~ r. 1898. ce, 5) sprawy towarzyskie. Szan. członków i Rodaków 

190 
14 listopada. o godz. 81/2 dla piecb. prow. z lat 1899, z• okolicy o liczne zebranie się uprasza Z ar z 1' d. 

O i 1901, dla wszystkich strselców i kawaleryi. .... Po zebraniu jest wolne piwo, które ofiarował nasz 
~ . 14 listopada. 0 godz. 91;2 dla art~leryi polnej i pie- bibliotekarz pan Jan ąibilak, na które zaprasza się ta.kie 
ZeJ wszystkich lat. tony członków. J. Kruk, przewodn. 

111 
14 listopada o godz. 101;2 dla wszystkich pionie16w, 

arynarki i trenów. 
U"i 14 ll~topada. o godz. llj/2 dla reszty broni spec., gwar

i i żołnierzy przewoźnych. 

Iła Dla Wójtostwa. 1J eekendorf, w eali gościnnego 
Ukmanna, dawnięj Zitzen w Ueckendorfie. 

Tow. św. Ignacego w Oberhausen 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dnia 10 listopada. 
ze.ras po poiskiem nabożeńwie odbędzie się walne ze
branie w celu obrachunku kasy, ponieV{aż dotychcza
sowy skarbnik p. Feliks Dziuba się ze wszystkiego uiścił. 
O liczny udział członków uprasia Z a r z Ił d, 

~~~~~~~~~~~~~ 
Kochanemu Bt·11tu i kumotrowi 

l\ctarcinowi Szypule · 
składamy w dniu godnych Imienin 11 bm. serdeczne ży
czenia.. Jak wieli.a dziś Ji', aja.śnlała. sława, która nigdv 
niech nie ustanie, jak wielkie zawiera w soble klejnoty. 
dla. dobrej przyjaźni także i cnoty. P.·osimy, przyjm\j bra
ciszku te nasze łyezenia, które ci składamy w dniu twe
gb Imienia.. Tego ci dziś łyezymy i po trzykroć wy
krzykujemy: Zyj Mareinie byś był w niebie. Twoja żona 
koło Ciebie. Twoje dziatki tro~hę ds.lej, i niech każdy 
Boga chwali Tego Ci życz~ A. K J. K. 

~~~~~~~~~~~~§ 



Taw. św. Andrzeja w Bochum 
uprasza wszystkich członków i gości i tych wszystkich, 
którzy byli przed laty członkami w Towłlr2ystwie1 aieby 
1n1ybyli na zebranie w niedzielę o godz. 4 po poł . na 
aalę p. Schnibusoha, Klosterstr., dnia. 10 listopada. 

A. Mrogenda, przewodu. 

Koło śpiewu "Lira" w Oberhausen, 
Lekcya śpiewu n1e odbędzie się w niedzielę po eu

mle tylko po południu o godz 1/ 22 i to Keło „Mickie
wicz" i Koło „Lira" wspólnie, gdyz to będzie lekcya śpie· 
wu kościelnego. Odtqd odbywać się będ~ lekcye śpiewu 
kościelnego co niedzielę, raz u pani Hacke a drugi raz u 
pana Helten, przy starym rynku. O liczny udział 1 pun
ktualne stawienie się upraaza. 

A. Konieczny, sekretarz Koła Śf>iewu „Lira". 
Cieść polskiej pieśni t 

Towarzystwo św. Wojciecha w Dortmund. 
W niedzielę dnia 10 Ustops,da posiedzenie wypadnie 

1 powodu wieaa. . Z ar z f\ d. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W niedzielę dnia 10 listopada br. odbedzie. się zwy

czajne zebra!.ie na sali zwykłych posiedzeń punktualnie o 
godz. 4. Uprasza się członków o l!czne przybycie, gd.yt 
przyjdfł watne sprawy pod obrady. GośJie mile widziani. 

Z ILU fl,d. 

K.oło śpiew. polskich „Fiołek" w Bruchu 
donosi sw~'m 1'złon.k<)m, i~ w uiedzielę dnia 10 listopada 
w południe o godz. 1/2l2 odbę dzie się miesięózne zebra
nie, na które wszystkich członków zapra5Ml 

Z ar z ą d. 

Koło śpiewu „Harfa" w W anne„ 
'~ nied~ielę dnia 10 listopada o god1;. 1/ 2'2 po polu· 

dniu jest lekcya śpiewu. - O gc dz. 4 o clbędzie się za• 
bawa. Będzie koncert, śpiewy, deklamacye~ taniec, ku
morystyczne przedstswienia itd. - Ozł?nków, ~t6rzy ~a
legajj\ ze sl.\.ładkq. miesięcznq, upui.sia. s1ę 1 fl.by s1ę zechcieli 
z tego uiŚtH\ przy ka.1ie, poni\1waź dl~ lepszego porzfłdku 
otrzyma kt- idy wypłatny członek naszego Koła osobny 
oznak. Członkowie o)c~ch Tow. przy okazaniu ustaw 
tow. płac~ it~~, tępneg , 30 fen. Geście przed CZ5.sem pła
e11i 75 feh, a przy kasie 1 mr •. O jak n~jliczniejszy ~
dział w zaba '.iV ie sz!ln. Rodaków 1 R.0da.czk1 uprasza się. 

Cześć piesni polskiej ! Z s. r z ft d . 

Koło śpiewu „ Wara.da" w Ltiar p. Ruhrort 
donosi s«''i Y14> członkom. iż lekcya śpiewu odbędzie się w 
niedzielę 10 b. m o g odz. 1/ 22 po południu Po lekcyi 
śpiewu bierzemy udzii;,ł w r ocznicy Tow. ,,Jedność~~ w 
Bruckhausen. O punktualae str.wicnie się upra~z v. . 

Cześć polskiej ~ieśni I Z a r z ą. d. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfe?d 
obchodzi w .aied.zieię dnia 17 listopada & rocznicę swe
go istnienia na którf\ szan. Towarzystwo., które zaprosze
nia odebrał~ serdecznie zapras~amy. Od gGdziny 2 . do 3 
przyjmowan\e obcych t?warzystw. O godz .4 pochód do 
koscioła nr. pol;:kie mrnokiiatwo z chorfłgwiam1. Po na
bożeństwie pochód na aale p. Trcdelkampa. O godzinie 
3 rozpoczęcie zabawy pieśni~ i mOWfł pawitaln~j potem 
śpiewy i deklemacye członków tow.: a w końcu będzie 
przedGtsw:i.e&ie a.matorskie p. t.: ,~Ida z T ,;genbur~a -„ . 
Wstępne dla. członkó.w ~czystk,c~ t0w. 25 feo., aui. nie·. 
członków 50 fen., 111ew1asty maJ~ Wt;top wolny. Nasi 
członkowie którzy zeJegajl\ ze !'!kła.dk~ miesięczną, więcej 
jak 3 młes~fiCe płac», wstępne jak nieczłonkowie. O li
czny udi.iał w za.bavde up::asza. slę szan. To-v, ar.z.ystwa. 
oraz wszystkich Rodiików i Rodaczki za mieszkałych w 
Osterfeld i okolicy Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld. 
V'o/ niedzielę dnia 10 listopa·1a odbędz'e ~ię zebranie 

po południu o g< dz. 4. O liczny udział uprasza 
- Zarz~ d . 

'f'owarzystwo św. l\!llchała w Roch.feld 
urif\dza w niedzielę dnb 10 llstop11da w sali wnowy pani 
Holtchneider przy ul. Beguinenga3se zamkniętą zaba
'W\' z iańcem, na któr~ wszystkich członków oraz rro- · 
warzystwo św. Wojeiecha i Koło śpiewu „Blidy Orzeł" 
z Duisburgtt jak najuprze.imiej zapra3zamy. Prosimy 
też wszystliich Rodaków z Hochfeld, Duisburga i C'lrolicy, 
nżeby lias swą obecnością 2am:czyc i ć raczyli. Poc . ątek o 
godz. 4 i>1> południu.. Wstępne ko„ztuje 30 fen., do tań
ca l markę. O jak najliczniej sze -przybycie uprasza 

Kom i te t. 

Tow. św. Stanisława K. w Courl. 
W niedzjelę dnia 10 listopada o gocz. 3 po p r.łudniu 

będzie na s~li pana. B.uchbindra w Courl z_ebrnnie, a po 
zeb:aniu jeat wolne piwo, które nam p. Alh1cht ofiarował. 

Zarząd 

Tow. J·edność p. op. śś. Cyryla i Metodego 
w Langendrcer 

doi:usi swvm członkom i wszystkim R:>dakom oraz Towa-
1·zystwom ~które zaproszenia otrzymały, jako i tym, które 
dla. bnkd n.dresu zaproszenia nie otrzymały, iż dnia 10-go 
listopada obchodzi towarzystwo nasze 

17 rocznicę swego istnienia, 
na która; szi;.nownych Rodaków i szanowne Towarzystwa 
jak najuprzejmiej zapraaz~my. . 

Program uroczystosm: Od g ci dz. 21/ 2 do 3.1f-3 przyJ
mowanie sąeiednich To\1\ arzystw. O godz. 4 pó.iaziemy do 
kościoh na nabożeńst;;o . Po nabożeństw10 powrót na. salę 
pana Knippinga, gdzie z:ast!\pi. dalsza zabawa. ~a:iprz6~ 
przywitanie towarzystw i go~c1. Potem koncert, sp1ewy 1 
deklam!l.c-ye a o godz. 7 w1eczorem teatr pod tytułem: 
„Stary piechur i syn jego huzar": ~.z11.n. Towarzystwa 
prosimy ahy przybyły z chortłgwrn.m1, ale bez pałaszy. 
Pochodu do kośdoła nic będzie . Wstępne dlo. członków 
30 fen., członkowi e, którzy zalegają, 3 miesi~ce. ze skład
kami nie maj~ wstępu. Muzykę wykona p. Kmk z Herne, 
Delegaci będlł wyczekiwać ua 'l'owarzystwa przy dworcu 
Siid. O jak uajli"zniejszy udzi11ł w ~aha.wie prosi 

Z ar z 141 d. 

Towarzystwo św . .bar bary w Bottropie 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom zamieszka
łym w Rottropie, oraz i ws?Jystkim bratnim Towarzystwom 
które zaprosz~nia otrzymały i tym, które dla braku adresu 
zaproszenia nie odebrały, iż nasza 
~ ~ piętnasta rocznica ~ ~ 

obchndl'! "n~ ł:ędzie w niedziel~ dnia I': listopada, a 
nie jak żeśmy towarzystwa za_praszn.li na niedzielę 24: bm. 
Towarzystwa upraszamy, o.by członkowie mieli oznaki i 
czapki tow., ale prosimy przybyć bez chorl\gwi. S.acze
gólnie uprai:!zamy Tow. św. ,Tacka z Bottropu i Tow. św. 
Stanisława z Boyer, ażeby nas swl} obecnościfł za.szczycić 
rac~yły. Przyjmowanie bratnich Tow. w lokalu p. Ko
stra. od godz. 21;2 do a1; 21 następnie wymarsz do koscioła 
na nabo!e.ństw >, na którem będzie poświęcony obraz go
dzien pooziwu, który wykonał artysta polski. Po nabo
żeństwie udamy się do lokalu, gdzie się dalsza uroczy
stość odbędzie. Będzie teatr amatoraki, deklama.cye i 
śpiewy. Wstępne dla wszystkich członków 25 fen., dla 
gości 50 fen Niewiasty majłł wstep wolny. O jak naj · 
liczniejszy udzlał w uroczystości uprasza Z ar z ~ d. 

Wszelkie listy tyczf\Ce się naat.ego towarzystwa pro
simy nadsyłać na ręce przewodn Franciszku Skorupy, lub 
sekret11rza Emanuela Zydka. 

B•"nckhansen? 
W niedzielę dnia 10 listopada br. obchodzi niże,j pod· 

pisane towarzystwo 
pierwszą roclf.nicę swego ist.n.ienia, 

Członkowie tego! pod~2~ rano o godz. 7 on Mszę św„ 
podM:as której śpiewane będ~ poldkie pi. l:' Śni. W południe 
o 111/2 wielkie zebr1J.nie u E:all posiedzd1, na którem 
przedł„ż ma będzie diiałalność cakroc:toa tegoż tow. 

O godz. ó po poł. hę<l ~ie teatr d ri:rna1yezno ludowy 
w sześcill odsłoni:ch p<,d tyt. : j,Genowefa". - W 
ohwilsch wo!nvch Drzea:iówienia i deklamac e. Po przed~ 
st.a.wieniu zaba.\~a ~ tlińci.;mi. - Tow. S!\Si~dnie otrz~-u„ aj4 
zap.rcsżenia przez karty. 

Tow. „Jedność'' w Bruchhausen. 

Towarzystwo św. ,f ózefa w Essen 
urządzi; w ni-~dzielę, dnia 10 list i pa d~ po peł o godz. 4 
na wielkiej sali w Alfredusha.us, Frohnhauaentr. 
nr. 19 jesienli ą za ba u ę. Program urozms.icony. 
Wieczorem o godz. wpół oo 8 odegrana będzie si.tuka 
teatralna pt.: ,,Okrężne''· Po testrze dllls ~ a zal:>awa z 
tańer.m. W dtę 1.> fila członków wszystkich T ow. przy 
kasie kosztuje 50 fon., dla nfoczłonk6w 1 markę. Oso
bnych zapro3zeń 'rowarzy~two nie \VJSJ ła, zet 1-; m pro?..imy 
wszyatkie są.siednie k>warzystwll, a miau.ow:cie Tovva~i'Jy~ 
stwo ,, Jedność" i Kało śpiewalów „Dz. won" z E ssen, 
żeby 2:echcfo.ły swą os ;bistoŚCifł nas fiaszcz.J .ci ć, Naszern 
zadaniem i staraniem jco t wszystkich g! ści jak najlepiej 
rozweselić i zaba v-; ić, do czego i:lię także przyczyni polska 
kapela, którfli uzyakaliśmy na nnsią, zo.bs."liv ę. Z ar z ą d 

'fow. św. Wojciecha w Schonnebeck. 
Vi ni ediielę 10 listopada o godz. 4 po µe ł. na sali 

pani N:ekemper, un:f\dza zabawę z tańcem. 
Członkowie maj~ wstęp wolny, nieczbvkowfo p1ac!l 

przed czas~m 75 ft:n. a przy kaeie w chień rnbawy 
1 markę. :Muzykę wykonajlł muzykańci P olacy, którzy 
tylko poltikie tuńce grać będą,. Na powyżs ztt zab ił.wę u· 
pr:.\ sZs u przejmie tak członków jako i R1.Hlakó'v z Schonne 
beck i okoliey · Z ar z ą, d. 

Zabawa polska w łlofstede 
odb~dzie się w :uiedzi.elę <lnla 10 listopade. po pcłudniu o 
godz 4 na. s:!lli p . Gerbu (dawniej ~atrnp) , na ktÓrfł szn.~ 
nownych vrzyjuc'.6ł i krew n:.1 ch zapra ;:.zum y. 

Za k ·; mitoc: J 11 u K o r p u s. 

Baciność ps.rafiaute kobierscy 
pod Krotosz-ync:m. . 

K ochan! Brecht , jak wiadomo ii-A Częliśmy składki zbie
rać p.a chonigiew do na iizego kościc. ła. p~rafw.lnego i jnż 
zebrania urząd; liśrny nil ktf1rych się wykazafo, że jak 
inni parD.fianie tak i kobierscy pam iętajt\ o swym kościele. 
Ale kocba.oi parP-fi::tnie, pomimo że r a:iza parafia jest tak 
wielka, składek ba rdzo mało się z•, brało. A'byomy s i ę 
zawstyd~ić nie musieli, i ll!e ch t:ilC zasmucić naszego ks. 
probosz;cga, prosi my wa.a kochani pt: ra fi 11nie kobierocy, 
aby każdy He możuości p ar t; groidzy na,fosłał, bo gdy wię
cej nie nadt: Ślf\, to musimy no.uz zamiar po;.-zudć. A le 
lrochimi psrofianie nie ociągajmy s 'ę, ale dalej wszy3cy 
społem do dzieła, ahy jak najpiędzrj dojść do c<::lu jaki 
przeddi~wzięliśmy . Prosimy ll kł!idki nt> dBJhić na ręce nl
~ej p ndpisanego komitetu : 

·Walenty Koniecwy, Altrnessen, Helenenstr. 58/23 B. 

Wiec polski w Scdingen-Borni 
odbędzie si ę dnia J.': listopada w lokalu p. Tec 
Notbe w Bornig, nie daleko kopalni „Mont- Cenis" 

1 
I , pr2y głównym trakcie prowadz~cym z Herne przez 
dingen do Ka.strop. O liczny udział Rodaków z Sod!n, 
Bornig i okolicy uprasza s :ę, b'l b~dzie omawiana ap:a 
opieki duchownej, apr~wy górnicze itd. Poeząt~h 
&odz. 4: po poi. ,.Związek Polakó"'11

1 

----------------Wiec polski w Eving 
przy Dortmundzie odbędzie się w niedzięlę IO Ust 
pada o godz. 31/ 2 po poł, w sali p. Fr. Klodt, i 
kościele katolickim. Będl\ omawiane na wiecu spra 
polskiej opieki duch o Wlej oraz inne sprawy nas Polak. 
na obczyźnie dotyczfłce. O liczny udział Roda! 
z Eving i okolicy t pra~zt\ się. 

0Związek Polaków'•, 

----------------
Wlec polski w Ober-Styrum 

odbędz :e 1:1ię w niedzielę 10 listopada o r,odzi ' 
1/212 w południe w sa.ll p. Wolberga, pr~y ul. Mi.i. lheiQ 

· Str. 93, przystanek kolei elek try(}znei. O liczny udi' 
Rodaków z S '.yrum, MU1hdm i okolicy uprasza się, g:

1 
prz;rjdą, w nzne sprawy pod obrady. 

„Z• iąze'k Pola~thw". 

·~~*~~~~~~~~·~~t 
Wiec polski w Dortmundzie 

odbędde się w sprawie wybQrÓw do rady miejskiej 
n1e azielę dnin J.0 listopada po połuduiu o godz!: 
3 w bkalu p. Miiblh1:m.::;en ul. I. Kampstr 73. O Jiez. 
uhiał uprazrn Komitet. 

·~~~"~~·~·~·••ł 
8łiiJOil lłet I 

Wiec polski w Linden 
odbędz!e się w niedzielę łłnia 1~ łi§tqpada o goru 
4 po połuduiu u p B. Sc-billem w Li 1den &uhr, pr3y i 
ItB:::ig;itr. nr. 61, pomię(l1.y koicidem katolickim i ewa: 
gielickioo przysta.nt>k elektrycznej kolei przy apteca. , 
Hemy udział Rodoków z Linden, D rihlbamien i całej okiJ 
Hey upras~a się. „~wią"Zek Polak~hw". 

~ ll>tlet 981 

lub Jamry, Liitgendortmilnd, Knrls~r. t:I. · .... A„„ „ .. .A.„„ .... .Airn 
U•.lllu6Uli~lllll!Jl\~UJ6n~~~· I 

Baczność parafianie Staro-Gostyńscy i · · Koło ś.t!iewu Sokół w u eckendorfie 
pod Gostyniem. ' Ki 

Zaprasza aię purnfio.n na zebra nl e do H i;· rne, k tóre ~~ zas:vła członkowi • ~ 
sie odbędzie w n:edzie1ę, dnia 10 listopada o g · d~. 2 po 

4
~ panu Janowi Kow~Jsk1emu · 

poł . na aa.li p. Nu =sb1.>.urna. w sprawie tyezą,cej się naszego - i iego narzeczoneJ 
koi~\oła w Star;ym G os t3niu. O liczny udział proai • • K 

M11rcin Aoamczak. pannie Antom.ma napp 
------------------~-- ł w dzień Ślubu (13 bm .·) jak ns.jserdecz.niej· 

;~~~~~~-~ sze życzenia ~drowia, szczęścia i wszelkieJ .po-
,1/. @] myślności. W końcu wołarr y : Młoda paru. meeh 

·rowarzystwo św. J. ózefa w Witten A t~ tyje, niech żyje, niech żyje I 

I ł ł k . 1 ·=- Z ar z Ili d. ~ zo.sy a &~anowr.emu c~ on owi 

p. Józefowi Kołodziejczykowi ,w. j••1i••"••• I i jego żonie Katarzynie im Baeznoie. 
&<'! urodz. M a r k e I d c5 

We WSZTStkich listach do redakcyi, ekape Y' w dniu srebrnego wesela dnia 10 listo-
6

. 
pada najserdeczniejsze życzenia. Obyscie drugie I.·. . keięen.rni i drukarni trzeba padać zawsze aw ~ a 
ćwierć wieku przeżyli, ażebyśmy was ZłvLym cho;la.żby kto sa,dził, te adres jego posiadamy, aby od . 
wieńcem uwieńczyli. Te są życzeenia, które wied.ż lub przes;yłlta zamówfonyr.t rzeczy ~I~ tego po~ 
dziś składamy, a wzuo~zf\C toa;;t trzykrotn.ie wo- du nio opóźniły się. Szukanie adresu w dawnieJszyeb lis!' 
łamy: Niech Jubilaci żyj!\ 1 Zarztid, e~ 

lub ksif\Żlrnch zabiera wlele czasu i dla trgo pr:se · 

·~~~~~W~~~ n·i,tychml n.~t uskutecznió ?:ie mo~na 
Z& drut, nakład 1 reiakcyę odpowiedzialny;. Antoni Brejaki w B0cLwn. - N<lliłe.dem l Ctlcionkami W,dawnietw». nWiuuu. Polskiego" w Bo4}hum. 

Dodatek nadzw1csajP1• 



Nr. 135. :Bochum., sobota, 9 listopad.a 1901. Rok 11. 
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Numer dodatkowy. 

Grześ niepiśmienny. 

Ojciec Grzesia nie był od tego, żeby jego 
chłopak umiał czytać i pisać i miał najs.zczer„ 
sze chęci posyłać go do szkoły; ale za V\ sze 
się tak nieszczęśliwie składało, że nigdy na to 
czasu nie było. Zimy jedna po drugiej były 
takie citjżkie, mroźne, z zaspumi śnieżnymi i 
zady mkami, że Wojciechowa, matka Grzesia, 
nie miała serca na taki czas gnać chłopca o 
pół mili blisko na pociejow8kie grunt11 do 
szkoły; a prz~szła wiosna, to zawdy chłopak 
był potrzebny w domu: to gęsi przypilnować 
na pastwisku, żeby w szkodę nie poszły, to 
po wódkę do karczmy, to małą Petrysiq poko· 
łysn ć ~ albo starej Giertrudzie pomagać przy 
bydle. W żniwa jeszcze bardziej b:ył przy· 
datny: gdy wszyscy wyszli w pole do roboty, 
to gdyby nie on, nie byłoby przy kim zosta„ 
wić chałupy i małej Petrysi. Zagraj i on byli 
wtedy jedynymi stróżami; Zagraj odpędzał 
dziadów i złodziei głośnem szczekaniem, a 
Grześ nietylko, że Petrysię bawił, huśtał, uśpił 
śpiewaniem, ale i gałązek chrustu nałamał i 
ogień rozniecił na kominie i pilnował, żeby 
się kot nie dostał do garnków z mlekiem i 
drobił zacierki na nieckach. Wojciechowa po· 
trzebu wała tylko na chwilę wpaść do domu, 
ponas ti1;.„;ir.ć g.1 ~n1{; " :rn'Tli esznć . 7 asypa~ a re · 
sztil_ tu ju7. n:yia na gło-wie Gnr.esia. Matkłl. 
miała z niego niemaie wyręczenie, bo był 
chłopiec ciekawy do każdej roboty, a uważny 
i roztropny, że można się było spuścić na 
niego, jakby na dorosłego. Jeszcze nie miał 
dwunastu lat, a już rwał się do koni, wodził 
je na paszę, do Vi ody i dawał sobie radę, czy 
spętać na pastwisku, czy zaprząc do pługa 
lub poganiać przy orce. Pomagało mu do tego 
wiele, że śmignął prędko do góry i miał wzrost 
i siłę nad wiek. Gdy się go widziało zdaleka 
w polu przy robocie, przysiągłbyś, że to już 
dorosły parobek; dopiero zbliska widać było, 
że to jeszcze chłopak. Z umysłu udawał star· 
szego, niż był, naśladując dorosłych: tak samo 
klął, ja~ oni, tak zamaszyście chodził, na~et 
papierosy ćmił, spluwajl\c przytem tak, Jak 
tatuś. 

Wojciech nie brQnił mu tego, bo go okru· 
tnie cieszyło, że mu się taki śwarny chłopak 
udał, że ma z niego wyręczenie i rad p~ze· 
chwalał się nim wszędzie, po odpustach, J&r· 
markach, wodząc go ze sobą, żeby wcześnie 
przyzwyczaJł się do wszystkiego. Nieraz wra· 
cali obaj podchmieleni, nie jak ojciec z syne~, 
~le jak dwaj kamraci, trzymaj~c się za s~y~ę 
i przyśpiewując, a. matka patrząc na to, az się 
ze śmiechu brała pod boki. 

- He he - mówiła - to ci chłop bę-
d ' ' . k . zie kiedyś z tego Grzesia, OJCa za aBUJe· . 

- A dalibóg zakasuje - powtarzał ucie· 
szony Wojciech ~ powiadam ci ~atko, co .to 

, za szelma chłopak.. • do wszystlnego pow1a„ 
dam ci. 

Rzeczywiście był do wszystkiego, tylko nie 
do książki, nie do pisania: Kie~~ p~sze~ł do 
pierwszej spowiedzi, to Jegomosc az s~ę z~ 
głowę wziął, że Grześ ta~i duży urós~ i am 
czytać, ani pisać nie uII?1e.. Wnet OJCa z~; 
wołał do siebie na plebanią i zaczął mu kłasc 
w uszy: 

- Cóż wy to sobie myślicie, Wojciechu? -
powiada - chłopaczysko , ~ł'ros~o jak dryblas 
i liter nawet nie zna? B0Jc1e s1~ . B~ga, c~y 
wam to nie wstyd? Zeby to syn Jakiego b1e„ 
daego komornika, to jeszcze byłaby wymow~, 
że nie miał .za co go uczyć, ale .wy ~rze~1e 
gospodarz zamożny i żeby tak zamedbac dz1e· 
cko. A toż on sam potem będzie miał żal za 
to - i bardzo słusznie. 

- E ocoby to miał mieć żal, proszę jego
mości - odparł Wojciech rezolutnie, - ja 
czytać i pisać nie umiem, a uchowałem się i 
jestem gospodarz, jak się patrzy. 

- Ale teraz inne czasy, mój Wojciechu. 
Dawniej włościan uważano za małoletnich, 
myślał za was pan i ksiądz, - a teraz wy 
sami musicie myśleć i radzić o waszych po· 
trze bach. · Chłop dziś, im więcej umie, tern 
lepiej dla niego i dla gminy. 

- Ha, może i jegomość mają racyą -
myślał sobie Wojciech, wracając do domu i, 
skrobiąc się po czuprynie, myślał, że może 
trzebaby, żeby się Grześ choć czytać i pisać 
poduczył trochę. Późno bo ju ~ na to; ale le· 
piej późno, jak nigdy. Rada tedy· z żoną i 
syna także pytali się o zdanie. 

G1ześ nie był od tego, bo miał chęć do 
wszystkiego. Ojciec kupił mu elementar?i, ta· 
bliczkę, piórnik, linię, nawet torbę na li siążki 
i Grześ wyposat ony we wszystkie przybory, 
ubrany czysto, porządnie, jak na kmiecego 
syna t>rzystało - pomaszerował do szkoły. 

Łatwiej było jednak iść do szkoły, niż 
w niej wysiedzieć. 

Odrazu gdy wB'!lledł 'i zasiadł na ławce, 
cała szkoła buchnęła takim śmiechem, że pro· 
fesor pomimo upominania, nie p1·ędko mógł 
przywrócić spokój. Bo tei w istocie ogromnie 
śmiesznie wyglądał chłopak taki okazały, gru
by, szeroko w barkach rozrośnięty, pomiędzy 
małymi dziećmi. Ławka okazała się dla niego 
za mała i za ciasna. Gdy chciał śiąść jak 
się patrzy, to kolanami podważył ławkę i ka· 
łamarze, kajety i tabliczki runęły na ziemię. 
Gdy się zaś oparł plecami, to ławka cała w 
tył się przechyliła wraz z dziatwą, która, prze· 
bierając w powietrzu nogami, wrze~zczeć za· 
częła przestraszona. 

(Ci!łg dalszy n,aetflpi). 

Pożyteczne wiadomości. 
P1•ocenta za. czas nie ubiegły. Dłużnik, 

który nie płaci procentów od jakiegoś kapitału, 
a kapitał spłaca przed terminem płatności, nie 
ma prawa odciągnąć sobie procentów za czas 
do dnia płatności. To znany przepis. Chodzi 
o to, że spotykamy się często z z~rzute~, że 
to przepis nie sprawiedliwy. Dłużnik powiada: 
Przecież od dziś może , wierzyciel na procenta 
dać kapitał lub w inny sposób go zuż~ć. 

Ale trzeba uwzględnić, że V\ ierzyciel tak 
zaraz z owym kapitałem nie będzie mógł coś 
zacząć, by swoje stósunki majątkowe uregul?· 
wał bez względu, że dłużnikowi si~ stÓBUJe 
rychłej płacić. Przyznając dłużniko~i pra~o 
odcii\gnąć na ów czas procent,. nałoz~łob! .się 
na wierzyciela trudny obowiązek i c1ęzar. 
Dla tego staje prawo p~ jego s:tronie. . 

Chyba, . że wierzyciel prosi o rychleJSZf\ 
spłatę, wte<ly o jego ~h~dzi interes i można 
mu wtedy warunki stawiac. 

Ważny dla kupców wyrok wydał 
sad łąd ławniczy w Król. Hucie. Kupiec R. 
z~mówił w pewnym hurtownym handlu większą 
przes;yłkę sera. Okazało się, że ser był zepsuty, 
dla czego kupiec przesyłki nie odebrał lecz 
odesłał ją .z powrotem. Nadeszła ~ruga _Prze· 
syłka, lecz i tym razem towar w w1ększeJ czę 
żci był zepsuty. Kupiec i tej przesyłki nie ode· 
brał lecz zostawił ją firmie do dyspozycyi. Na 
to w~toczyła firma kupcowi proces o niedebranie 
towaru. Sąri rozstrzygnĄł na korzyść firmy, 
poniważ świ~dkiem udowodnio~o, ż? kupi~c 
starał się wpierw towar sprzedac, zanun firmie 
odpisał, że go pozost.a ~ia do d~~pozy~yi, .t~lko 
ma być zbadany. Kazda, chocoy naJmmeJsza 
próba. . sprzedania towaru zobowięzuje do od· 
bi,oru go.-

roces o polskie imiona. Kupiec pan 
Tucholski, prezes „Sokoła" z Dytomia uzy
skał w tych aniach uwalniający wyrok „kamer~ 
gerychtu" w sprawie polskich imion w urz~do„ 

wych podaniach. Policya bytomska zawezwała 
pana Tucholskiego, żeby w urzędowych poda· 
niach przy zgłaszaniu na ·policyę nowych człon• 
ków "Sokoła" podawał przy odnośnem nazwi~ 
sku wstępującego jego imię w niemieckiem 
brzmieniu. Prezes „Sokoła" nfo zastósował się 
do tego rozporządzenia i odebrał wskutek tego 
mandat na karę pieniężną. Sąd ławniczy jak i 
Izba karna zatwierdziły wyrokiem karę nało -
żoną p. Tucholskiemu, lec:z kamergerycht w 
Berlinie zniósł ten wyrok1 ponieważ prezes To" 
warzystwa je3t zobowiązany zgłaszać nazwiska 
członków tak, jak oni sami je podają; prezes 
nie potrzebuje tych nazwisk tłomaczyć. Pozo· 
stawia się policyi do woli, stwierdzić - napi• 
sano w decyi;yi „kamergerychtu" - czy członko· 
wie podali swe imiona prawdziwie lub też nie. 

Z różnych stronE 
Kraków. (Rocznica śmierci Kościue::-.ki) 

Dzieje Polski od drug' <'j połowy XVIII wie ':u 
opowiadają wiele wypadków, w których ludzie 
składali na ołtar~u Ojczyzny swoje mienie, 
szczęście i życie. Przeszło stuletnia walka. do· 
.zwoliła zapisać cały szereg żołnierzy i wodzów, 
którzy dzielnie służyli krajowi, a naczelne 
wśród nieb miejsce należy się bezsprzecznie 
naczelnikowi Kościuszce. Dnia 15 pażdziernika 
minęło 84 lat od śmierci tego narodowego wo· 
dza; rocznicę t~ obchodzono w mn:ejszych i 
większych miastach Galicyi, obchodzono ją w 
Krakowie, w którym znajdują się pamiątki po 
Kościuszce i miejsca związane z wspomnieniami 
o nim. Na południe od Krakowa, na gór;rn św. 
Bronisławy, wznosi się mogiła Kościuszki, dziś 
otoczona czerwonem murem - fortem austrya· 
ckim; zwłoki wodza spoczywają w podziemiach 
na Wawelu obok .zwłok rodzin królewskich, 
w Muzeum narodowym znajduje się jego sukma · 
na i czapka, ubiór, w którym prowadził pod 
Racławicami wojska na działa rosyji:<k\e, na 
rynku u wylotu ulicy Szewskiej pamiątkowa 
płyta wskazuje miejsce, na którem przed wal
ką o wolność Ojczyzny składał narodowi przy„ 
sięgę, a przy linii A-B w murze jednej z ka· 
mienie tkwi tablica na pamit}tkę, ze tam mies.z· 
kał Kościuszko, kiedy był kapitanem inżynie · 
ryi w wojskn polskiem. 

Obchód rocznicy śmierci Kościuszki rozpo· 
czął się solennem nabożeństwem w kościele św. 
Stanisława, w którym oprócz władz miejskich 
i przedstwicieli sfer mieszczańskich i robotni
czych, wzięła udział także młodzież szkół miej· 
skich i państwowych, zwolniona w tym celu 
od nauki o godzinie 10. W skrypcie św. Leo
narda grobowiec wodza ludu przyc.zdo biono 
herbami Polski i Litwy, świecami i lampami 
kolorowemi, zielenią i kwiatami, a wśród nich 
·ustawiono bronsowy biust Kościuszki natural· 
nej wielkości. Tego samego dnia wieczorem 
przy płycie pamiątkowej w rynku, ozdobionej 
wieńcami i wstęgami białą i czerwoną, złożo- · 
nemi w poprzek, zebrało się grono młodzieży 
akademickiej i ze szkół średnich i odśpiewało 
pieśń: "Boże coś Polskę.„" Tak minął piewszy 
dzien obchodu, dzień rocznicy. 

Lantpy mówiąee. Wielką sensacyę 
wzbudzajł\ teraz lampy mówiące, jako najno„ 
wszy wynalazek w dziedzinie elektryczności. 
Powtarzać i wydawać dźwięki może każda ele„ 
ktryczna lampa łukowa, wystarczy ją tylko w 
odpowiedni sposób połączyć z telefonem, dla 
którego służy ona wtencr;r,as jako odbieracz. 
Głos przez nią powtarzany (szczególnie śpiew, 
gwizdanie, śmiech, gra na trąbce) daje się sły· 
szeć w całej sali. Przez połqczenie z ko n den. 
satorem, lampy wydają świst, trwający tak 
długo, dopóki obwód kondensatora Jest zam„ 
knięty. Według :loniesienia „ Wszechświata" 
prof. Simon w taki spe sób sprzągł lampy ~ 
mikrofonem, że te jednocześnie powtarzają sło· 
wa, wygłoszone przed tym przyrządem, w ten 
sposób możnaby łatwo ogłaszać nowiny w ca· 
łem mieście. 
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Szanovvnym Rodakom w Brochu i okolicy d(!noszę jak naj ił~··~·4'~·
upn ejmiej, iż mój 

skład i war,szłał szewski Kochany Przyjacielu! 
prnflniosłem z ul. Marienetr. do dom.u przy ul. Coloniestr. 362/6 Powiedzie mi od k()go masz 
(polsh kc,louia), naprzeciw aali tJwarz~ slrifj. takie ładne buty, a tak ddi-

Polecam Sianownym Roda.ki)m towar roboty dobrej rę lrstuie odrobione? 
"'znej 1 fabrycznej, który wyprzedaję po bardzo tanich cenach. - 11ochany PrzyJ·aci"elu, 
Roblę także i mam na skh.dzie bąty do roboty z polakie,j dobrzt- '.\ • 
wyprawionej skóry, za któr~ gwarantoję, że nie przepuszcztJ. w cdy. - Przekonałem sifJ, że najlepsz0 
Wszelkie 1·epa.1·acye ro bie dobrze i tanio, a na życzenie zaraz. bnty otrzymać można cd polskiego 

Dzi•"kuj~ t' seanownym Rudakom ZB. dotysh ~z~sowe pop1m.~ie, pole mistrza szewskiego · 
eł. ro -iię i nadal łaskav.:f.j pami ęci. 

' z wielkim azt~cunkiem 

L„ Kt.tbiae~yk, mistrz szewski. 
\Vojc. Fuhrmanna 

w Hofstede, 
prgy ul. Herner Str. ur. 33. 

~~.,,~~~~~

Szanown;m Rodakom w Botthausen i okolicy 
pol·~cam tnój dobrte zaopatrzony 

skład f owarów kolonialnvch, 
win. cygar i papierosów„ 

Donoszę także. i.il JJOWidła. sliw:kowe już narleH 
szły i w:rByhm1 10 funtów za 3,40 mr. franko w dom. -
Tak sll.mo .oznaj miam iż w t~ m tygodniu do3tanę 

~~~~ pofakł tWłU"Óg. ~~~~ 
Prcsz~c szanowr: ych Rodaków 

terem, kreślę się z szacunklem 

..1.~n toni :S::oko eiński, 
Briesenstr.102 Rottl1anse11, Briesenstr. 102, 

przyatunek kolei elektryc?.ntj Wartema.yer. 

Wyp1·zedaż ! 
Proszę czytać I ·Proszę ezytać ! 

j urn~y F.Gottschalk.~~~~~~~~~~~~ 
w Oberhausen (Rhld.) A°"~Che9tA 

Coraz ~ ięks2y napływ odbif,rrów i ogólne za~nt.eresowa
nie aię całf'go :mir~stflo Be.E."ne i okolicy, n na.wet konkuren
tów, kończy się p-ytaniem; j ~•k może 

Klecza. wski w Herne, Bahnhofstr. 68 
taki do ~ny t o·..-:; a1 t;ł,k t&.nio B r1rzeda,.,Tać - Oto ku:piłem wiel
ki skład w B0chum riod nazwą. „Bochumcr CJonsum" 
na pół darmo i dla trgo mc gę t~k tu.mo sprzedawać. 

Mimo to poattinowih ro wielką . pestyę 

płas~czy pele1•yn.owyeh 
od S marek pccz~wszy: do póki zapas starciy, sprzedawać, 
aby prześcigną,ć wszelką, konkureucsę. 

Dalej ;,przed&j~ 
pP-rtyę 1~aJetotów zimowych 

aby ich s!ę pozbyc od 6,50 mr. pocz~wszy. 
Prócz tego mam je~zcze około 42§6 sztuk 

przedmiotów. 
I. Ubrania dla mężczyzn 

we wszystkich kolorach dn wysi.Ulumia od S mr. pocz. 
Il. Zim ~nrn paleto ty, 

we waz-vstklch kolorach od 10 marek pocz4wszy. 
JII. Piękne paletoty eskin1osowe 

z cieułlł podazewk~ od l.3 m. pocz. 
IV. Piękne spodnie Ila niedzielę 

krój łydkowy i angielski od 3 mr~ 60 feny~óv~ .po:zfłwezy. 
Płaszcze i ub1•an1a dfa dz1ec1 

we wszystkich p i ę k n y c h k o 1 o r il. c h _ od 2,20 m poc!, 

K~ftany, gacie i ubrania do kopalń 
po cenJJ.cL zakupns. 

I~ O:Bt1WIE == 'lifF"' . lk . b . ty co ręcznCJ ro oty. 
Kamasze dla mężczyzn od 4 marek pocz. 

Bóty dla mężczyzn do sznurowania 
od 4,50 · mr p<' CZj\wszy. 

Ciepłe trzewiki z materyj dla niewiast 
od 3 50 mr pOCY.f\WS2.y. 

Bóty dla niewiast z guzikami 
i do sznurowania z dobrej skóry od. 4,20 mr. poczfłwszy. 

Mocne bóty do· i·oboty 
z gwnździaml od 3 m~. óO fen pocz&wszy. 

Jlocne bóty i kropm!4y z fałdami i bez 
p o c e n a ć h n a j t a ń a z y c h. 

Wszyscy odbiorcy z obwodu 30 lllil otr~y
mają mime tanich cen zwrot kósztów podrózy. 

S. Kleł'zewski, 
Bahnhofstr. 68 HERNE, Bahnhofstr. 68. 

Gles Synogarli~~Y 
·.w. ~ust;1ni ~ -:-,da.ta tego j~czą,cej, to jest: duszy chl.ze;. d 
'•f:·~kiej ruimyśhmia , do 0 ana Boga, wi0~zncgo oblul)fonct 
, , z.dychania., ·w chrześc\ańdd.ej d. oaknnałości ćwiczeri :<-. 

Cena 1 markę, ?ł przesyłk4 1 mr. 10 fen. 

-~·~~~~·~+~~~~*~~~~~
: Kalendarz M:aryański : 
• 1u1. rok 1902 ! 
• z licznemi rycinami oraz z 6 dodatki.mi tj. : 1) „Elementar.z .~ 

Polski" broszura objętości 64 stron, w okładce koloroweJ. t 2) Kol~rowy obraz „królowa Wszyat~ich Swiętych". 3) Dwa i 
'V obrazy jednokc·lorowe. 4) Obraz clemowy I 4 portretami. 6) 
A Dwnkolorowy kalendarz ścienny. 6) Kalendarz kieszonkowy. 

T Cena 60 fen, z przesyłką 70 fen. ~ 
: Adres: „Wiara• Polski", Bocham, • 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 

przy ulicy Murktstr9.sae nr 120, W6 16 \&:I a 
p ·1let~a.: fonogrsJy (które mówi!\, 
da ~z~, śpiewaj~ i graj&) po 10 ro. 
Katarynki od 10,50 m. pc cg Har· 
m0.:n1d od 3 m pocz. Wszystkie 
inne inatrumenta po najtań. CflDECh 

\Vysyła,m wszędzie skoro otrzyma n 
zamó-.~ ie lie. 

leczy 

ból głowy, podagrę reumatyzm, 
a niieszka teraz 

:S:ern~, przy ul. Bahnhofstr. 37. 

Teraz Teraz 
wszystko 

·odpłatę. na 

Wszvstko 

na odpłate 

i 

zagotówke. 

Składy 

Rosnera 
na odt)łałę. 

- Scchum, 
K 3.iser-Friedrichplatz nr. 11 

niedaleko klasztoru, 

:S:erDe, 
~ przy ulicy Bahnhoftitr. 97. 

Gelsenkirchen, 
przy ulicy Friedric~str. 4. 

Essen, 
przy ulicy Rottstr. 65. 

Oberhausen, 
przy ulicy Marktstr. nr. 116. 

Duisburg, 
przy W einhausmarkt 5, 

Doł:tm u:a.d., 
przy ulicy Miinsterstr. nr l. 

Hagen, 
przy ul. Elberfelder Str. 32. 

0000000000000000000000 

Wrazie potrzeby proszę 
przybyć do mego składu, a 
każdy się przekona, iż do-· 
brze obsłużony został. 

wszystko 

odpłatę. 

Największy 

dom kredy
towv 

eJ 

towarów i mebli 
w całym obwodzie 

przemysłowym. 

Meble„ 
___!.owary wyścietalle, 

Towary łokciowe. 

Konfekc. dlamę ? czyzn. 

Kontekcya dla nifwast. 

Towary białe. 
- --

Dywany i portyery. 

Zegary. kapelusze, 
---

Parasole. buty, 

Pościel 
od najtańszej do 

najdroższej. 

Całe 
urządz. mieszkań 

od najzwyklejszych do 
najwięcej eleganckich. 



wc>llV'w°:°°°oooooooooooooooooooooooote do ~~!!;~} ;J..~ł~!~E.~t 
Ksi~ żka do nabożeństwa R szukuje natychmiast • 

~ li
0 

Jozef Mroskowrnk 
śp. ks. Arc-ybiskupa Dunina wydała 7. na- B h F I 
kazu i polecenia Najpr~;ewiclebniejszego Ks. I r~el ' e dstr. :or. 

22 I. 
Arcybh~kupa Dr. Stablewskiego w nowym, ł) 0 

nego 

znacznie pomuożonJrn nnkładzie z uwzglę- 2 Z S fi peę 
dnieniem licznych pieśni kościelnych 0 obe~nauego r ta.n:teJsc.emi stosun-

Księgarnia g bmi h'lu:llowe:tLi, uos·ukuje zaraz 

]. B. Langiego w Gnieźnie. g ~~~a/id l·go stycznia. fabryka 

§ 
Cena. za t-gzempla.rz Ofira..vny w skórę z żółtym 2

0 

J. Smodlibowski, 
brzi:giero 2 .25 fen., w skórę z złotym brzegiem 3 mr., O w Miłosławiu. 
w c kuciu 5 mvrek. 

8 Do nabyc-ia wprost ·u nakładcy lub też 11 15 i 20 % Jrowizyi. 
8 k 'd · · · k · · Rz~telnych męfoz;.zn poszukuje 

W az 67 inne7 sięgarm. wielki jako r~ete1ny znany skład 
PR _ _ _ ltm.1~ w i n r eń ski c h jako 
goaoooooooooooooooooooooooooooooooomogeg . ~a.stęp ~ó ."M' 
O llli! *W . AA @i§WM OOO I ~o s ~rzPrlawauia prywatnym i go-

- 1 B<'ir.n.;m. - B iałe wino od 50 m. 

-.»y OSl;J ~O'nR.A obrót' '(ł.f'li;iel~r'~ i '.o :t,. Wino c~erwone od 60 mr. 
.„:.) -V~ 'i'\j ~~ .D...! J.H •t.:z ..:a 100 htrów. Zgłaszać u· 

d • • • •. • • d f b k• P' a57.ll sfę pod Pdr. : Weinprodu-Sprze a)ę tante] nlZ me)e ne a ry I. :tirn Haa3e11stei11 & Vogle.r A. G 
Wi;zyatkie moje zegarki są starannie ()bciągnięte i na minutę Frankf•.trt a, M. ' 

·teguwwane. Za każdy z1:garek daję !> lat pismiennit gwarancyę. Oba· 
y niema tailnej. bo to coby slę podobać :u:ie miało przyjmuj~ i po· 
10t.em i zwracam pienjącdze. Trzeba się koniecznie przekonać, a kt( 
le kupi, toć trudno, ten sam Robie azk(ld~i. Zc:mó'.l\"ienia i rodr.i.~ko· 
~&L1a Md7.ie.r:nie nadchodz~ 

Oaysto złota 

olcz y ki 8 ka.

~t (333) stę

'iów, tylko 9 
marek. 

.,,. ;i„~· 

Nr. 900. 1311 
kt~rv.t. :;łota j 

;:~łoc. ~pode .r 
bimlzo trwał· 

l,2b mr 

i;arek niklowy, kfocr.ykowy cyl. na 6 kami ~sl>O mr· 
ega:rek posrebrzany cyl. na 6 kadl. z 2 ztocnoe brzeg. 6,10 mr. 
i;a.rek ten 1am z najlepsiym werkiem 'f ,'f .S mi 

17sio srebrny zeaarek cyl. kluczykowy na 6 .!nur .. 
li 2 złoconymi brzegu.ml z dobrym werkiem 9,00 nu 

~n sam ze1iarek z prima werkiem 10,00 mr 
tysto srebrny ze~arc!i. cylyndrowy remont. na 6 . 

kamieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem 10,2~ re, 
en sam z najlepszym prima werkiem J.2,00 mr 
Matką Boską najpiękniejsze, czysto arebrne zegarki z 2 złoco~ 
llll brzegami i z n:ijlepa~ymi la. prima werkami na 10 kamieni po lC 
1 t4, 18, 18, 19, 22, 26 marek. N aj wspanialszy z natką 
Otiką ze;arck złocone litery, ł najozdobniejiizymi złoaonymi brze· 

i, ciężki w srebrze i z najlep:izym na 10 kamieni prima prima wer
em tylko 28 m. Zegarka tego z pewnośoiit nikt jeszcze nie wid!i!ia.ł 
gate cenniki blisko 500 ilustracyj na zegarki~ łańcust:ki, bi!uterye 
t~ skrzypce, flety.

1 
klarnety i harmik.i wysyłam darmo i franko. 

Jl. aneeki, Miejska Górka, 
(GłSrehe.o Bez. Po~~n.) 

Baczność rekruci! Baczność rekruci t 

ilh. Ge ijbseh 
W Herne, naprz. gościnnego Meinharda. 

Podług miary: 
Ubrania od 36 marek pocz. 

Paletoty od 30 n1a1~ek pocz. 
Spodnie od 10 marek pocz. 

pod gw1n·al'JC.Ylł ~s bez: aganno leżenie w m jkr6t. czaeie. 

.... Wielki sKład materyj. ~ 

IJankłudowy 
Eing. Gen. mit unb. Haftpfl. 

~w Racibo1•zu - (Ratibor 0/Schl.) ~ 
imujc wszelkie kapitały t oszczędności poczlłwszy od 1 marki~ 
l od nieb 31/2 0;

0 
?a miesięcznem, a 4 9/0 ,za ćwierćrooznem WY}\C• 

tentem od dniB. złożenia pieniędzy. - Adres : 

:.Bank ·lud.owy E. G. m. u. H. 
łlaciborzu (Ratlbor O/Schl.), nl. Panień:ika 13 (Jungfernstr-) 

Zbió1a pleśni nabożnych 
r Użytku kościelnego i domowego, wi~l~4 .ksi«)~ę, m~c~ · 
aw~'ł'. zawieraj4ctt przeszło 1100 p1e.s~, k1lkad.z1s1'\ 
iy l nieszporów na ważne uroczystoam polecAmy po 
itch z pr?:es. franko 3 mr. 50 fen.· 

Adres „ \Wiarus Poliki", Boehum. 

lakład dentystyczny 
do wprr wia.nfa 

sztucznych zębów 
i OJ;.c.llac1j„ 

Hif li e.łnd.icką 
Hęrten, Ewv.Jdstr. 7. · 

Podręc~ni~ 
do domowej nauk! 

Beligd Mw. 
Hym§lłrn-katolickie.j. 

Krótko. I N••k• Łatwo. 
0000:.1 
8 c.i:-;ytania. 

0000000 8oooooSl g Etisto~ya św. g 
§ Katechizm. I 
~i Pieśni.1~= wicie. 

000000 

Cena 50 f"enygów. 
już w oprawie), za 60 f. z prze

syłkfł pod opa.skf\. 
Księgarnia „ Wiarusa Polskiego" 

w Bochum. 

Steple 
wszelkiego rodzaju 
dla towaz:rystw 

i osób prywatnych, 
poprawnie po polaku wykonane 

poleca i dostarcza 

i w uajkróf::zym czasie 
siMarniv n Wiat·usa Polskiego'1 

w Bochum. 

Towarzystwom 
które tycz~ sobie, aby st~ple ich 
były wy1·ażnie odbite, to jest: 
iżby wyrazy nie zalewały się fa.rbfł, 
pvlecamy bardzo pn.ktyr:.7Jlie urz2'
pzone 

podusz'i 

~~of.~!l1~o!~~ .~!2&~ 
czerwonym i zielonym. Podu· 
szki urządzone są tak, że 
nie potrzeba ich farbą ni· 
:dy polewać„ gdyż farbR 
w tychże połluszkach za
warta nie łatwo wysycha, 
a starczy ,jej na lat kilka. 
Cena tylko 75 fen., z przesyłklł 
95 fenygów. Adres : „ Wia.rue 
Polski", Bochum. 

Obrazki 
w r..i.mkach czarnych polerowa· 
nych za szkłem, obrazki w ramy 
kach mosiężnych, obrazki owalne 
z perełkowym brzegiem i t.d . po 
'W fenyf!ÓW ta sztuk9. 
Adrea: „Wiarua Polski", Bochum. 

Dla Rodaków na obczyźnie ważna wiadomość! 
Kop lamigłówe ' 1a.dań i pytuń . odnosz~cy\)h o\ę do dziejów, lit~r!!.tury~ i geog~afii dawnej 

Polski. Zestawił Józef Oh >c!szev..eki. 
Za dobre rozwifł?:anle łamigłówek wyznaczono~ .lOO naiiród, 

pomiędzy któremi flt\ np rantę'Puja,ce: Zegarek kieazonkowy \'t'iUtllŚcl 
12 marek, doty pie~s~ior,ek 79 10 marek: barmnnika. brr1•z. 1, k 1Jczyld 
ksif\łki, ohrazy itd. Bliż3ze szczegóły p .1dane w dziełku Kopa łamigł, 

Cena. z przesyłkĄ ao fen., 2 egzf'mpl. 50 fen., ó egzempl. 1 mr. 
sa co przesyłka franko. Należytrśó dl) 1 mr. 1>rzyjmuje ei~ znaczka.mi 
poczt-0wemi. 

Sił nagrody dla dzieci i etars::ych '1Fób. 'Jł.ndacy zo, granic~ będtłi 
szczególnie uwv,ględnieni, - Zamawiać pod adresem : 

J. Choctszewskl, Gniezno - Gnesen. 

~len~arz ,,Katolika'' na r.1902 
\.. 

,gawiera następujące dłuższe i krótsze powiel eil opowiada.nial 
Iłftwa pod Grunwaldem, opis wyjęty z 8lawnej powieści „Kr~ 
in.cy" przez największego powieściopisarza polskiego Henryka 
Sienkiewicza; W chacie Ilursldej, opowiadanie z wojny Angli.
lrów z Burami, bardzo zajmujące a przedstawiajlłee grozę woja 
ny, jeszcze się toczącej; Męczennik za wian,, powieść pod.lu 
prawdziwego zdarzenia, opisujący losy młodego ohlopc& ży„ 
dowskiego, kt6ry z mHości dla wiary Chrystusowej, .z ręld; 
akrntnika ojca swego śmierć poniósł; Trzy Siostry, Przedłuż~ 
nie źy~fa z powodu różańca ~w1ętego~ Co to Jest bieda, zabawna, 
powieść o królewiczu, szukającym biedy po ~wiecie i co mll 
aię przy tern zdarzyło, Nagroda za szlachetny uczynek, Ratu.• 
nek za rntnnek, N awróeenie w ostntnleJ R"odzłnte, Dowcipy 
-polskiego clilopa, bardzo ucieszna historya., Cudowne uleczeni• 
''lwrol>y, ,Jnkte ~vcte, taka śmterć, Na lotu młerof, Pomoł 
w- c:1,asie dodu, Pies, jakich mało, śmieszna historyjka obr~ 
kowa, Pr:r,ygoda Michałka z byczkiem, Żandarm f lazęra.@ 1 

Kalendarz zawiera opr6cz tego następujące wiersze' 
Wiersz na Nowy Rok, Do bociana, Powitanie, Brzoza Gry· 
~v1iRka, Dziewczę polskie, Zródło świętego Ga.ngolfa. 
9 Lubownicy śpiewu znajdlł w kalendarzu ezter, piosnki 

?S nutami. 
Z dalszej treści kalendarza przytaczamy: Dziwne ~ 

~zaje różnych narod6w co do koszlawienia ciała ludzkiego'! 
PrzE>.Madowanie chrześcian w Chinach, Jak król polski Wl,.... 
11ysła.w IV. opiekował się ludem, Ciekawoś6 u zwierząt, Hi-; 
tor,va dzwonu. . •. Ka.Memu jak najwięcej potytkn przynie-. 

ii;ie artykuł w kalendarzu pod tytułem: Co każdy o pra
wie wiedzieć powinien. 

Przesz!o '70 pięknych obrazków większych 1 mniej• 
~z~~ch zdobi kalendarz, a międu nimi w wielkości kalenda.rzat 
:-: ni1 wy pod Grunwaldem 1) Si:nierć wielkiego mistrza Krzy·} 
-:.„,.i.;:i"g-o, 2) Ksilłżę Witold uderza na Krzyżaków, Przed grot\ 
btki . Boski~i w Lourdes, Król i królowa angielscy pny 

ntwa.1· .... 111 parlamentu, Gwiazdo morza. zmiłuj aię n.ad na.mi, 
U lek-irza. dla dzieci Nadto 6 bezpłatnych dodatków: 1) śli
r..zny kolorowy obł"az cudownej Matki Bosld~j, 2) obrmr. 
;.·.ę, kard. Ledóchowskiego I. 8) ks. kaNL Puzyny, 4;) 
kalendan Aclenny, /$) kalendat"3 kieszonko'wfl albo pv
rraaresowy, 6) abecadlo lclen:nfł e lUeramł druko-wa
nem.i t pi.sanem.i dla dzieci.. 

„ ,. Cena kalendarza. 50 fen„ .z przesyłkii 60 fe.... 
Odprzedają.cym wielki rabat. 

Kt? wprost do ekspedyeyi „Katolika" nade§le 5 marek.li 
·t~z.~ma J<'denasty darmo, a prócz tego jeszcze jako na~ 
lts1ą,zkę pod tytnlem: ~więty ,Jan Kanty przez ks. kan. 
e:zntskiego", zawierającą 280 stron druku i kosztuje w han 
k~ięgarskim 1 markę. 

•
1

@ Nal~żytość najlepiej przes;vłaó przekazem poczio'WJ"llli 
i1 1,. ,anw<'1sun~). Koszts:L przekazu wynoszą 10 fen., jeśli-~ 
po,;: la ~urnę 11ie wi~hzą jak 5 ma.rek; od 5 do 100 marek wy-. 
irn~z;t kosz;,a przesvłk1 pieniędzy 20 Cenyg6w. - .A.~. 
;'):.i..'1"' • .... +.a.I>-· µ "'~:~"'~· ::Lr!i;;; B:--~::..i.e G;:..§.~ t.lł'_~!d.IMw~ ~ 

Kalenda1•z ten nabyć można także r księ 

garnł „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

W Drukarni „ Wiarusa Polskie~o" 
w Boehum5 Malthct"cr8t~:. 17 .... 

je.3t do nabycia.. 

pap j r li~ t vv 
z piąknyrni polak:imi napisami 

Cena. zs jedn() teczkę ;., 5 o.rkuszaml 6 kopertii..m 
10 fen., z pn:eeyłką i3 fenc Kt0 za.mÓ\\-i od razu 
30 teczek, otrzyms i;i.·zeeyfa~ frs.nlrn. - - Naletytość prn
simy p~zesła.ć n~ p;: z ód w ma.rks.ch pocztowych (w li~cie). 

Kto pragnie posiadać 

książkę do nabożeństwa w pięknej i mocnej oprawie 
niech sobie zapisze 

,,Boże bądź m ·1ościw': 
KsifłŻka „Boże blłidt miłofoiw;' zawiera bardzo piękny zbiór nabo

łeńetw i pieśni, a kosztuje w na.dzwycza.j p$.ęknej i mocnej oprawie 
3,50 mrk:i 6 mrk., 7 . n.rk„ 7 ,ó,O mr~. i 9 mrk. Keilłżkę tę przesyłamy 
ŁtOprzednun ne.desła.mem na.lezytośc1 albo tet za. zaliozk2' pocztowfłi. 

Ad.res: „ Wiarus Polski", Boehum. 

Bzie 0 e Polski 
1 najnow~zych czasów, treściwie opowit;d:eiane przt
\fa:yana z nad Dniepr..i. W ;id~nie o,,, -.cbione 80 o bru ... 
• 14tm wa~niejszych wypadków dziejowych kr6low i słt 
wilych mc;żów polok.lch. Ci.ma ,.,,~ egz. oprawn~ 2,50 m. 



Filip z Maeieiem. 
Filip: Dzień dobry Mucirju. -

Maciej: Dzień dobry F 1iipie. A gdzieś 
tak długo przebywał? Już cię kopę 
lat nie widzinłem. - Filip : Chodzę 
po całej Westfalii tak z oieka wcści. 
- Maciej : No, i cót~ś tam widział i 
słyszał? Opowi~dz mi jeno I - Filip: 
O, bardzo wiele opowiadać bym ci 
mógł ze cztery niedzielę1 a szczególnie 

z W1tten. - Maciej: .z Witten? Pewnie Polacy wazJstko u o1J~y cb 
kupuj~ ? - Filip: A przepraszam, proszę nie obra~ać poczciwych ludzi: 
bo naocznie priekon1.1łem się. Z ciekav- ości poszedłem na lekcn śpiewu 
Koła, posłuchaó ich śpiewu, a com v. i dział i słyszc.ł, to maie bardzo 
zndZiwiłJ. - Mac!ej: No i dla Cl.iego? - Filip: Bo ci ta.Jl wsz~stko 
jak malowane, porzj\dnie ubrane, wszyecy śpiewacy w nov;e ubrvnia 
odziani, a duch i duma tskA, bo wszystko zamavviBjl\ u Pohika Mar
clna Jaaiczaka, mistrza. krawieckiego, bo prawda, że wart tego, co zro
bi to dobrze i tanio, już ubrania pocrf.\wszy od 36 marek, a każ .J e leży 
jakby ulał. Ja sobie także ubranie i paletot zamówiłem, i wszysey Po 
Jacy w okolicy u niego zamawiajl\, bo lepif'j ollsłuży niż obcoplemie· 
niec. - Maciej: A gdzie on mie::izka, bo i .ia. u niE>go ubrł'nie i rale 
tot za.mówię . - Filip: Oto jego adr(S > mist1·E k1·awif cki nar• 
cin ·Jasiczak w Witten, ul. Wilhelmstr. 1.1.. - Maciei: 
A niech ml uda się go odoaleść, a zaraz ~a mówię ubranie u niego, b ) 
jeat prawym Polakiem Marcin Jasi :zak. R Jdaoy dalej za mnfł. 

.... ·-.:.&: .., 
c.= ~ c= •,..-j 

= i.-. ~ • oo ......... „ o 
CIC ~ 

':Z t"1 ~ 
~ 
~ = ...... ~ o CE) ~ • -ca 

CL-

Żądajcie 

i czyt~jcie 

„Biblioteczkę dla Dziatwy 
i Młodzieży Polskiej" 

Wydawnictwo ludowe 
imienia Ada na Mickiew:cza 

zawierail\~ historyę pol <-k&, życior;yay 
nas iych wielkich męż0w, świ~ tych pol- 1 

skicb, powiastki moralne, h·geady, baś
nie, bajki wiersze i wierszyki, oraz 
opg~i~~a'!iai dla śmiechu i rt)zr:;wki 

Dotj\d wyszło 8 tomików po 
10 fen. za pojedyńczy tomik, sprze 
s;yłk2' 13 fen. 

Dal~ze tomiki pod pras~ 
Adres: 

„Wiarus Polski" Bochum, 

Ciekawe książki w nowe.m wydaniu. 
.Królowa niebios. Pobotre legerdy o Matce Bosk!eJ 

Cena 1 mr, z przes 110 mr - W~;larz z Walencyi. Od po 
CZfłtku do końca p ękna i z, jmująca powis.stka. Cena 80 fen , z przee. 
90 fen. - lJkryte skarby. Ciekawa~i pięknymi obrazkami przy . 
ozdobiona powiastka. Cena 30 fen. z przes. 40 fen. - Zycie czło• 
wieka ,;rzeszne,;o, usprawiedliwionl'go i nśa i\'eonego, 
Nauki, rady i przykłady dla wszystkich. Z wielu ... obrazkami. Oem 
80 fen., z przes. 90 fen. - Miody pustelnik. Z1.1jmująca powieść. 
('ena 35 fen., z przes. 45 fen - Powiastki (legendy) ku nauce: 
zbudowaniu i rozrywce. Cena 30 fer ., z przes. 35 fen. - . Zwy cię· 
st"D'O cnoty. Piękna i buduj~cs. powias~ka. Cena 40 fen., z przes 
45 fen. - Toastnik. Zbiór przemówień, toastów, tyczeń , pieśni. 
monologf>w, wierszy do deklamacyi itd na uroczy at< ści familij ne a mia · 
nowicie na. zaręczyny, wesele, chrzciny i srebrne i złote ?;ernle. CenD 
50 fen., z przes. 60 fen. - Dziesi1'Ć żywotów Ś '-" iętych i>łużebuic. 
Cena 30 fer., z przes. 3ó fen. - Królewna Różyczka. Stara 
baśń. Cena 25 fen., z przea. 30 fen - Jli9torya o jedenastu 
królewiczach. Cena 20 fen , z przes. 25 fen. - ()z.emu ddad 
zawsze ddadem, choć mu wszyacy dr.jlł? Cena 20 fen., z pr~es. 
25 fen. - Doman i Liliana. Ciekawa hiBto1ya z d6wnych cza
sów. Cena 30 fen,, z przeH 35 fen. - Jonek i Niewidzialnt! 
szaty. Ceny 20 ft.n„ z przcs. 25 fen. Miłowid. Historyo. cu
downa. o biednym przewc źniku Cena 20 fen ., z przes. 25 fen. -
Marzana. Historya bardzo hdaa i ciekawa. Cena 30 fen, z przes 
35 fen. - Stary Micltał «'Zarnoksi('Żnik. Cena 25 fen ., 2 

przes. 30 ffn. - Wałek na jarmarku. Cena 20 fen. z przes. 
25 fen. - Dla rozrywki. Zbiór gawęd, wesołych opcwiadań, po
wiastek, anegdot i żartów. 
f!t~9:' Adres: 0 Wiarus Polski" Boebum. 

I Drukarnia „ Wiarusa Polskiego'~ 
Maltheserstr. 17, w Boehum, Maltheserstr. 17, 

wykonywa 

gustownie, prędko i tanio 
wszelkie prace drukarskie 

mianowicie 

ustawy, prog1•amy, karty wstępu, karty legitymacy,jne i 
kal."ty do kwitowania składek miesięcznych, koperty i p~· 
pier z nazwą towarzystwa lub z nazwiskiem osoby pry· 
watnej, zaproszenia weselne, karty polecające i wizytowe, 

plakaty, p~ospekty i t. d., i t. d. 

Ninifljszem <lo no>1?ę szanownym 
R.0dacikom w B1·nchu, iż teraz 
rrie3zkam przy naryańskiej 
u licy w J c1 mu ·gola rza panu. 
H ntinga. 
B'„ L u :rmann • 

akuszerka polska. 

Służąca Polka 
potrzebna od 15 lis"opad :t.. T~lko 
taki 3 zecłcl\ eię zgłosić, które do 
brze prać umiej~. 

Franciszek Józefoski, 
k si ęgarnia polska. 

He1•ne, Nowa ulica 35. 

Służąca Polka 
otr zebna od zaraz 

Józef Wojciechowski, 
Wanne, Kastanien- Allee 

Nowe książki. 
Bau·my s i' I Gry na wolnem 

powietrzu. Cena óO f., z przes. 60 f. 
Zabawa zlm ą. Cena ló fen .: 

z przes. 20 fen. 
Bądź oszcz,cluym. Cena 30 f. , 

z przes. 35 fen. 
Wesołe clncile. Gry i zabawy 

towarz:iskie w domu i poza do
mem, oraz miłe a pouczajfłce za
trudnienia. Cena 1,80 m., z prze
syłk2' 2 mr. 

Gry i zabawy w kółkit rodzin
nem. Cena 1,20 mr., z przesyłkfł 
1.30 mr. 

' Gry i zabawy na wolnem po
wi et1·zu. Cena 80 fen., z przes. 
60 fen. 

Gry towarzys~;ie. Cena 20 fen. : 
z przes. 25 fen. 

Gry umysłowe. Cena 25 fen , 
z t rze:i. 30 frn 

MUe zatrudn ienia w wolnych 
chwilach. Cena 50 fen , z przes. 
60 fen. 

Zgadnij! Zagadki, szara.dy, re· 
busy i obrazki cieniowe. Cena. 30 
fen :, z przes. 35 fen. 

Skarbczyk strzech polskich. 
Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Obra,zki wz i,te z życia ludu 
Ot-na 35 fen., z przes. 40 fen. 

Arumugam. Powieść misyj na 
Cena 35 f., z przes. 40 fen . 
Kłusoicnik. Cena 40 fen: z prze

oyłkfł 45 fen. 
B eldonek. Cena 50 f., z przes 

60 fen. 

__ . .,._..._ __ 

Tanie a cieka't'V'e ksiG\żki: 
Godzina śmierci, czyli leki na strnchy śmiertelne. Cena z prr: 

włkf.\ 60 fen. - Gawędziarz, czyli zbiór ciekawych opowiadań. Ci 
~ przesyłki\ 60 fen. - Dziwne podróże Obieżyświata. Cena 60 I 

Zegarek czyścowy, czyli nabożeństwo codzienne za dusze 
~zyścu cierpif!ice, oraz Godzinki i modlitwy dla dostąpienia szczęśliw 
imierci. Cena 30 fe!!. - O trzech św. Hostyach, 50 fen. - Gł 
iw. Barbary, 50 fen. - Rozmyślania religijne dla pobożnych niewi 
Jhrzesciańskich, 75 fen. - Walka. o byt i walka o cnotę, 60 fen. 
Ksi~żna Lubomirska, czyli cudowny los sieroty polskieJ w Paryżu, 
~e!!. - Klara. czyli zwycięztwo C) noty, 60 fen. - Kręte drogi, . 
listorya młodłieńca zbłfłkanego, a później nawróconego, 80 fen. 
l'łacz Ojców św., 75 fen. - Przera.tliwe Echo, 60 fen. - Genow 
W fen. - Bolesłs.w, 40 fen. - S~d Ostateczny, 40 {en. - Męki p 
delne, 15 fen. - Nu.uka o Szkaplerzach; 20 fen. 

Głos Synogarlicy na pustyni świata tego j~czllcej , to jest: du 
1hrześciańskiej rozmyślania, do Pana Boga, wiecznego oblubieńca. wzd, 
3hania, w chrzescianskiej doskonałości ćwiczenia, cena 1 mr. , z pr 
1,10 mr. - Ita. z Togenburgu. Powieść wzruszaj1'ca z wieków śre 
ku zbudowaniu i pokrzepieniu w cierpieniach i uciskach tego ży' 
Jena 30 fen., z przes. 35 fen. - Czemu dziad za wsze dziadem, 
nu wszyscy daj!\. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. - Miłowid. Hi 
:ya o biednym przewoźniku. Cena. 20 fen., z przes. 25 fen. - Po\· 
)zowania dla dzieci na Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, · · 
piny i urodziny. Cena 25 fen„ z przes. 28 fen. 

Ministrant, 15 fen. - Pomsta Boża, 25 fen. - Los Sieroty, 
fen. - Listownik, 50 fen. - Legendy, 30 fen. - Lampa <;)zarodzie 
ika, 40 fen. - Koszyk kwiatów, 40 fen. - Robinson, 80 fen. 
lntoi z Sks.lir..:i., 30 fen. - Ch:i.ta V/ujs. Tomasza, 30 fen. -
:zadki w świecie . 10 fen. - Dolina Almeryi, 6.0 fen. - Gadu-g. 
10 fenygów, - Historya o królewiczu, 30 fen. - Magazyn zabaw, 
fon., - Obrazki z życia ludu, 40 fen. - Jaskinia Beatusa, 1 mr. 
)ra.cye i piesni weselm, 30 fen. - Powieści i gawędy, 50 fen. 
?rzygody z życia pijakó"f'\°, 30 fen. - Zbieranka, 50 fen. - Obi 
:wiat 50 fen., - Wesoły Figlar2, !O fen. - Kopa opowiada.il 30 I 
- Róża z Tannenburga, 50 fen. - -~piewnik polski, 50 fen. - S 
Jiekawych bajek, 30 fen. - Siotra Wiktorya, 50 fen. - Gawędzi 
)Ó fenygów. 

Niepojęte drogi Opatrzności, 50 fen. - Zbiór powinszowaó 
fen. - Zwyczajna ku~hnia domowa, obejmujj\ca pr.zepisy potraw 
charskich, 80 fen. - Przewodnik dla nie.znajfłcych języka niemiecki 
15 fen. - Sybilla, czyli zbiór proroctw i przepowiedni, 4:0 fen. 
Mała Lutnistka, 50 fen., - Sto wesołych anegdot, 15 fen. - Hist-01

• 

o Złotoszku i Czerwonoszku, dwóch królewiczach bliźniakach, 30 
Powiastka o dziewczęciu, porwanem od zbójców, 20 fen. - Pil 
historya o gołj\bku, który przyczynił się do uratowania rycerza 
imierci jaka. mu ze strony rozbójników zagrażała., 20 fen. - Sni 
linka, historya bardzo zajmując!\ o prześlicznej królewnie i o jej ni 
d.ziwej i srodze uk:nanej macosze, 30 fen. - Wianek najciek:rwsz, 
powieści i anegdot, 30 fen. - Dzieci sabaudzkie, 30 fen. - Kop 
~zek. Historya bardzo piękna o sierocie, co wyszła za królewicza. a 
macosze i dwóch jej córkack ukaranych, 30 fen. - KBiążeczka o 
brych zwyczajach towarzyskich, 80 fen. - Nasze życie, powieść z 
aów powstania w r. 1863, cena 80 fen. - Grzesznik poprawiony, i 

10 fen. - .Asem i królowa duchów 40 fen. - Powiastka o :Mau 
rozbójniku, 15 fen. - Krzyżyk drewniany, czyli Bóg nie opuszcza I, 
którzy w Nim ufność pokładaj!\, 20 fen. - Złotnicki. Historya o k.11. 
który się wyuczył języka ptaków, 20 fen. - Trzy zajmujfłce po_wiel 1 

Obraz Matki Boskiej Gołąbek, Krzak róży, 50 fen. - Prawda i fa 
75 fen. - Półkopy ,wesołych opowiadań, 20 fen. 

Młody pustelnik. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Kr 
Różyczka. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Marzana. Cena 30 i 
z; przes. 35 fen. - Sobotnia góra. Cena 20 fen„ z przes. 25 fen. 

Na koszta przesyłki dołf\czyć trzeba do każdej marki 10 feu 

Kr6lo1c a Jadwiga. Władysław 

8
0000000000000000000000000000000

0 
Jagiełło. Władysław Warneń
czyk. Cena 35 fen ., z przes 40 f. 

I wp~i~ki Eie~;·~ar~ °tpyźDrskiT~ie~Chi~;:n ° ~~l~~::~u:::.:=~~~:~~~~~r c::; 

Kto zamówi ksi"żek powyższych przynajttiniej za 5 marek I P 
ile pienifłdze naprzód, otrzyma przesyłkę na nasz koszt. Na tyci 
11'łysełamy wszelkie ksif\Żki także za pobraniem pocztowem (Postn 
1a.hme) 

Wszelkie listy i przesyłki pienię!ne adresowaó 

,, Wi~rus Po Iski"', Bochum. 

Książka misyjn I W dzień Z aduszny. Cena óO 
Wobec ci~głych prześladowsń naszej narodo" ości, wobec fen., z przes. 60. fen . 

tego, że dzieci i_o1~kich nie ucz~ d~ · ś w szkole nawet religii św Codz ienna modlitzca przedobra-
po polsku, powmni wszyscy rodzice polscy uczyc dzieci swe zam Przen. Rodziny, z obrazkiem 

I czytać i pisać po polaku, oraz wpajać w nie prawdy naszej Wybór poezyj Mickiewicza. Ce-
wiary św. katolickiej w języku ojczystym. Do tego nadaje się na 30 fen, z pzes. 35 fen 
Elementarz polski i Katechizm pohki Elementarz kosztuje już Obrazy przedsta.wiaj2'ce człowie- wydana staraniem Ojców~Redemptorystów~ a zawierajfłca 

O z p1·zesyłkłl. t"lko 3iS fen. a Katechizm 40 fen. Cena oby- dl"t • • • • · ł k t b k"te 

I 
, J grzesznego, uspravviedliwionego i mo 1 wy 1 p1esn1, w Cll\gu ca ego ro u porze ne, „ 

dwóch bardzo pożytecznych ksillżek .iest tak nizka, że każdy C 20 I 
z łatwościl\ nabyć je może. Obydwie ksi~żki kosztu.il\ z przesyłk~ uświęconego. ena l, mr., najważniejsze nauki misyjne, nadaje się szczególne 

" f N 1 • t • ć · ł ć ·1 · · ó · · z przes. l ,40 mr. · Polaków na obczyźnie i dla tego powinien jlł katdy 7„ en. a ezy os za me przcs a na1 ep•eJ r wnoczeJme z za- 0 Nauka 0 pływcm iu. Ceaa 15 

.o 
mówieniem - Adres: „Wiarus Polsi", Bochum. l f l każda. Rodacz ka nabyć. Cena za egzemplarz mocno oprawiony fen., z przes. 20 en. ~ 

00000000000000000000000000000000000000000 A.dres: „Wiarus Polski". Bochum. 20 m., a z pnesyłkfł 2.40 m. Adres: „Wis.rus Polski" w BocbU 

· z. druk, nakład I redaltcn odpewledzlaln)': A.ot o n I Brej 1 k1 w Boohum. - Nakładem I OICfonkaml Wydawnictwa „Wla nu Po la kleg o" w llocburo· 



W1oł1o~lii A 'Jf~orek, łl'<!Wa1i;ek 1 eoboto 1 dodatkiem 
..U1ljnY'll p. t. ~ ,.,?4t.uł'Ji. Katollclta", 11 uwutygodnl
!do!!l ri~~..es:c.ym p. ~; 11Głos górników ł hutników", 
_,,~ r1~lhl&:l 1R-er&c..i<lem p. t.: ~lZwieroł&dło". Przed
~ll~ kwartalna 1'S po1„1~cfo ł u. ll~towych wynollł 1 mr. 
~G te:n .• ł a s odno~men'em do domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia
i11.1 !?o~Ws.t~ ap!il&ny jest w ~nnlliu puostowym pod 

x;x, 183, M 1tro:&'.lie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

7..a łneeraty płaci lło u miejsce rZłłdka drobnego druku 
1!> fen., a za ogłoHenia 1&mleszczone przed inse~atami 
40 fen. Kto oięeto ogłasza, otrzyma odpowiedni opus~ 
osyll 1abat. Za tłómłl.Cflenia 1 oboyoh języków na pol
ń.:1 ma s:lę nie płaci. Listy do R'1drutcyi, Drukar.n.ł 
1 Xsiogarnt naleły opłacid ł podać w nich dokładny 
aJ.te1 pia~oego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
!tt1ie1pondentów oe1 icll upcwainienia nie wykazuje się. 

Nr. 136. Bochum., -wtorek, 12 listopad.a 1901. Rok 11. 
__ Redakcya, D:mlumtla i Księgarnia znajduje aię przy Ms.lthcserstrasse 17 na dole - Ad.re&: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
~6wić, czytać i. pisać po polsku! Nie 
1est Polakiem, kto ?Otomstwu swemu 
1niemezyć się pozwoli! 

-----------------Na listopad i grudzień 
można jeszcze teraz zapisywać 

„ Wiarus~ Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumerata za „ Wiarusa Polskiego" z 
trzema bezpłatnymi dodatkami wynosi na te 
dwa miesiące 

tylko l ina:rkę 
odnoszeniem do domu przez listowego 

Polacy na obczyźnie. 
Nowy zamach na polską mowę. 

W przeszłą niedzielę miała się odbyć w 
Baukau w Westfalii zebranie w celu założenia 
polskiego towarzystwa śpiewu. Gdy pierwszy 
mówca za brał głos, oświadczył dozorujący ze· 
branie komisarz policyjny z polecenia policyi 
w Baukau, że rozprawy ma.ją się toczyć 
w języku niemieckim, w przeciwnylłl 
razie zostanie zebranie natycltmiast 
rozwiąząne. Z tego powodu zebranie si~ nie 
odbyło i obecni Polacy rozeszli się spokojnie 
do domu. 

Najwyższy sąd adminiatrac~1jny _orzekł wt 
rokiem z dnia 5 października 1891 roku, ze 
lvedług artykułu 27 pruskiej konsty· 
tucyijest każdemu obylvatelowl wolno, 
otwarcie lvygłaszać swe zdanie, bez 
względu na to, w jakiej mowie to uczy· 
nić pragnie. 

Z tego wynika, że Polakom wolno na ze
braniach mówić po polsku, a zate~ zakaz po· 
licyi w Baukau mówienia po polaku Jest k~zy· 
eząeem bezprawiem, jes~ deptan1.e1u 
nogami praw konstytucyJnyel1. Pohcya 
w Baukau wie bardzo dobrze, że przekroczyła 
prawo, przekroczyła je zatem umyHnie. J~· 
żeli więc ludzie za małe nieraz przekrocze~ie 
prawa bywają karani, choć może ~ylko z me· 
znajomości prawa nie przestrzegab, to '!1r~ę· 
dnik z Baukau, który z zu1)ełną ~w1a
domoicią, że 1n·awo 1•rzekroezy, wy· 
dając nakaz 1·ozwiąza11ia ze~1·~nia w 
razie pobkiclt 1•ozpraw, 1>ow1~ne11 co, 
najmniej na ćwierć 1•oku do więzienia 
zostać wsadzony aby ~obie spamiętał, że 
pollcya jest na ·t,0 , aby praw strzegła 
a nie na to, aby je obywa~el~i_n u~ra· 
cała. Tak według sprawiedhwosc1 hyc po
winno, a ~tedy policya nie szłaby tak 
pohopnie na usługi l1akatyz1nu. 

Masońsko-polakożercza „Rhein.-W estf. Ztg." 
wychwala naturalnie pod nie~icsa: postępek po· 
licyi w Baukau i dodaje, że Jeżeli ~~lacy ~da· 
dzą sięlz zażaleniem na drogę admm1.st;acyJn,, 
to teraz .zapewne najwyższy Bł\d admm1stracyJ· 

ny zdanie swe zmieni i rozstrzygnie, że w 
Niemczech na zebraniach publicznych tylko po 
niemiecku mówić wolno. Miejmy nadzieję, że 
polakożercze życzenia „Rhein.· Westf. Ztg." 
sit} nie spełnią według przysłowia, które po· 
wiada, iż „psie głosy nie idą w niebiosy." 

Burzy i Polacy. 
Hakatystycznym pismom, któi·e oburzyły 

si~ na to, że nKOln. V." wspomniała Polaków 
w zestawieniu z burami, odpowiada katolicki 
organ nadreński. Gazety hakatystyczno natu· 
ralnie nie dopuszczają porównania i stwier· 
dzają, że burzy zaprowadzili w południowej 

August Brust przeciw Polakom. Afryce kulturę, a chociaż doszli do wielkich 
W sprawie wystąpienja przewodniczącego bogactw, nie porzucili jedn&k prostoty oby· 

chrześciańskiego towarzystwa zawodowego gór- czajów. Polacy zaś zmarnowali swój kraj, ich 
ników pt.: „Gewerkverein" otrzymaliśmy je· zdaniem, juk Turcy Palestynę, o ile należeli 
szcze drugą korespondencyę, którą poniżej za· do stanu szlacheckiego, prowadzili życie luźne, 
mieszczamy. nie stworzyli właściwego ludu, tylko stali pod 

Tutejsi Niemcy mieli w sobotę 2 bm. kil- rządami szlachty i duchowieństwa. Na to od· 
ka chwil wesołych, bo na odbytem w tym powiada „Koln. V." : 
duiu zeb1·aniu „Gewerkvereinu", przewodniczl\· „Jako naród oświecony stojq Polacy w 
cy tegoż, p. Br11st z Altenessen palnf\ł po swo· każdym razie wyżej od burów. Wielcy ksią· 
jemu krótką mówkę przeciw Polakom, odnośnie żęta zdobili tron polski, dzielni wodzo ;vie sta
przeciw „ Wiarusowi Polskiemu" i narodowym cza li wielkie bitwy. Sobieski pomógł, czemu 
dążnościom Polaków. Mówił z taką miną,jskoby wprawdzie chcianoby dziś już zaprzeczyć, w o• 
był powołany do dyktowania nam, co czynić swobodzeniu Wiednia w 1683 roku i utrzy· 
mamy. Nie warto na jego kulawe dowcipy od· maniu chrześciańskiej kultury zachodniej prze• 
powiadać; cza~u na to dosyć, bo je jeszcze ciw islamowi; polskie dziejopisarstwo 
częściej od niego usłyszymy. Tymczasem na posiadało już obfihł literaturę, gdy w 
nitd.tóre wado o<l.puwiodi:ieć. ~i~.auczecn zaledw6 o ten1 llltiif, b1ć 

Je.go .zdaniem nie powinni Polacy tak bar· mowa; przed Schillerem i Goethem mieli 
dzo objawiać swej odrębności narodowej, bo Polacy już swego Kochanowskiego, który ich 
nie są Polakami, tylko po polsku mówiącymi wciela obydwóch. Pod względem ekonomicz· 
Niemcami; Polska nigdy nie powstanie, bo nym, to prawda, zgrzeszono ciężko ; chłopi nie 
Niemcy, Rosya i ... .\ustrya do tego nie dopu· mogli się podnieść pod rządami szlachty, któ„ 
szczą. Ho, ho, jaki to z niego prorok! l\Iości rych wielkich i zgubnych błędów nie można 
panie Bruście ! Wiemy, iż ci Polska spać nie zataić". 
daje, ale nie męcz się irndaremnie. Dążności Dalej pyta się „K. V.", kto posiadał 
polskich ty nie wstrzymasz. Chociażbyś się silił wcześniej ustrój konstytucyjny, Niemcy, czy 
na szatańskie pomysły, to jednak nie masz siły Polska? i stwierdza, że jakkolwi k szlachcie 
po temu. Zyli wrogowie Polaków mocniejsi od polskiej nie mo1na cszczędzić zarzutu lekko• 
ciebie, dziś ich nie masz, a Polaków coraz wię· myślności, to jednakże g o to wą b y ł a 
cej. Jako człowiek na tak poważaem stanowi- p r z e 1 a ć kr e w i o d da ć k a ż d ej 
sku powinieneś przJ najmniej ty le wiedzieć, iż c h w i 1 i ż y c i e z a o j c z y z n ę i pod 
skoro mówimy po polsku, to jesteśmy przecie tym względem błyszczała przykłaiem rycer
Polakami, bo przynależność do obcego państwa skości, jak~ trudno znaleźć u szlachty innych 
nie zmienia jeszcze narodowości, bo jej zna· narodów. Nie można porównywać narodu i 
mieniem jest język ojczysty. Zresztą uderza bar· szczepu chłopskiego. Co do porównania trak
dzo, iż masz l tyle czasu na uprawianie agitacyi towania, jakiego doznajt\ Polacy i burzy, to 
antypolskiej, no, ale jest to deską ratunkową pisma hakatystyczne nie dopuszczają go dla 
mnóstwa spółecznych partaczy. A teraz śmie· tego, że Polacy nie są samodzielnym narodem, 
tanka rr:ądrości pana Brusta. Posyła on tych burzy zaś posiadają własny ustrój państwowy. 
Polaków, którzy nie są po jego woli za grani· A jeśliby Anglicy podbili istotnie burów, a ci 
cę. Tutaj macie, Polacy, niemiecką zapłatę za ostatni opierali się wynarochwieniu, jak to 
wasze grosze płacone do kasy „Gewerkvereinu". czynią Polacy, PJta się „K. V.", cóżby wten· 
Tak, tak, o tern dobrze wiemy, czego od nas czas powiedzieli szowiniści niemieccy? Czy 
panowie Niemcy w rodzaju p. Drusta żądają: odzywano by się z dum, o dzielnym szczepie 
płacić, pozwolić sob~ popychać, a potem się pokrewnym, czy pochwalonoby nawet gwał„ 
wynieść za granicę, dla ich wygody. Zaiste, towne powstanie przeciw Anglii i . upatrywa„ 
niezły apetyt ma ten pan Brust, którego je· noby w niem rękę karzącą? „Al_e ~olakowi, 
dnak nie zdoła zaspokoić. Nie tędy droga mos· czytamy dalej, nie wolno już na~ · ~.JĆ 
panie! Wiedzże o tern, iż jeżeli gdziekolwiek, języka ojczystego. To prawda, że -Ci 
to właśnie tutaj, w granicach Niemiec, mamy im tego wzbraniają, nie są przecież Angli:K 
najświętszy obowiązek z wszystkich sił nad lecz Niemcami, podlegającymi prawoµ>. sp 
utrzymaniem naszej polskiej mowy i narodo- wiedliwości i ludzkości". 
wości pracować, abyśmy przez zaaiedbanie te· Hakatyści uważają już za "zręczniejsze" 
<10 obowiązku nie stali się czasem doprawdy porównanie między dzisiejszem traktowa~'m 
~arodem znikczemniałym. Im bardziej Prusak burów a procedurą państw zaborczych w koficu . 
nas dusi, tem energiczniej bronić się musimy. ośmnastego stulecia. „K. V." wyraża wdz~·ę . "' 
A trudna to prace,. bo Prusy pełne polakożer· czność już za przyznanie ze strony szowinis w.:. 
c6w, a każdy głodny jak smok, chociaż rząd 1 że wówczas zs.dano Polakom gwałt, ja!o wiek 
hojnie pieniĄdze sypie, pomiędzy któremi z na- starają si~ zatrzeć natychmiast wraż ~'tego 
s.zego grosza sporo. Mimo to nam się ani śni przyznania, utrzymując, że rozbiór Po s~i był 
iść z tej woli za granicę, bo nam to niepotrze· koniecznością, gdyż inaczej panujący w niej 
bne, bośmy obywatelami tutejszymi, ponoszące· bezrząd byłby przyniósł szkodę ościennym 
mi pur6wno z Niemcami ciężary państwowe. państwom. Toż i Joe Chamberlain, stwierdza 
A więc, panie Brust, nie dożyjesz ty tego, ani wobec tego "K. V.", a. .~zem z nim wielu 
nawet twoje wnuki, żebyśmy na ~yczenie t~· Anglików przed~tawiaj · ~kże wojnQ południo· 
kich juk ty polakożerców za granicę zmykah. wo afr:tkańską, Jako t konieczności. Jeżeli 

K. ; tego nie czyni reszta Eur.opy, to nie jest to ,. 
c 'ł . '. 
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niczem innem; jak naśladowanie zachowania 
się innych państw europejskich wobec rozbioru 
Polski. Toż nawet Ma.rya Teresa, która nale· 
żalu. do mocarstw dzielących Polokę, nie uzna· 
wała rozbioru za akt konieczności, tyko uwa· 
żała go za "naruszenie wszystkiego, co dotąd 
było świętem". 

To prawda, przyznaje to "K. V.", że 
państwo polskie znajdowało s~ę. p~zez 150. la~ 
w stanie organicznego wstrząsmema, ale Jaki 
był koniec tego przesilenia? . K~nstytu~ya 
3 maja 1791 r., o kt6reJ pisał zna~ąc~ 
dzieje historyk Raumer: "Między wszystk1em1 
w ostatnich czasach ułożonemi komtytucyami 
jest polska z 3 maja 1791 najstarszą. Można 
by zatem daleko prędzej wy baczyć niedoma· 
gania, aniżeli tam, gdzie poprzedzały ~o~a~sze , 
doświadczenia, gdzie pnnowały pomyslmeJsze 
okoliczności, albo gdzie oś wieceńsze ludy roz · 
poczynały dzieło. Jakaż . P.och wała ~r~eto, ż~ 
Polacy wybili się z naJmekorzystmeJ.szego . i 
najokropniejszego położenia i nadali sobie 
konstytucyę, w której więcej prawie, ni~ w 

. którejkolwiek innej istotnie wyró~ny.wa się . o
gólne żĄdania rozsądku i prawdz1weJ teory1 z 
dziejowemi danemi i możliwościami... Jeśliby 
bowiem może ktoś chciał niektóre rozporzą· 
dzenia co do religii i st~Jsunku obydwóch Izb 
uważać za niedostateczne, to niechaj zważy, że 
Wielka .Brytania dopiero w 40 lat J?óźniej 
doszła do tego miejsca i że Francya Jeszcze 
teraz jest w wątpliwości co do tego punkt~. 
Wszystkie inne przepioy są niezaprzeczonem1, 
namacalnemi post~pami z niedomagań ku l~· 
p:izernu. A zatem: wi~ksza tolerancya reli
gijna, oswobodzenie miast, określenie wszt 
i:;tkich ciężarów chłopskich, nowe utworzenie 
sejmu, zniesienie konfederacyi i liberum. veto, 
uatanowienie dziedzicznei,ro królestwa i t. d. 
A tę konstytacyę natlali sobie Polacy 
bez grabieży, ino1•dn i lu":i rozlew1'.'? 
lub naruszenia -własnoic1. Zespohh 
najdelikatniejszy szacunek we wszystkich mo· 
ż1iwych, osobistych i rzeczonych prawach z 
w'' korzenieniem wszelkiego głównego dego, z 
;mądrością, umiarko~aniem i stałością. Takie 
'\V swoim rodza9ju podziw~ go.dne 
dzieło zasługiwa.ło na .jak naJdlnzszą 
trwałoić, na najwyższe, z ze,vnątr~ 
popie1•ane Dzezęicie, clla czego tez 
potlwójnie odpowiedzialnemi są bru· 
dne 1·ęce, które kala.ją cz~n. cz!sty, 
oszczercy, ldórzy ich oskaJ.•zaJą, 1 zn· 
chwalcy, ldórzy ·je zbu1·zyli". 

„Ten obraz - kończy "K. Vztg.". 
który możnaby jeszcze uzupełnić • wskazame.m 
na to, że w Polsce cndzoZiemey 1u~ 
mieli żadnego powodu do skargi, 
przedstawi się każdemu, kto rzeczywiście bada 
historyę. l\fożna krytykować sąd Raumera, 
ale prawdą jest i pozostanie to, że Polskę 
1.·ozeb1.•ano w chwili, gdy znajdowała 
się na d1•odze do uzdrowienia. Nie 
pozostawiono jej jeszcze czasu do zupełnego 
wyleczenis, się, gdyż później nie był.oby mo~e 
zdołało się jej podzielić, tak samo, Jak Angha 
w 1899 rozpoczęła w półudniowej Afryce 
swoje dzieło zniszczenia, ponieważ później 
byłoby jeszcze dAleko mozolniejszem". 

. Proces studentów polsk. w Poznaniu. 
Na ławie o.skarżonych zasiadło tym razem 

8 oskarżonych. Sześciu pochodzących z pod 
zaboru rosyjskiego, nie stawiło się , na .termin. 
Obecnymi są oskarżeni 1) referendaryusz Fran· 
ciszek Karaś z Leszna, urodzony roku 1875, 
2) prawnik Jan Kowaiczyk z Wrocławia 
u~ . 1879, 3) lekarz Konstanty Rydlewski 

i urodz. r. 1875, 4) aptekarz Leon Su
iński z Pe znania urodz. r. 187 4, 5) student 

medycyny Ignacy Trepiński z Berlina urodz. 
r. 1874, 6) student medycyny :11„eliks Biały z 
Lipska urodz. r. 1875, 7) student medycyny 
Bronisław Szelczewski z Lipska urodz. roku 
1878, 8) student medycyny Bolewski, który 
cav.m stawił się sądowi. 

Nic stawili się: Milewicz, Steinmetz, Dzie· 
wulski, Janicki, Raszkowski i Natanson. · 

Prokurator wniósł: Przeciw Karasiowi o 
3 miesiące więzienia, przeciw Kowalczykowi o 
2 miesiące więzienia, przeciw Rydlewskiemu o 
6 tygodni więzienia; przeciw Sumińskiemu o 2 
miesi~ce więzienia, przeciw Trepińskiemu o 2 
miesiącę więzienia,· przeciw Białemu o 2 mie· 
siące ~i~.zienia, pr„,iw Szulczewskiemu o 2 

miesi~ce więzienia, przeciw Bolewskiemu o 4 
miesiące więzienia. 

Oprócz tego wnosi, aby natychmiast u
więziono tych, którzy się nie stawili. 

Wyrok sądowy zapadł w sobotę o godz. 
7,20 wieczorem nast~pujący: 

Karaś 3 miesiące. Kowalczyk 6 tygodni. 
Rydle .vski 6 tygodni. Sumińoki 3 tygodnie. 
Trebiński 2 miesiące. Biały 6 tygodni. Szul
czews\i 1 miesiąc. Bolewski 4 miesiące. 

Bolewskiemu wliczono jeden miesiąc wię· 
zienia. • 

Obrońca p~ Chrzanowaki stawia wniosek 
o wypuszczenie na wolność oskarżonego B l· 
lewskiego, temu atoli sprzeciwia się prokura
tor. Jednakowoż po złożeniu kaucyi ze strony 
ojca w wysokości 3000 marek prokurator go
dzi się na wypuszczenie tymczasowe Bolew
skiego. 

Przeciw oskarżonym zagranicznym wydano 
list gończy. 

W uzasadnieniu wyroku powiedziano, że 
postępowanie sądowe wykazało, iż ostatecznym 
celem związków było odbudowanie Polski. 
Chodziło więc o przygotowanie do zdrady 
stanu ; sprawa powinna · więc była być prze
kazana sądowi rzeszy, ale sąd nabrał przeko· 
nania, że oskarżeni nie byli winy świadomi i 
dla tego eąd podniósł oskar~enie na mocy 
paragrafu 128. , 

Kilka szczegółów z przebiegu procesu po· 
damy w następnym numerze. 

Zieniie polskteu 
t; Z Prns Zach., Warmii i Mazur. 

Pelplin. Ks. wikary Leon Kiedrowski 
z Tucholi przeniesiony jako administrator pro· 

dzielnicy są stosunki we wielu miejscach je~ 
szcz~ gors?:e. 

W ltlłynach pod Strzelnem ~·.,,}··1 :ł'"'"' ło 
się p. Kowalskiemu nieszczęście. P ·.1, .'> .uidU· 

wagę zbliżył się z palącą zapałką do pro~zku 
aluminium - kaliumjodit (po niemiecku: Blitz. 
pulver), który w jednej chwili eksplodował, a 
p. K. okropnie się poparzył. Nieszczęśliwego, 
który tylko swej przytomności chwilowo życie 
zawdzjęcza, umieszczono w tutejszym lazarecie. 

Ze statystyki ludnoici. Według osta. 
tecznego winiku sp:su ludności, dokonanego 1 
grudnia roku HlOO, liczyło Księstwo Poznań· 
~kie 1887275 mieszkańców, i to 901853 osoby 
męzkie, 985422 osoby żeńskie. Katolików było 
1280172, protestantów 569564, . innych chrze. 
ścian 2135, żydów 35327; osób zaś, których 
wyznanie jest nieznane 77. Zołnierzy było 
26112. Poznański obwód rejencyjny liczył 
1198252 mieszkańców, bydgoski obwód rejen· 
cyjny 689023. 

~ Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Bytom. W .3 bytomskim obwodzie in. 

spekcyi szkólnej (wiejskiej) chodzi 14,454 ka· 
tolickich, 363 ewangielickich i 2~ żydowskich 
dzieci do szkoły. Na Wielkanoc 1901 wstąpiło 
2327 małych dzieci do szkoły, a nauczyciele 
twierdzą, że piąta część tychże mogła się U· 

czyć nauki religii w niemieckim języku. 
Opłakany jest los naszych dziatek, skoro 

nie uczą ich religii w języku ojczystym. Matki 
nie powinny niemczyć swych dzieci już na fo. 
nie, lecz uczyć ich przedewszystkiem języka 
polskiego. 

Od Głogówka. Ks. pnb. Hahnel z Pi
sarzowic dostanie się do Gorzowa za pro bo· 
szcza. W Pisarzowicach bardzo niemczyzna 
się wdziera do kościcła. 

Lipiny. Wprowadzenie nowego ks. prob, · bostwa do Krojanki a ks. administrator Mie· 
czysław Kamiński z Czerska jako· pierwszy' 
wikary do Tucholi, ka. wikary Jan Pliński z 
Gdańska do Grzybna a ks. wikary Tomasz 
Gosk z Grzybna do Pogódek. 

Krajanka. Niemieccy katolicy wysto· 
sowali do najprzew. ks. · B:skupa petycyę o 
zmianę porządku nabożeństwa w tutejszym 

. Muszalika na tutejsze pr.:;bostwo odb~dzie się 
19-go bm. Obecny administrator probostwa, ks. 
Bennek, przejdzie jako pierwszy kapelan do 
Zabrza. 

. kościele. Zwykle odbywało się oprócz na bo. 
żeństwa niemieckiego, nabożeństwo bractw i 
różaniec w języku polskim. Niemcy proszą 
więc Biskupa, aby tylko co trzecią niedzielę 
odbywało się nabożeństwo_ polskie, i żeby ró 
żańiec też odprawiano dwa razy po niemiecku, 
a trzeci raz po polsku. Ale zapewne stałoby 
się w Krajance, co niedawno w nowym kościele 
pod Poznaniem, że gdy ksiąd~ rozpoczął ró. 
żaniec po niemiecku, nikt z o be cnych drugiej 
części "Ojcze nasz" ani "Zdrowaś" nie odpo· 
wiedział. 

To1•uń. „Ga.zeta Toruńska" pisze: "Na 
piątek godz. n z rana wezwano przed sędziego 
śledczego aż ośmnaście osób z naszej drukarni 
na świadków w nieoznaczonej w pozwie spra· 
wie, a mianowicie powołano: 6 zecerów, 6 
uczni, 1 maszynistę, 3 dziewczęta (nakładaczki), 
1 chłopca do posełek, 1 robotnika. 

Nadto otrzymał wezwanie -:- również jako 
świadek - odpowiedzialny redaktor naszego 
pisma p. Bronisław Domański. - Chodzi wi-

. docznie o jakiś wielki proces. Jak się oka· 
zało zwraca się śledztwo, w którem słuchano 
19 osób z redakcyi i drukarni, przeciw re· 
daktorowi naszego pisma p. Janowi Brejskiemu. 
Zdaje sję, że chcianoby, obok .redaktorów od~ 
powiedzialnych, także jego ścigać za różne 
artykuły, do czego przecież brak podstaw 
prawnych". 

Kll'idzyn. W poniedziałek wieczorem 
w Kierwałdzie wybuchł ogień na podwórzu 
parcelisty Gardzielewskiego i zamienił w pe
rzynę stodołę. Pastwą płomieni stał się cały 
zbiór, sieczkarnia, młóckarnia i sanie. Stodoła 
była tylko nizko, a żniwo i machiny nie były 
wcale zabezpieczone. 

• Z Wiei • .K.so Poznańskiego. 
W Poznańskiem - pisze „Germania" 

obfitującem w dzieci, większa część "pała. • 
ców szkólnych" grozi zapadnięciem na głowy 
dzieci i nauczycieli. Ale są tam także szkoły, 
w których po 200 dzieci uczy jeden nauczy· 
ciel. W poblizkich Poznania Owińskach uczy 
w katolickiej szkole jeden jedyny nauczyciel 
przeszło 170 uczni. Teraz zaczęto budować no 
wą, dwuklasową szkołę. W Niechanowie od 
wiedza przeszło 300 dzieci szkołę, przy której 
pracuje tylko dwóch nauczycieli. Na południu 

* Z innych dzielnic Polski. 
Zakopane. Zarząd gminy Zakopą.M-;. 

Tatrach postanowił otwmzyć tamże gimnazyum . 
Już w dniu 1 listopada ma nas tąpie otwarcie 
1 klasy. Zarząd gminy wyraża nadzieję, że 
rząd nada zakładowi prawa publiczrn~j insty· 
tucyi wychowawczej. - Wiadomość tę podaje 
także „Pos. TageblaW' pod rubryką: „wiado· 
mcści pobkie" - i dołącza taką już wprost 
niemądrą u wagę: „Znaczy to : państ ~ o au· 
stryackie ma wyłącznie ponosić koazta polo· 
nizacyjnych dążeń galicyjskiej szlachty". -
Kogo ma szlachta polonizować w Zakopanem 
i okolicy? - Przecież tam wszystk-0 jest pol· 
skie I - Drobna uwaga redaktora „Pos. Ta· 
geblattu" charakteryzuje go dosadnio. Ci pa· 
nowie od pism hakatystycznych są już tak 
wszczuci na antypolskość, że wsz~dzie widz~ 
wielkopGlską Bgitacyę. I takim ludziom po· 
zwalają pisać dla gazet i urabiać opinię pu· 
bliczną. Jasnem jest, źe kto zna stosunki z 
Zakopanego, przyznać musi, że założenie za· 
kładu naukowego jest bardzo na czasie. -
Ileż to takich zakładów ,jest w miejscach kii· 
matycznych zagranicznych I 

Ze ś'W'iata. 
Berlin. Niemiecka para cesarska w nad· 

chodzącej zimie podobno wcale nie zamieszka 
w Berlinie, lecz wyłącznie przebywać będzie 
w nowym pałacu poczdamskim. Cesarzowa, 
której stan zdrowia wciąż jeszcze wiele pozo· 
stawia do życzenia, wyjechać ma z początkieoi 
roku przyszłego do jakiego zdrojowiska na po· 
ludnie. 

Monachium. Gdy książę Ludwik Fer· 
dynand powracał wieczorem powozem do do· 
mu, uderzył powóz o drzewo, tak że książ~ 
wyleciał z powozu i złamał lewą łopatkę. 

Wojacy cltińscy, którzy wrócili do Ber· 
lina, nie -maJą pracy, gdyż, jak donosz~ pisn~a 
tamtejsze, nikt ich zatrudnić nie chce. PowołuJĄ 
się na swoje medale pamiątkowe i zasługi po· 
łożone w Chinach około niemczyzny, ale bei 
skutku, rzekomo ze względu na tak .zwa~e 
"listy huńskie", w których opisywano okrucien· 
stwa popełniane w Chinach. W najbliższych ~ 
dniach wszyscy wojacy chińscy zbiorf\ się na ~ 
1;1aradę i wystosują petycyę do cesarza z prośbl\, < 

aby nakazał władzom udzielić im wsparć e,ra~ < 

uwzględniać przy ustanawianiu urzędników. 



)Jondyn. Parlament angielski miał się ze
ać dnia 5 bm., lecz został odroczony z roz. 
u samego króla Edwarda VII aż do 14-go 
dnia. Według „Magd. Ztg." wywołało to 
Londynie nie małe zdumienie, ponieważ par· 
ent miał uchwalić nowe środki na dalszą 

ojn~ afrykańską. Lecz z drugiej strony Rada 
oronna, która królowi odroczenie posiedzeń 
by .zaleciła, miała racyonalne powody. W 
wili, gdy wojna znów przybierać zaczyna 
·epokojĄce cechy i szczęście wojenne wodzów 
gielskich zda'je się ich opuszczać, niebezpiecznie 
yłoby zagajać rozprawy sejmowe, wśród któ
ch sprawa burska musiałaby stanąć na po· 
~dku obrad, a jak rzeczy chwilowo stanęły, 
two mogłaby zgotować rządowi wielkie przy· 
ości, jeżeli nie upadek. Ministrom przyświeca 
dzieja, że aż do połowy grudnia Kitchener 
French „energią" swą złamią ostateczny opór 
ur6w, poczem szturm opozycyi na gabinet 
1ract pod:;tawę. 

Pekin. L1hungczang umarł. KBiążę 
zing mianowany jego następcą. 

Wojna angiełs ko • transwalska. 
posób prowadzenia wojny w Afryce wzburza 
oraz więcej nawet samych Anglików. Sir 
f. Harcourt gani ostro rząd za sposób walki 
· Afryce. Oświadczył on, że wywożenie 
burów i zabieranie ich majątku spr_zeci wia się 
onstytucyi i jest bezcelowe i nie da się uza· 
adnić ani prawem wojennem ni cywilnem. 

Z :różnych stron. 
Sty1·1un. Fabryka "Styrumer Eisenin

ustrie~ znów dużo robotnikom pracę wypo
iedziałs.. 

Hessler. W kopalni „Wilhelrnine Vic
oria" świętowano onegdaj. 

Gelsenkirehen. Tyfus powoli ustaje. 
Langend1•eer. W kopalni „Amalia" 

ostał zabity jeden z górników. 
Arnsberg„ Prowincya westfafaka po· 

iada podług liczenia ludności w dniu 1 gru· 
nia 1900 r. 28 miast liczących przeszło 
0,000 mieszkańców. Są to następujące miasta: 
ortrnund 142,418, Bochum 65,554, Monaster 
3,776, Bielefeld 63,044, Hagen 50,609, Gel
enkirchen 36,937, Recklinghausen 34,012, 
itt~n 33,514, Hamm 31,369, Herne 27,999, 

serlohn 27 ,268, Liidenscheid 25,520, Horde 
5,152, Herford 25,120, Minden 24,327, Pader· 

bom 23,502, Siegen 22,111, Bocholt 21.241, 
Wattenscheid 20~299, Schwelm 16,892, Soest 
16,724, Haspe 16,040, Unna 14,918, Gevelsberg 
13,508, Altena 12,769, Lippstadt 12,534, 
chwerte 12,258, Rheine 10,37 3. 

Szczecin. Za poniewinanie podwładnych 
sobie został kapitan baron Keyserlingk z pułku 
renadyerów nr. 2 w Szczecinie na 6 tygodni 

łresztu pokojowego skazany. Proces toczył się 
z wykluczeniem publiczności. 
, Węgle prawdopodobnie stan:ej~. Jak bo

wiem dowiaduje sję z Nowego Jorku „Frank
urter Ztg." zawarto układ z różnemi firmami 
amerykańskiemi, które dostarczą Niemcom zna-
~z~~j ilości węgli, skutkiem czego krajowi wła
sc1ciele kopalń cenę ·węgli zniewoleni będą 
<ibniżyć. 

Bunt w więzieniu. Z Nowego Jorku 
. l~grafoją: W Laewenworth (w stanie Kanzas) 
ibuntowało się 30 przestępców, odsiadujłłcych 
;karo w tamtejszem więzieniu. Odebrali dozor
com broń, jednego zabili, dwóch ranili a na

' tę~nie wszyscy uciekli, z wyj~tkiem jednego 
ab1tego i kilku rannych. Wysłano za nimi 
oddział konnicy. 

. Walka lwa z panterą. ·w tych dniach 
, Wielka menażerya, obozująca na bulwarze Ri

chard-Lenior w Paryżu, była świadkiem śmier
telnego .Pojedynku wielkiego lwa afrykańskiego 
z 6-lemłł panterą. Dozórca, .zbudzony w nocy 

W!AR. US POLSR: r 

P.rzeciwko Niemcom. W amster· 
damskim teatrze „Grand Theater" przyszło do 
awantur podczas występu gościnnego trupy 
niemieckiej Emila Rich ar la. Zaraz po pod
niesieniu zasłony dały się słyszeć z galeryi 
krzyki, protestujące przeciwko j~zykowi nie· 
mieckiemu. Wrzask wzmagał się z każdą 
sceną, w końcu posypały się na aktorów kar
tofle, jabłka i najrozmaitsze warzywa. Pomimo 
to aktorzy niemieccy wytrwali do końca przei· 
stawienia. Pras!l niemiecka oburza się bardzo, 
że zarząd ,teatru nie przedsięwziĄł środków 
policyjnych przeciwko tym wybrykom szowi
nistów amsterdamskich. 

Największy hotel na świecie. Z powodu 
wystawy w Buffalo wybudowało osobne Towa· 
rzystwo w tern mieście hotel, który w tej eh wili 
przynajmniej jest największy na całej kuli 
ziemskiej: facyata bowiem jego ma 200 me· 
trów długości, grunt zaś zajęty ma 36,416 me· 
trów kwadratowych powierzchni. Wbrew zwy· 
czajowi amerykańskiemu a dla wygody podró· 
znych, cały hotel jest tylko o jednem piętrze; 
na piętrze mieszczą si~ pokoje gościnne, łazien· 
ki, fryzyer, na dole zaś restauracya, czytelnie, 
rozmownice, pokoje do palenia, telegraf, tele· 
fon, poczta itp. N aj więcej godną uwagi jest 
sala restauracyjna, w której wygodnie może 
równocześnie siedzieć 5000 osób. W suterenach 
znajdują się kuchnie i lokale dla służby i wszy· 
stkie te lokale, jakich potrzeba dla gospodar· 
stwa hotelowego. Personał służbowy składa się 
prawie z 2000 osób, a korytarze ma.ją prawie 
5 i pół kilometra długoś~i. 

Nabożeństwo polskie. 
W Lan;endreer ijpow. św . we wtorek 12 li~to

pada po poł. i w ~rod~ rano. Kazanie we wtorek po poł. 
o godz, ó. ' 

We Wanne spow. św. od pi~tku 15 listopada rano 
aż do ponii:.działku (18 ·go) rano. Kazanie w niedzielę 
po poł. o godz. 4· te~. 

\V Riihlin;hausen spow. św. w poniedziałek, 
18 listopada po poł. i we wtorak rano. - Kazanie w po

13 listopada o godz. 9 dla plech. prow., gwardyt i 
broai spec. z lat 190l do 1897 WłfłOZnie. 

13 listopada o g. 101/ 2 dla piech. prow., gwardyi i 
broni spec. z lat 1896 do 189ł włfłCZllie, oraz dla WS'/iY
stkich superrewidendów i dla tych, którzy pomiędzy 1 • szym 
kwietnia a 80 września 1889 roku wst,pili. 

Dla zatrudnionych w kopalni „FJ'lederika" szyb I'1 
jełelł w wiejskim powiecie B1>chum mieszk&JI\, na dzie
dzińcu tejłe kopalni w Wiemelhn.uaen. 

13 listopada o godz. 13/+ dla piech. prow., gwardyi i 
broni spec. z lat 1901 do 1894, dla superrewidendów 1 
dla tych, którzy pomi~dzy 1 kwietnia a 30 wrzeinia 
1889 roku ~s14pili. 

Dla Bersen, Grumme, llofstede, Hordel, 
lłlarmelsha1en i Biemke, w teatrze miejskim 
(Stadttheater) w Bochum, Rottstr. 29. 

14 llstopada o godz. 9 dla piech. prow. z lat 1901, 
1900, 1899, 1898 1 1897. 

14 listopada o godz. 101/ 2 przed poł. dla piech. 
prow. z lat 1896, 1895 i 1894, dla tych, którzy pomiędzy 
1 kwietnia a 30 września 1889 roku wstl\pili i dla super
rewidendów. 

15 listopada o godz. 9 przed poł. dla gwardyi i broni 
spec. z lat 1901, 1900, 1899, 1898 i 1897. 

15 listopada o godz. 10 dla gward;yi i Lroni spec. 
z lat 1896, 1895 i 1894, dla superrewidendów i dla tych, 
którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 września 1889 r. wsłfłpili. 

Dla zatrudnionych w kopalniach „Prinz von 
Preussen" i „łJaroline", jeżeli mieszkaj„ w wiej -
skim powiecie Bochum, na podwórzu kopalni nPrinz von 
Preusen" w Altenbocbum. 

14 listopada o godz 1 po południu dla piechoty prow., 
gwardyi i broni spec. z lat 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 
1896, 1895 i 1894, dla superrewidendów i dla tych, któ
rzy pomięd.zy 1 kwietnia a 30 września 1889 r. wstq,pili. 

Dla zatrudnionych w kopalni „Julius Filipp", 
jeżeli w wieJskim powiecie Bochum mleszkajl\, na dziedziń· 
cu tejte kopalni w Wiemelbausen. 

14 li,;topada o godz. 21;2 po poł dla piecb. prow., gwar
dyi i broni spec. z lat 1901, 1900, 1899, 1898, 1897J 1896, 
1895 i 189! dla auperrewidendów i dla tych, którzy po
mi~d&y 1 k~ietnia a 30 września 1889 r wst„pili. 

Dla zatrudnionych na kopalni „Dannenbaum", 
szyb IIJ jeżeli w v.iejskim powiecie Bo ·~hum mieszkaj!\, 
na podwóxzu tejże kopalni, szyb II, w Altenbochum. 

15 l lstopada o godz. 2 po poł. dlu. plech. prow., 
gwardyi i broni spec. z lat 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 
1896, 1895 l 1894, dla superrewidendów i dla tych, któ• 
Jzy :pomiędzy 1 kwietnia a 30 września. 1890 r. wstfłpill. 

niedz. po poł. o 5 •tej. 
W Eiklu spow. hv. we wtorek, 19 listopada po f 

poł i w środę (dzień modlitwy i pokuty) . - Kazanie we Bacznosp;. Polacy w Ober-St· rum I 
wtorek po poł. o 5-tej. Ks. M. U 
~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~. Rodakom w Ober-Styrum, MUlheim Md Ruhrfł i oko-

• • l!cy donoaimy, li w przyszłą. niedzielę dnia l.~ lisio-
:S:ontrole 3es1enne. I pada o godr. 4 po południu odbędzie s!ę w sali pana. 

WolbP.rgo. rrzy ul· Miilheimer Str. 93 w Oberstyrum 
Dla za~rud~ionyc~ w kopa!ni „tł.Ima" w Uccken· b„ an' t"e W celu załoz" eni~ polsko·katoJ. 

dorf, na dziedzińcu tEIJie kopa.lm. I ze r - . . . ~ ' 
13 listopada o godz. 1 po poł. dla piech. prow., gwar„ towarzystwa 

dyl i broni spec. z lat 1894 do 1900, i dla młodszyilh, . _ . • . 
dla wsz~stkicb superrewidendów i dla tych, którzy pomię- o liczny udział w rwyt.~e:i. zebraniu uprasz$ 
dzy 1 kwietnia a 30 tym września 1889 r. wet1wm. " t . Id i k J oRmbi ,!' ·k. St . ł p 

an om z asze . a.n o a11ows i. ama aw recz. 

Dla gmin Bulmif e i Uilllen w sali gościnnego 
Meschede, dawniej Bienen, w Bulmke. 

14 listopada o godz. 91/ 2 dla piech. prow., gwardyi i 
broni speo. z lat 1894 i 1896. 

14 listopada o godz. 11 dla piech. prow., gwardyi i 
broni spec. z lat 1896 i 1897. 

15 listopada o godz. 91/ 2 dla piech. prow., gwardyi i 
broni spec. , z lat 1898, 1899 i 1900: i dla młodszych, dla 
wszystkich super1ewidend.6w i dla tych, którzy pomiędzy 
1 kwietnia a 30 września 1889 r. wst14pili. 

Dla obwcdu Annen. na rynku w Annen. 
15 lis ;opa ia o godz. 81/ 2 dla piech. prow. z lat 1894, 

do 1896. 
15 listopada o godz. 91/ 2 dla piech. prow. z lat 1897 

do 1901. 
15 listopada o godz. 101/z dla broni spec., gwarJyi i 

żołnierzy pr.zewoźnych. ___ _ 

Dla miasta Essen, w sali gościnnego Kruftę. w Rti
tenscheid. 

14 liiltopada o godz. 9 dla gwardyi i wszelkiej innej 
broni z r. 1896 od A do K włq,cznie. 

14 listopada o godz. 101/ 2 dl& gwardyi i wszelkiej 
innej broni z r. 1896 od L do Z. 

16 listopada o godz. 9 dla gwardyi i wszelkiej innej 
broni spec. z r. 1895 od A do K. 

15 li:itopada o godz. 101/ 2 dla gwardyi i wszelkiej in• 
nej broni z r. 1895 od L. do Z. 

16 listopada o godz. 9 dla gwardyi i wszelkiej in
nej broni z r. 1894 od A do K włq,-Jłnie. 

16 listopada o godz: 101/ 2 dla gwardyi 1 wszelkiej 
innej b1·oni z r 1894, od L do Z. oraz dla tych, którzy po
między 1 kwietnia a. 30 września 1889 r. ws14pili. 

Dla z!l.trudnionych w hucie llenrichshiłtte, w 
tejłe fabryce. 

Antoni Wal Wojcircb Tylkowski. 

W celu założenia Tow. gimnastyczn. 
w Recklinghausen-Bruch 

odbędzie się w niedzielę, dnia 17 listopada po pc. łtidniu o 
godz 6 w lokalu p. Kuchema, przy kościele katolickim 
w Br11chu 

~:zebranie.~ 
O jo.k naJ icznifjszy udział Rodaków, szczególnie mło

dzieńców polskich, prosi 
Komitet: 

Frauciszek Janas'. k. Spórtacz Wal. Grześkowiak. Wal. 
Foralew!ki. Franciszek Mazurek Antoni Stelmaszyk. 

Antoni S11igaj. Józef Jakubowicz. 

tu••··~·~'~ ~ Koclinnemu kumotrowi ~ 

~ Marcinowi Maćkowiakowi 
9 w dniu Waszego Imienia. składam ja.k najserde- -

ł czniejsze tyczenia zdrowia., szczęścia, błogosła- L 
wiEństwa Bożego, a po śmieroi kró'.estwa nie- ~ 

ł 
bieski.ego. Tego wam życzę i po trzykroć wy- ;= 
krzykuję: Marcin Maćkowiak niech żyje, a! -
całe K ... zadrży 1 Tego tyczy w. K. 

AP•••••••~ 
Nadesłano • 

Zwraca. się uwag«; na ogło~zenie p. Stanisława Kunza, 
który poleca. swój nowo założony skład win, cygar, pa
pierosów, ksl~zek itd. Spodziewaó się należy, iż Rodacy 
z Ueckendorfu chętnie będfł go popierali, bo towar jego 
dobry a ceny tanie, a zatem: i::;wQJ o swego ! 

~· Przeraźliwem rykiem zwierzfłt, wszedł ze świa
a tłem do menużeryi i ujrzał, że lew „ba~za ~ od
~ sunął rulhomą ścianę, dzieląc~ klatkę Jego od 
~· ~~tki mieszczącej panterę, i prowadzi z ni~ r 
1
i 6J zacięty. Przez długi czas wynik walki był I 
,e ~ątpliwy wobec zręczności pantery, w końcu 
~· ~~dnek siła lwa zwycieżyła. Potężne.m uderze-:: I 
,h iem pazurów, rozdarłszy przeciwmczce sweJ 

18 listopada o godz. 101;2 dla piech. prow., gward'i 
i broni spec. z lat 1901 do 1894, dla superrewidendów, 
oraz dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 września 
1889 r. WStiłpili. 

Dla wójtostwa Blankenstein, w aa.li gościnnego 
W engeler w Bla.nkenstein. 

Najlepszą kawe 
mieć można, dodaj1'c cokolwiek bardzo 

wydajnej esencyi Linde'go. ;·· 
la ·~a~dło, rzucił się na nią i porozrywał na 
~' ~Wierci •. Przed niedawnym czasem ten ~am l~w 
~~ ~ 0~tał się w taki sam sposób do klatki BłłS1a-

UJącego z nim niedźwiedzia i zabił go także. 

14 listopada o godz. 101/ 4 dla piech. prow., ·gwardyi i 
broni spec. z lat 1901 do' 1894, dla. .superrewidendów i 
dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 września. 1889 
roku WSłił\ ''il'. 

Dla Ehrenfeld, 8teinkuhl, Br~nnsehede, 
Runscheidsfeld i Wiemelhausen, w teatrze miej
skim w Bochum, Rottstr. 29. 

M o ż n a j ą n ab y ć w s z ę d z i e ·~ 



Tow. blog. Bronisławy w Wiemelhausen Baczność parafia-nie kobierscy 
pod Krotoszynem. · 

i 
I 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld 
obahodzi w niedzielę dnia. 17 listopada 6 roczniet swe
go istnienia, na kt6r4 szan. Towarzystwa, które zaprosze
nia odebrały serdecznie zapraszamy. Od godziny 2 do 3 
przyjmowanie c bcych towarzystw. O godz. 4 pochód do 
kościoła na pol!!kie nabołeństwo z chor4gwiami. Po na
'boieńatwie pochód na salę p. Tredelkampa. O godzinie 
6 rozpoczęcie zabawy pieśnifł i moWfł pawit&lnfł9 potem 
śpiewy i deklamacye członków tow., a w końcu będzie 
przedstawienie amatorskie p. t:: „Ido. z Togenburga". -
Wstępne dla członków wszystkich tow. 25 fen., dla nie
członków 50 fen., niewiasty majfł wstop wolny. Nasi 
członkowie, którzy zalegaj4 ze składk2' miesięczn4 więcej 
jak 3 mfesifłce płacq, wstępne jak nieczłonkowie. O li
czny udział w zabawie uprasza się szan. Towarzystwa 
oraz wszystkich Rodaków i Rodaczki zamieszkałych w 

donosi swym szanownym członk&m, ii walne miesięczne 
zebranfe odbędzie się w niedzielę dnia 17 listopada po 
południu o god11. 4. Na 1ebraniu będzie płacenie składek 
miesięcznych, wpie nowych ezłonków, obrachunek kasy 
z zabawy i obrady w eprawie gwiazdki. - Zar111id zechce 
się pół godziny prędzej zebrać. - Goioie mile widziani. 
O liczny udział w zebraniu prosi 

\ 

Kochani Bracia, jak wiadomo r;aczęliimy składki z 
rać na chor,giew do naszego kościoła parafialnego 1 
zebrania urz"dt'.illiśmy n• których się wykazało ze 
inni para.1ianie tak i ko bierscy pami~taj11i o swyrd ko• 
Ale kochani parafianie, pomimo że muza pe.rafia jest 
wlelka, składek bardzo mało s1ę zebrało. Abysrny 
zawstydzió nie musieli, i nie chc2'c zasmucić naszego 
probo1zcza, prosimy was kochani parafianie kobie 
aby kddy ile możności pare groazy nadesłał, bo gdy 
cej nie nadeśl11i, to musimy nasz zamiar porzució, 
kochani para.flanie nie ocl11igajmy s'ę, ale dalej wa 
społem do dzieła, aby jak najprędzej dojśe do celu 
przedsięwzięliśmy. Prosimy 2kładki nadsyłać na ręce 

J. Hain, przewodniOZ\Cy. 

Baczność parafianie I parafianki 
z Wiei. Strzelcza pod Piaskami 

łej podpisanego komitetu: 

l 

I 
~ 
j 

1 

Osterfeld i okolicy Z a r z q, d. 

Donosimy, ii chorlłgiew odesłaliśmy, nasz czcigodny 
ksitłidz proboszcz nam odpisuje dziękuj11ic nam za tak 
wspaniały dar. Chorągiew będzie w dllień odpuetu św. 
Marcina poiwie('ona na wielkiem nabołeństwie, a we wto
rek 12 bm. be~zie odprawiona Msza św. na intenc;ro o
fiarodawców, i za tych, którzy jeszcze chcfł swoje grosze 
ofiarować na ten dar dla naszego kościoła w Wie1k.im 
Strzelczu. Mamy jeszcze niedobór, więc prosimy naszych 
parafian i psrafianki, żeby nie ż&łowali paru fenygów, jeno 
je ofiarowali, abyśmy mogli raz l to sprawę zakofl.czyć i 
wszystkie skł~ dki razem pokwitować. Upraszd się ko 0 

mitet, ż ~ by się zajj\ł i res l!ltę ze'bre.ł. 

Walenty Konieczny, Altenessen, Helenenstr. 58/2 
lub Jamry, LtHgendortmund, Karlstr. 6. 

l 
Towarzystwo św. Barbary w Dellwig. 
Dnia. 17 listopada. obchodzi towarzystwo na 4•tą. 

rocznic~ swego istninnia. na. sali p. Grote-Egelbrecbt, 
przy ul. Donnerstr., 6 minut od stacyi kolejowe] Dellwig, 
przy Wrze kolei elektrycznej Borbeck-Oberhal:lsen. To· 
warzystwa które zaproszenia otrzymały i te, które dla 
braku adresów zaproszeń nie edebrały mile zapraszamy z 
ehorj\gwiami. - Program uroczystosci: 1) Od godz. 1/2'2 
do 3 przyjmowanie towarzystw. 2) O godz, wpół do 4 
wymarsz do kościoła na pohkie naboteńetwo. 3) Po na
bożeństwie pochód na salę gdzie się odbędzie zabawa po
łlłczona z śpiewem, deklamacyami itd. Wieczorem ode
grany zostanie teatr. Wstępne dla członków 30 fen., dla 
nieczłonków przed czasem 50 fen., a przy kasie 7 5 fen. 
Przypomin:i. się członkom naszego tow„ którzy 3 micsif\ca 
zalegajq ze składkami miesięcznemi, aby je uregulowali, 
gdyż w prłeci wnym razie będ~ płllcić wstępne jak nie
azłonkowie. O jak najliczniejszy u i ział członków oraz 
Rodaków z Borbeck i Dellwig upraszamy najuprzt-jmiej. 

Wiec polski w Sodingen-Bornii 
odbędzie się dnia 1.': listopada w lokalu p. Teo 
Nothe w Bornig, nie daleko kopalni „Mont- Cenie" 8 
I, przy głównym trakcie prowadz4cym z Herne przez 
dingen do Ka.strop. O liczny udział Rodaków z Sodin 
Bornig i okolicy uprasza się, bo b~dzie omawiana spr& 
opieki duchownej, spr&1.wy górnicze itd. Począ"tek 
;-odz. 4 po po'l. ,.Związek Polaków" 

Ofiary proszę przesyłać pod adresem: Jakób Miko
łajski w Bismarck, ul. Hermannstr. 11. 

~~ 
Neil 8 • ' 

W imieniu tow.: Józef Kędziora, przewo lr. 

Baczność parafianie Lutogniewsby 
pod Krotoezynem. 

I 
p. Marcin. Kowalskiemu 

w Kray 
zasj łamy w dniii godnych Imie-

nin najszczars;;e życzenia 

Chóry anic- lakie dziś wesJło głoszą, naM 
szemu prezr- sowi koronę nio;o~. Brzmi imię 

~Jl twoje w okolicy całej, za co odbierzesz piękny 
~ wieniec chwały. Zyczymy ci zdrowia, szczęścia 

Wiec polski w Linden 
odbęizie się w niedzielę dnia J.': listfJpada o g 
4 po południu u p B. Schillera. w Lbden Ruhr, przy 
Konigiltr. nr. 61, pomięd~y kościołem. kat,olicklm i ew 
gielickim, przyatanPk elektrycznej kolei przy aptece. 
lic~ny udział Rodaków z Linden, Da.blhauseu i całej ok 
licy upr11sza się. „ '!wiązek Polaków". 

Ogłosiliśmy, it mia!o to być ostł!tnie zebranie, ale po
nieważ do kasy nic nie przybywa, więc musieliśmy spra
wę przedłużyć. Jest prawd!ł.. że czasy są, ciężkie, ale po. 
mimo tego myślę, że na te parę groszy każdego stać może. 
Widzisz kochany bracie który ma ;z jeszcze rodzlców mo
te, a jeteli nie, to swoich przyjaciół, którzy cieszyó się 
będlł, że ich syn lub przyjaciel garnie się pod skrzydła 
matki, Kościoła naszego. Bracia kochani nie ocUiga.jcie s; ę 
tylko skło. isjcie wasze ofiary, a Bóg wam to wynagl'odzi. 
- Proszę wszystkich parafian, aieby w niedzielo 17 li
stopada o 2 godz. po południu w tym lokłlla, gdzieśmy 
ostatni raz byli, raczyli się jak najliczniej stawić, ale 

; . 

i błogosłllwień:iwa Bożego, a po śmierci zba
wienia. wiecznego. Obyś zasiadał w niebie i 
t\\oja żona koło ciebie, a t we dzititki jeszozł' 

' 

dalej i niech każde B(lga chwali. Zyczymy ci 
te~. aby ts kanarki się dobrze chowały i na twe -------·~--- 611 Baezaofieo 
imieniny wdzięcznie śpi ewały. W końcu wo

W łamy : n~sz prezes niech żyje~ aż cały Kray ~ 
~ zadrży ! Tego zyc "t.y M 

We WSZ"fStkieh listach do redakcyl. ekspedy 
księgami i drukarni tr.zeba podać zawsze swój a 
chocidby kto s~dził, te adres jego posiadamy, aby od 
wiedź lub przesyłka. zs.mówtonych rzeczy dla tego po 
du nie opóźniły się. Szukanie adresu w dawniajszych lis 
lub ksi~kaeh zabiera wiele czasu i dla tego priesy 

I Tow. B'fl, Marcina w Kray. I 
~~~~~~~ nie powinno ani jednego braknfLĆ. J. Ratajczak. 

DDftftDDDDftftftftD Baezno ść I 
Wszelkie polskie napoje PA~:as~;;ko~~~a 

jakich sobie kto życzy Bl\ bardzo tanto do nabycia u 

Ig. K1'„aśnłewsklego~· 
w Bochum Kaiser-Friedrpl. 2. :-

Wielki wybór cygar od 2-10 mr. z;1 sto sztuk. 
Zuakomite cy;ą1·0 warszawskie wartości 10 fen. 
sprzedaję 100 sztuk za 4,50 mr. Znakomite C)'garo 
krakowskie wartości 8 fen. sprzedaje 100 sztuk za 
4 mr. Wszelkie za.mówienia piśmiennie nadesłane załatwiam 
jak najrr~dzej i wysyłam wszystko franko. 

lg. Kwaśniewski. , 
generalny zastępca fabryki:Iikierów 
B. Ii.asp1·0,vieza w Gnieźnie _ i ta bry ki 
papierosów Ganowieza i J Wlekllń· 

skiego w Poznaniu. 
He.i.te, dalej I swój do swego, 
Zaśpiewajmy sobie, 
Skosztujemy coi polskiego 
Powiadam ja Tobie I 
Bo nie mf ez już nic lepszego 
Nad polskie napoje. 
Kupuj zawsze u swojego 
Niech jest haało Twoje ! I 

auauuuaaaDłJCla 
Zbiór pleśni nabożnych 

io użytku kościelnego i domowego, wielką księgę, moc!; , 
o prawn4, zawierajlłCł} przeszło 1100 pieśni, kilk:-:. dziai~1 
m 1zy i nieszporów na ważne uroczystości polecamy po 
eonach z przes. franko 3 mr. 50 fen.· 

Adres .,Wiarus Polski", Bochum. 

Szanownym Rodakom w Rotthausen i okolicy 
polecam mój dobrte zaopatrzony 

skład towarów kolonialnych, 
'vin. cygar i papierosów„ 

Donosz~ takze, ił powidła Śliwkowe już nade · 
szły i wysyłam 10 funtów za. 3,40 mr. franko w dom. -
Tak samo oznajmiam, ij w tym tygodniu dostanę 

~~~~ polski twaróg. ~~~~ 
Prosz~c szanownych Rodaków o poparcie mego in• 

teref:lu, krealę si~ z szacunkiem 

Antoni Kokociński, 
Briesenstr.102 Rotthausen, Briesenstr. 102 

przyatAnek kolei elektrycznej Wartema.yer. 

poleca. się Radaczkom, a mie;;2ka 

w Herne, Wilhelmstr. 44. -

Rzetelnych męfoz~ zn poszukuje 
wielki jako r1etelny znany skład 
w i n reńskich jako 

zastępców 
do sprzedawania prywatnym i go
śeiunym. - Białe wino od 50 m. 
fOC:1l. vVino czerwone od 60 mr. 
pocz. za 100 litrów. Zgłaszać u
prasza s'ę pod adr.: Weinprodu
ction Haa:ienstein & Vogler, A.· G 
Frankfurt a. i\1. 

Służąca Polka 
potrzebna od 15 lis•opsd ~ . Tylko 
takie zechcfł się zgłosić, które do 
brze prać umieją,. 

Franciszek Józefoski, 
księgarnia polska. 

Herne, Nowa ulica 35. 

Służąca Polka 
potrzebna od zaraz 

Józef Wojciechowski, 
'" anne, Kastanien-Allee 

mu~y0c~ny Fs Gottschalk 
w Oberba.ustn (Rhld.) 

przy ulicy Ma.rktstrasse nr. 120,I 
poleca : fonografy (które mówi~, 
pła ~z\, śpiew11oj1' i graj") po 10 m. 
Katarynki od 10,50 m. pocs; Ha.r· 
moniki od 3 m. pocz. Wszystkie 

-,.ll!l:BIJl!lllll!!Hl'@!IR!!lllll!!P'A'9!!1rdJlllll!łltllllll•IJ~~l. I inne instrumentu po najt.ań. Cf\nsch. 
~ Wys:yłam wsr.~dzieskoro otrzymam 

zamóv; ie nie. 

n&tychmlaat uskutecznió nie mośna 

Wyprzedaż! 
Proszę czytać! Proszę czytać! 

Coraz większy napływ odhiorców i ogólne zainteresowa
nie się cał~go miasta Her.o.e i okolicy, a nllwet konkuren
tów, kończy sitJ pytaniem, j ak może 

Kleczewsf<i w Herne, Bahnhof str. 68 
taki dobry towar tak tanio sprzedawać . - Oto kupiłem wiei• 
ki skład w Bochum pod nazwą, „Bochumer ()onsum" 
na pół darmo i dla tego mogę tak tanio sprzedawać. 

Mimo to postanowiłem wielką partyę 
płaszczy pele1•ynowyeh 

od 8 marek pocz~wszy, dopóki zapas sto.rc11y, sprzedawać, 
aby prześcignq,ć wszelk~ konkuren.cyę. 

Dalej sprzedaję 
partyę paletotów zimowych 

aby ich slę pozbyć od 6,50 mr. poczf\wszy. 
Prócz tego msm jeszcze oknło .f286 sztuk róinych 

przedmiotów. 
I. Ubrania dla mężczyzn 

we wszystkich kolorach do wyezukania od 8 mr. pocz. 
II. Zimowe paletoty, 

we wszystkich kolorach od 1.0 marek pocz~wszy. 
III. Piękne paleto ty eskimosowe 

z cjepł~ podszewk1t od UJ m. pocz. 
IV. Piękne spodnie na niedzielę 

krój łydkowy i a:pgielaki od 3 mr 50 fenygów pocz„wszy. 
Płaszcze i ubrania: dla dzieci 

we wszystkich pi e k n y c h k o 1 o r a c h od 2,20 m. poci. 

Kaftany, gacie i ubrania do kopalń 
po cenach zakupna. 

O:Bt1WIE 
tylko ręcznej roboty. 

Kamasze dla mężczyzn od 4 marek pocz. 
Bóty dla mężczyzn do sznurowania 

od 4,50 · mr. pocz~wszy. 
Cie1•łe trzewiki z materyj dla niewiast 

od 3,50 mr. poCZf\Wszy. 
Bóty dla niewiast z guzikami 

i do sznurowania z dobrej akóry od .t,20 mr. począ,wsr;y. 
Hoene bóty do roboty 

z gwoździami od 3 mr. 50 fen. pocz„wszy. 
Hoene bóty i kropusy z fałdami i bez 

p o c e n a c h n a j t a ń s z y c h. 

Wszyscy odbiorcy z obwodu 30 mil otrzY" 
Dlają. mimo tanich cen zwrot kósztów podróźY• 

S. Kleeze ski, 
Bahnbofstr. 68 HERNE, Bahnhofstr. 68. 

n : A n h n l Br o· 11k1 w Bochum. - Nakładf}m I czcionkami Wydawnictwa n Wiar u 11 a P QI ski e g o" w Boch11m. 

. 



Nr. 136. Bochum., -w-torek, 12 listopad.a 1901. Rok 11. 
== Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. 

Numer dodatkowy. 

Grześ niepiśmienny. 
{01'g dalszy). 

Profesor nie widział innego sposobu, tylko 
kazał mu siąść osobno, na stołku pod oknem. 
Siedział tam odosobniony, jakby za karę, jak 
wielkolud jaki między małymi, narażony na 
śmiechy i drwinki malców. To go drażniło i 
gniewało. 

Gorzej jeszcze było, gdy przyszło do na· 
uki. Ponieważ nie umiał jeszcze nic, więc 
musiał zaczynać od kresek i abecadła, podczas 
gdy drobniejsze dzieci już wcale nie źle czy
tały i pisały. Nic więc dziwnego, że gdy taki 
dr~gal zaczął z trudnością składać litery i sy
laby, cała szkoła zanosiła się od śmiechu, bo 
strasznie zabawnie wygll\dał Grześ z pomar
szczonem od natężenia czołem, spocony -
przy elementarzu, jakby przy jakiej ciężkiej 
pracy, męczący się nad odróżnieniem i pozna
niem liter. 

Grześ nie mógł długo cierpli wie znosić 
tych drwinek, bo był chłopak ambitny i upo· 
karzało go to, żeby jego, co już z parobkami 
b:ył za pan brat, do karczmy z tatusiem cho 
dził, tutaj malcy wyśmiewali. Jakiś czas za· 
ciskał zęby i wstrzymywał się; ale, gdy mu 
jut tego było za dużo, chwycił raz za czu• 
prynę najbliżazego chłopaka, co ciągle chicho 
tal się podczas jego czytania, i tak go zaczął tar· 
mosić, obracać .na wszystkie strony i walić ku· 
lakiem po plecach, że zdawało się, iż duszę z 
niego wytrzęsie. 

- Puść go, daj mu pokój, puszczaj mi 
go zaraz - wołał na niego surowym głosem 
profesor. 

Grześ nie słyszał upominania i mocując 
się zapamiętale, samego profesora, gdy ten zbli· 
żył się, aby bitego chłopca wyrwać z rąk jego, I 
mimowr li tak silnie pchnął łokciem, że ten po· 
toczył się kilka kroków pod ścianę. -

złapać i uwiązać „łotra" - sam nie zbliżał 
się z obawy, by mu się powtórnie co nie do
stało, bo Grześ rękami walił, jąk cepami, oga· 
niając się napastnikom, a gdy mu ręce nie 
wystarc.zały, porwał stołek z pod okna i wy· 
wijając nim w koło, torował sobie drogę ku 
drzwiom. Następnie w:yszedł na dwór ścigany 
wrzaskiem i pogróżkami malców i profesora. 

Rozumie się po takiem znalezieniu się nie 
miał już po co pokazywać się więcej w szko· 
le. Oprócz tego, ojca kosztowało niemało za
łagodzenie tej sprawy, bo i rodzice pobitych 
dzieci chcieli skargę zanieść do sądu. Trzeba 
byJo poczęstunkforn, darami zatkać ludziom 
usta. Wojciech synowi .Ambrożego musiał od· 
kupić potarganą sukmanę, kom0rnicy Kundzie 
dać ćwiartk~ żyta i jeszcze kaszy jaglanej 
kwart kilka i sperki na okłady dla jej syna, 
bo utrzymywała, że dziecku odbił coś w pie1· · 
s:ach i okłady robić mu trzeba. Wójtowi 
także za umorzenie tej sprawy trzeba było 
posłać na święta garnek okowity i wianek 
wędzonej kiełbasy. 

Grubo więc kosztowała :Grzesiowa nauka 
a pożytku z niej nijakiego. Tyle tylko, że po· 
znał kilka liter i nauczył się krzywe kreski 
stawiać ·na tabliczce. 

Doradzono W ojciachowi, żeby s:yna dał 
uczyć w domu, że na posyłanie do szkoły już 
zapóźno. A był właśnie we wsi Marcinek Du. 
dzik, syn komornicy, chłopak o trzy lata star
szy od Grzesia, który nietylko czytać umiał, 
ale i pisał dobrze - a nawet gdy profesor 
czasem zaniemógł, albo potrzebował iść na 
jarmark albo na odpust, gdzie był zaproszony, 
to Marcinek zastęp ował go w szkole jako 
tako. On odczytywał listy od tych, co w woj
sku służyli i odpisywał na nie, za co mu czę· 
sto grosz kapnął do kieszeni, a kto nie dał 
grosza, to dał ćwiartkę kartofli, płótna na 
koszule, buty podarował, resztę on i matka 
dorobili sobie chodząc aa zanbek do żniwa, 
do dworskiego ogrodu plewić-, na posyłki do 
miasta i tyle mieli z tego oboje, że nietylko 
wyżywić się mogli, ale i na porz~dny przyo 
dziewek im starczyło. 

Otóż tego Marcinka wezwano teraz do 
Grzesia, by go za odpowiedniem wynagrodze
niem wyuczyć jeżeli nie więcej, to przynaj· 
mniej- czytać i pisać. 

Pożyteczne wiad.om.ości. 

Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

W maju roku 1900 założył w Brodnicy 
w Prusach Zachodnich ks. prob. Doring sto• 
warzyszenie sług, mające na celu utwierdzenie 
sług katolickich w wierze i dobrych obyczajach. 
Ks. Dorlng uważał to stowarzyszenie za nie• 
publiczne i dla tego ani myślał o podaniu 
tamtejszej policyi ustaw i spisu członków sto• 
warzyszenia. Gdy zaś policya ich zażądała, od· 
powiedział, iż do tego nie jest zob-Owiązany, 
ponieważ stowarzyszenie służy tylko celom re
ligijnym, więc nadzor nad niem należy tylko 
władzy kościelnej. Policya jednakowoż skazała 
Doringa na mocy § 2 i 13 prawa z roku 18'50 
na 15 marek kary lub dwa dni aresztu. 

Ks. Doring odwołał się do S<idu ławnicze• 
go w Brodnicy, ten jednakowoż był tego sa
mego zdania, co policya i potwierdził karę. 
Przeciwko temu wyrokowi założył ks. Doring 
apelacyę do brodnickiego sądu knrnego. I to 
nic nie pomogło. Sąd karny apelacyę ks. Do. 
ringa odrzucił. 

Ks. Doring jednakowoż założył rewizyę 
do senatu karnego kamergerychtu. Termin od· 
był się w poniedziałek. Ks. Doringa zastępo· 
wał rzecznik pan. Zborowski z Berlina. Proku· 
ratorya wniosła o oddanie sprawy do pier· 
wszych instancyj, dr. Zborowski żądał uwol· 
nienia ks. Doringa, ponieważ § 2 prawa z r. 
1850 mówi tylko o stowarzyszeniach publi· 
cznych tj. mających na celu jakiebądź cele pu· 
blic.zne, przez ks. Doringa założone stowarzy· 
szenie zaś ma tylko cele religijne. Nadzór nad 
podobnemi stowarzyszeniami należy się jedynie 
whdzy kościelnej. 

Senat przyznał słuszność wywodom p. dr. 
Zborowskiego, iż § 2 powyższego prawa nie 
odnosi się do stowarzyszenia, założonego przez 
ks. Doringa, uwolnił księdza Doringa od winy 
i kary. Koszta nałożono kasie państwowej. 

Bozmałtośeła 
Ludzie przekonań. P. Calburg, wiel· 

ki fabrykant czekolady w Birminghamie, nie 
przyjął od rządu angielskiego zamówienia na 
60,000 funtów czekolady dla wojsk angielskich 
w Afryce południowej, aby nie przyczynić się 
do przedłużenia wojny. Inny fabrykant, Jerzy 
Koch z Erfurtu, odrzucił zamówienie czapek 
dla wojska angielskiego, aby nie brać udziału 
w_ porażce b~rów. 

Zrobił się straszny rum ot w szkole; dzia· 
twa rzuciła się ku obronie - jak małę pieski 
doskakiwali malcy z różnych stron, skubiąc, 
szarpiąc, walĄc pięściami Grzesia, który oga· 
niał im się, machając rękami, kopiąc nogami. 
Pisk, wrzask, płacz dzieci, łoskot przewracanych 
ławek, tworzyły piekielną wrzawę, wśród Bardzo zajmująca sprawa toczyła się Nafłsylajęe kor~spondencye, 011łoszenb, 
której słychać było donośny głos profesora, niedawno przed senatem karnym berlińskiego zamówienia ksił}iek i t. do irzebakał.dy r•~ 
który komenderował dziatwą. nakazując im kamergerycbttt. podae swói dokładny ad.res. 

--------------------------------~~~~·~~~~~~~~~··~·~-- I Szanownym Rodakom w Westfalii i Nadrenii jak najuprzejmiej donoszę/ te w ! ~ Kal•'\ndarz •aryanr ski· ~ 
- • .!. V eckendor fie otworzyłem „ ~ \J lU. ~ 
- ~ Sklad. 'W'i:D. i likierÓVtT pOlSkiCh " ~ Da rok 1902 • 
Af' OO :2 z fabryki pp. Marczyńskiego & Kl6skowskiego z P.oznania, · " ~ z licznemi rycinami oraz z 6 dodatki&mi tj . : I) „Elementarz ~ 
JW :::ł .,.., . • 6 t lk I k eh fab k IW .... Polski", broszura. objętości 64 stron, w okładce kolorowej. 
- ·~ · Cyg ar i pap 1GX0 S W . Y O z po S l ry · „ 9' 2) Kolorowy obraz „Królowa Wszystkich Swiętyoh". 3) Dwa • 
at ~~ Napoje polskie bez domieszek esrncyi jak Botanik i Wiślan~a pol~cam " • obrazy jednokolorowe. 4) Obraz cieniowy z 4 portretami. 5) ..A. 
'9 ~ "t:I szan Rodakom i proszę .zawsze i wszędzie tych.te t2'dać . Tylko z naszeJ fabryki S1' IW .&. Dwukolorowy kalendarz ścienny. 6) Kalendarz kieszonkowy. T 
- ~ ~ one ·prawdziwe. Proszę na nasze plakaty uw1t.żać Mi.i.m też na. składzie Na.lewki I. i „ 9' C 60 f łk 70 ~ ~ 
at ~Z Il wiśniowe oraz malinowe Gdańsk~ złot11i wodę, Kujaw3ką, gorzką poma.rańczowtł itd. " ~ ena en' z przesy ą en. _. 
JW .; t+-f' w~ wsiystkiem wielki wybÓr. - "ygara Sien~iewicz m.am . ta.kż~ na skła.d~ie. - IW .&. Adres: „Wiarus Polski", Bochum, ...,. tl 0 ~ Papierosy. Mickiewicz Marylla i inne. - '1Vma. polskie, reńskie, mozelsk1~: wę- „ 9' + 
at 8 ~ gierskie, sza0:pańskie itd. 'z słynnej i jednej z n sj starszych firm P.olskicb A.. Ffi~~ner " -~~~~~~~~~~4)~+~~~~~.A.-
.Jlll ~ § w Poznaniu. - Sza.n. Rodakom polecam na. wesoła. :. chrzcm1, za;ę~zyay l 1mie- OO TW 
OO 0 ~ niny wszystkie moje n~poje, bo kto ich posmakuJe, to innych. m~ wezm1e do ust. - ..- D • • p I k 0 

- .~ et> Wysyłam tskie na zamówieni~ listowne. Rodak.()m, któi_zy koleJ\ zela.zu, l ub elektry· „ z1e„e o s I li ~O czn„ przyjad1' zwracam podróz, gdy za pewn1' sumo zab10r4 . - . „ . 
, IW co ~ Poleca:n także szanownym Roda.kom moj2' " ' naJnowszych czasów, treśc1w1 e opowiedziane pr~, -

'9 .~ ~ ksi9gami9 pol&kC4. ·- ..- darpna z. ~ad Dniepru. Wydanie ozdobione 80 obra• J Jl aS --: Mam obrazy już od 3,ó~ ~· wie!kie i j ak naj~iększe .i takż? z maz~k,, ~sią• „ cami ważmeJszych ~ypadków dziejowych, królów i sła5 
i li ~ § żki do nabo!eństwa. oraz pow1esc1owe itd., kart~ z w1d lJkam1, pow.10szo:w!1~1a, w11'zar· - "1lych motów polskich. Cena za egz. oprawny 2,50 m . 
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Książki historyczne i i!Jne. 
Królowie pobcy w obrazach i pieśniach. 

Dzieło to zawiera 50 pięknych rycin, wykonanych podług 
rysunków "Walerego Eliasza przedstawiaj<'!cych królów 
polskich. Nadto jest przy każdej rycinie piękny wiersz 
Seweryny Duchińskiej, opisuja,cy czyny każdego króla. 
Cena za ozdobnie oprawny egzemplarz 15 ma.rek, z prze
syłka, 15,50 mr. 

Księga Sybillińska o przyszłości. Zbiór 
proroctw, przepowi~d?i, i jasn~wi?zeń o różnyc~ narod~ch, 
a s!czególnie o Kosc1ele katohck1m, o Polsce i Słowiań
szczyźnie. Z dodatkiem : Wernyhora przepowiada przy
szłość. Egzemplarz oprawny 3 mr., z przes. 3,30 mr. 

Skarbczyk polski, Krótka popularna historya 
polska ozdohiona pięknemi pot-tretami królów i .licznemi 
obrazkami. Spiewy historyczne napisała M. ' Ilnicka, 
wiadomości historyczne zebrał i ułożył Fr. Ra.wita. Cena 
za egz. oprawny 2 mr., z przes. 2,20 mr. 

lłlalowniczy opis Polski, .1rn.wierajl\CY oprócz 
ma.jmujj\cego opisu kraju naszego i mieszkańców jego, bardzo 
bogata, część ilustracyjni\, a mianowicie: Widoki ojczy
stych gór dolin i malowniczych miejscowości. Swia,tynie 
Pańskie i' wspaniałe gmachy. Zamki i rezydencye króle
wskie. Grobowce sławnych wodzów. Kopalnie soli i ole,ju 
skalnego. Obchody weselne i uroczystości ludowe. Szla
chtę i wojsko polskie. Herby miast i województw. Mapki 
polskie. Ubiory ludu w Polsce, Litwie i Rusi. Wille i za
kłady w zdrojowiskach leczniczych. Widoki stolic i głó
wniejszych miast Polski. Cena 3,50 mr. z przes. 3,80 mr 

Zarys dziejów Polski porozbiorowej z do
daniem nojważniejszych wiadomości z historyi i literatury 
polskiej, z obrazkami i map'ł Polski. Cena 1 markę, z 
przesyłk~ 1 m. 1 O fen. 

Wojsko polskie z U~31 r., W:ydanie di;xgie 
Cena 2 m. z przes. 2,10 m. Ksij\zka ta zawiera 8 duzych 
drzeworytów, które przedstawfa.i~ kilkadziesi~t postaci 
wojskowych różnej broni, prócz tego jest opis działań 
wojennych i krótka historya wojska polskiego. 

Złota książeczka dla dzieci i starszy~h, za'_19'ie
rajl\ca piękne przykłady o czwartem przykazamu Bozem, 
mebrane z dziejów starożytnych, z historyi biblijnej i pol
skiej. Cena z oprawi\ 1,25 m., z przes. 1,35 mr. 

łlistorya. Polska w pięknych przykładach 
przedstawiona. Zbiór wzorów dzielności, pracy, nauki i 
poświęcenia dla kraju. jakiemi się nasi przodkowie od
znaczyli. Dla pouczenia. i rozrywki ludu polskiego i mło
pzieży. Cena z opr. 1,10 mr., z przes. 1,20 mr. Książka 
ta czyta się jak. najpiękniejsza powieść a przytem podaje 
Wieie nauki. 

Wesoły Deklamator. Zbiór wierszy humo
rystycznych, fraszek, monologów, komedyjek, anegdotek i 
przysłów polskich. Ułożył Zagłoba. Cena z opra.wfł 
1 mr. 30 fen., z przes. 1 m1-. 50 fen. 

Piast i Kościuszke. Ciekawe opowiadanie 
z dziejów ojczystych. Z rycin~mi. Cena 40 fen., z przes. 
•5 fenygów. 

Z niewoli tatarskiej. Opowieść bardzo piękna 
I czasu napadu Tatarów na Polskę w XVII wieku. Cena 
I oprawi\ 2,40 mr., z przes. 2,60 mr. 

Adama .Mickiewicza życie i dzieła. Z 6 
obrazkami. Cena 10 fen., z przesyłklll 13 fen. 

O kotlarczyku ze Lwowa wojaku za czasów 
Stefana Batorego. Cena 75 fen., z przes. 85 f. 

Powieści i opowiadania. Treść: Z ziemi 
łez i pracy; O bogaczu Goduli; Kowal Paszek ; Wilia 
ia oceanem; Kłusownik; List do nieba. Cena 75 fen., 
I przes. 85 fen. 

O obowiązku rodziców wychowania swych 
dzieci po chrześciańsku. Napisał ks. Marcin Makowski. 
Cena 50 fen., z przesyłka, 55 fen. 

Nowy deklamator~ Cena 1.50 mr., z przes. 
1,70 mr. 

Dzielny ułan z wojska polskiego w Hiszpanii. 
Cena 1,00 mr., z przesyłka, 1,10 mr 

O trzech Kaszubach. Powieść z krzylackich 
bojów, z obrazkami. Cena 1,20 mr ., z przes. 1.40 mr. 

Na Jasnej Górze. Powieść z XVI! wieku 
Cena 1,20 mr., z przes. 1,30 mr. 

Agata. Obrazek z życia ludu wiejskiego. Cena 
60 fen., z przes. 55 fen. 

W tygrysich szponach. Cena 50 fenygów, 
z przes. 55 fen. 

Ofiara z krwi polskiej w obronie chrze• 
ściaństwa. • Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 

Ofiara Zmudzina. Obrazek historyczny z cza.
ów powstania 1831 roku. Cena 60 fen., z przes. 70 f 

Józef~ miody jeniec tata1·ski. Powieść 
m czo.su napadów tatarskich w XVII wieku na Podole 
Cena 80 fen., z przes. 35 fen. 

Zyd. Napisał Stan. Miłkowski. Cena 50 fen., 
1 przes. 55 fen. 

Michałko, Cena 50 fen., z przes. 55 fen. 
Hroże. Napisał Stan. Miłkowski. Cena 60 fen. 

1 przes. 70 fen. 
Powieści i podania ludowe, Cena 80 fen., 

I przes. 90 fen. 
Bez Pana, Powieść historyczna z XI. wieku. 

Cena 1,80 mr., z przes. 2,00 mr. 
Opiekun młodzieży. Cena 50 fen., z prze-

1yiq 60 fen. 
Opowieśe z krwawych dziejów. Cena 40 

fen., z przesyłk~ 50 fen. 
Walka stuletnia narodu polskiego o niepodle

głoió. Z 58 obrazkami. Cena 1,30 mrk., z przesyłk~ 
1,70 mrk. 

Pustelnik z (;zarnej Doliny. Powieść z 
cza.sów konfederackich. Cena 75 fen. , z przes. 85 fen. 

Ofiara nihilisto-w Powieść humorystyczna. 
Cena 50 fen., z przes. 55 fen . 

Wernyhora, wieszcz ukraiński. Powie8ć z cza
B6w buntów hajdamackich. Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Bojomir, czyli zaprowadzenie chrześciaństwa na 
Łuiycach. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 

Dziwne przygody chłopa lJrbana Dłu· 
cenosa. Cen!. 25 fen., z przes. 30 fen. 
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Książki różnej treśei. 
Proroctwo stare1;0 pustelnika. Cena 86 

fen., z przes. 40 fen. 
Rozważ to dobrze? Myili zbawienne dla do

brych i złych. Cena 45 fen., z prtesyłk~ 50 fen. 
Grzesznik poprawiony. Opowiadanie pra

wdziwe. Cena 40 fen., z przesyłką. 45 fen. 
Przewodnik do spowiedzi ceneralnej~ 

dla. spowiedników i spowiadających się. Cena 35 fen., 
z przes. 4:0 fen., z oprawił 50 fen., z przesyłk11i 55 fen. 

N owy brewiarzyk iercyarski podług nowej 
konstytucyi 0Jca św. Papieża Leona XIlI. z dnia 30 maja 
1893 dla Braci i Siostr ill· Zakonu św. Ojca Franciszka 
pod Klauzurą uiebędlłcych czyli świeckich, z dodaniem 
różnych stosownych nabozeństw. Cena za egz. oprawny 
1,50 m., z przes. 1, 70 m. 

Z niwy Ślązkiej, piękna ksiq,źka zawierajq,ca 
mnóstwo wierszy, stosownych do deklamacyi: Cena za 
egz. w ślicznej oprawie 1,50 m., z przes. 1, 70 m. 

Wierna Rózia, czyli zwycięz:two wiary kato
lickiej. Cena z oprawq, 80 fen., z przes. 90 fen. 

Starosta weselny. Zbiór prtemówień, piosnek 
i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy go
dach weselnych. Cena za egzemplarz oprawny 1,00 mr., 
z przesyłki\ 1,10 mr. 

Prawo o zabezpieczeniu na przypadek 
kalectwa. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 

Prawo zabezpieczające robotników na 
starość i słabość. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 

Powieśei i opowiadania. 
Pi,ć powieści ciekawej treści. Cena 25 fen., z przes. 

35 fe-tiygów. 
Zywy naszyjnik, powieśó rzymska. z cza6w prześla 

dowa.nia cbrześcian .z III-go wieku. Cena 80 fenygów) 
z przesyłk~ 90 fen. 

Fernando, powieśó dla młodzieży .i de rosłych. Cena 
60 fen., z przesyłki\ 70 fen. 

Książ~ Srebrny, powieść z czasów Iwana Groźnego. 
Cena 2 mr., z przes. 2,20 mr. 

O tworzeniu si~ ziemi i rewolucyach w jej łonie, 
oraz krótki pogl<'!d na pochodzenie i pokrewieństwo ludzi. 
Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. 

Len?°wy Wawrzynek. Cena 80 fen., z prźes. 90 fen. 
Na rozdrożu, Cena 80 fen ., z przes. 90 fen. 
Wierny Tymko i dzielna dziewczyna. Cena 40 fen. 

z przea. 45 fen. 
Rozb#ki. Przygody rodziny angielskiej. Cena 60 f., 

ź przes· 65 fen. 
Rysy z życia śp. ks. Karola Antoniewicza. Cena 30 

fen., z przes. 35 fen. 
Opowiadania dziadunia o sławnych mężach i dzie-

iach dawnej Polski. Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. 
Tomek Setnik. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. 
Polski Sowizdrzał. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 
Wianek obrazków powieściowych. Cena 1,20 mr. 

.11 przes. 140 mr. 
Sierota. Cena 50 fen., z przea. 55 fen. 
Qjciec Mateusz. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. 
Zyciorys mojego dziadka. Cena 60 fen., z przesyłkq 

70 fetiygów. 
Zycie i zasługi Karola Marcinkowskiego. Cena 80 

fen., z przes. 35 fen. 
Z kujawskiej ziemi. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. 
Powiastki z życia ludu wiejskiego. Cena 50 fen., 

z przes. 60 fen. 
Wiązanka wspomnień, obrazków i opisów z czasów 

i z życia Kościuszki. Cena. 60 fen., z przes. 70 fen. 
Przygody Rufina Piotrowskiego na Sybirze. Dla 

ludu i młodzieży, opowiedział ks. pleban z pod Sremu. 
Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 

Zwyci,ztwo serca. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. 
Powiastka o Wietrze. Cena 60 fen., z przes. 65 fen. 
Wspomnienia wygnańca Litwina, (1806 - 1834). 

Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. 
Arcydzieło organisty. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. 
Sieroty. Napisał ks. Wł. Chotkowski. Cenr.. 1 mr. 

z przesvłk~ 1;10 mr. 
Na łono Matki. Powieść na tle amerykańskiego ży

cia. Napisał ks. A. Tłoczyński. Cena. 80 fen., z przes. 
90 fenygów. 

Opowiadania o zbójcach, strachach, cza.rach i zaklę
tych skarbach i Q podobnych niezwykłych sprawach. 
Cena 40 fen., z przes. 45 fen. 

Dzieci n,dzy. Obrazek z życia poznańskiego. Napi
sał ks. Wł. Chotkowski. Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Zbójcy. Zbiór ciekawych opowiadań. Cena 40 fen., 
z przes. 45 fen. 

Adam Smigielski, starosta gnieźnieński. Cena 60 f., 
z przes. 65 fen. 

Histo1·ya o Mateuszu Drągalu. Cena 25 fenygów, 
z przes. 30 fen. 

Smieszek. Wybór anegdot, wesołych opowiadań i 
żartów. Cena. 60 fen., z przes. 70 fen. 

Pi,ć powieści dla ludu. Cena 25 f., z przes. 30 fen. 
Znajdek, jego przygody wojackie i inne. Cena 40 

fen., z pues. 45 fen. 
Dawne czasy. Opowiadania i powieści na tle dziejów 

Polski. Część I. Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 
Dawne czasy. Część II. Cena 1 m., z przes. 1,10 mr. 
Najdroższy skarb. Ceua 60 f., z przes. 65 fen. 
Józafat. Na.pisał ks. Szmid. Cena 75 fen., z przes. 

80 fenygów. 
Myto złotego cielca. Cena 1 mr., z przes. 1,10 mr. 
Legendy. Opowiadania. treści poucza.j~cej. Cena 1 mr., 

z przes. 1,20 mr. 
Baranek. Napisał ks. Szmid. Cena 40 fen., z przes. 

45 fenygów. 
Powieści na tle życia mieszczańskiego : Ukarana 

duma pani Maciejowej; Swarliwa niewiasta; dach ka
piący; Nigdy zapóźno by si' poprawić. Cena 1 mr., 

przes. 1,10 mr. 
Maurycy August Beniowski, jego !ywot, oraz przy. 

gody z czasu pobytu na Kamczatce. Cena 60 fenygów, 
z przes. 70 fen. 

Skrzydlaty Wojak. Powieść historyczna z czasów 
Jana Sobieskiego. Cena 40 f., z przes. 45 f. 
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Dla teatró-w- ! 

Aby handel szedł. Okrazek ludowy 1 akcie. 
6 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 1 mr., z przesyłk11i 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. Komedya. w 1 akcie. 
4 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 1 mr •. z przes. 1,10 mr. 

Stary piechur i syn je;-o huzar. Krotochwila 
w 3 aktach. 10 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 2 mr. z prze
ayłklł 2,20 mr. 

Olt~rężnc. Komedya. w 2 aktach. 7 mężczyzn, 6 
niewiast. Cena 1~!50 mr. , z przes. 1,60 mr. 

Berek odpieczętowany. Komedya w 1 akcie. 4 
mężczyzn, 1 niewiasta.. Cena !50 fen., z przes. 60 fen. 

(;hłopi arystokraci. Komedya w 1 akcie ze śpie
wami. 6 męczyzn, 3 niewiasty. Cena 1,30 mr., z przesył
k'ł 1,40 mr. 

(;ztery dramaeiki. Treść: 1) Ostatnie napomnie
nie Światopłuka. 4 mężczyzn.. 2) Dzielne Morawianki. 4: 
mężczyzn, a niewiasty. 3) Bożena, czyli córka kmiecia na 
czeskim tronie. 3 mężczyzn, 4 niewiasty. 4) S14d Spitygnie
wa. 5 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 75 fen., 1 przes. 80 fen. 

Dwie komedyjki. 1) Oazczędne dzieci. 1 niewiasta, 
2 dziewczęta. 2) Dla czego Jasiowi i Wosiowi urosły rogi 
na głowie. 1 mężczyzna, 2 chłopcy, 1 dziewczę. Cena 50 f. 
z przesyłk14 60 fen. 

Gwiazda 8yberyi. Dramat w 3 aktach. 13 męl
c?Jyzu, 1 dziewczę . Cena 80 fen, z przes. 90 fen. 

~.„. t Sąsiedzi. Obrazek z życia ludu górnośląskiego w 3 
aktach. 11 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 1 markę, z prze
lyłka, 1,10 mr. 

Szlachta czynszowa czyli kłótnia o wistr. 4 męż
czyzn, 2 niewiasty. Cena 80 .fen., z przesyłklł 90 fen. (Z nu
tami 1.30 mr. 

Zosia druhna. Monodram w 1 akcie. 1 mężczy
zna, 1 niewfaF!ta. Cena 10 fen., z przes. 13 fen. 

Hachna. Obrazek ludowy w trzech aktach. 6 męł
czyzn, 3 uiewiasty. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

(;hleb ludzi bodzie. Komedyjka. w 1 akcie. 5 męż
czyzn, 2 niewiasty. Cena 80 fen. z przesyłki\ 85 fen. 

Cielrnwość pierwszy stopień do piekła. 
3 meżczyzn, 2 niewiasty . Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

'Verbel domowy. Obrazek wiejski ze śpiewami 
w jednej odsłonie. 4 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 80 f., 
z przesyłki\ 85 fen . 

Na przekór. 3 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 80 
fen., z przesyłki\ 85 fen. 

Dwóch ;łuchych. 6 mężczyzn, 1 niewiasta. Ce
na 80 f., z przes. 85 fen. 

Zabobon czyli krakowiacy i górale. Zaba
wka. dramatyczna ze śpiewami w trzech aktach. 13 mężczyzn, 
3 niewiasty. Cena 80 fen, z przes. 85 fenygów. 

Takich więcej. Komedya w 2 aktach. 6 mężczyzn 
2 niewiasty. Cena 1,10 mr., z przes. 1,25 fen. 

(;ztery komedye księdza Schmida pod tyt.: 
1) Jagody. 5 mężczyzn, 2 niewia~ty. 2) Wieniec. 3 męż
czyzn, 3 niewiasty. 3) Kominiarczyk. 3 mężczyzn, 5 nie
wiast. 4) Mały złodziej. 2 mężczyzn, 1 niewiasta. Cenara
zem 75 fen., z przesyłki\ 85 fen. 

Ida, hrabina z Toggenburga Obrazek drama
tyczny. 7 mężczyzn, 5 niewiast. Cena 75 f., z przes. 80 f. 

§łowiczek. Komedyjka ze śpiewkami w 1 akcie. 
3 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 60 fen. z przes. 65 fen. 

Berek zapieczętowany. Monodram ze śpiewka
mi w 1 akcie. Cena 60 fen., z przesyłk~ 65 fen. 

Grochowy wieniec. Komedya w 4 aktach. 8 męź- ' 
czyzn, 4 niewiasty. Cena 2 mr., z przes. 2,20 mr. 

Kiliński. Obraz historyczny. Cena 2 mr., z prze
syłki\ 2 mr. 20 fen. 

Kulturnik. Obrazek z życia ludu śl~zkiego w 
dwóch aktach. 8 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 30 fen., z 
przesyłki\ 35 fen. 

Dzwonek św. Jadwigi (3 akty). 6 mężczyzn, 4. 
niewiasty. Cena 40 fen., z przesyłką. 45 fen. 

Łobzowianie. 7 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 1,39 
mr., z przes. 1,40 mr. 

Błażek opętany. meżczyzn, niewiast. Cena 
1,30 mr., z przes. 1,40 mr. 

Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy w pięciu od
słonach. 4 mężczyzn '1 niewiast. Cena 1 mr. z przes. 1,05 m. 

Flisacy. 6 mężczyzn} 2 niewiasty. Cena 1,30 mr., s 
przes. 1,40 mr. 

Akademik. czyli ofiara za Ojczyznę (1 akt). 9 męż„ 
czyzn, 1 niewiasta. Cena 1 mr., z przes. 1 mr. 5 fen. 

Ulica nad Wisłą (1 akt). 4 mężczyzn, 3 niewia
sty. Cena 1 mr., z przesyłke 1 mr. 5 fen. 

A.dam i Ewa. Krotochwila w 2 aktach. 2 mężczyzn, 
1 niewiasta Cena. 1 mr„ z przes. 1 mr. 5 fen. 

N ad 'Visłą.. Krotochwila w 1 akcie. 3 mężczyzn, 4 
niewiasty. Cena 1 markę, z przes. 1 mr. 5 fen. 

Bartos z pod Krakowa, czyli Dożywocie w le
targu. Obrazek ludowy w 1 akcie. 4 mężczyzn 1 niewiasta. 
Cena. 1 mr„ z przes. 1,05 mr. 

Genowefa. 8 mężczyzn, 2 niew.iaaty. Cena 1,50 mr. 
z prze~. 1.60 mr. 

Zyd w beczce. 4 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 1 
mr., z przes. 1.10 mr. 

Kominiarz i młynarz, czyli zawalenie się wieży. 
4 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 1 mr., z przes. 1.10 mr. 

Karpaccy &;Órale. 8 mężczyzn, 3 niewiasty. Ce
na 25 fen„ z przes. 30 fen 

Błogosławieństwo Matki, 4 mężczyzn, 4 nie
wiasty. Mosiek spekulant, 4 mężczyzn, 2 niewiasty. 
Cena za obie sztuczki · 25 fen., z przea. 30 fen. 

Zbiór łatwych sztuczek teatralnych. Cell& 
60 fen., z pr?:es. 70 fen. 

Scena ludowa. 53 sztuczek teatralnych. Cena 
1)60 mr., z przes. 1,80 mr. W oprawie 2 mr., z przesyłk4 
2,20 mr. 

Zamówienia pod a.dresem : 

„Wiarus Polski", Bochum, Maltheserstr. 17a. 



Tu w swojej S2' ziemi, 
p <:>mi~dzy swojemi, 

Tam tylko szukały gościny; 
Choć dobrze im było 
Wesoło i miło. 

Lecz do swej tęskniły krainy. 
Dziś lecą z powrotem, 
Wesołym klekotem 

Witając nas wszystkich, kochanic, 
Ten jeden na przedzie 
Widocznie je wiedzie 

Tu do nas, na dawne mieszkanie. 
Helena :Bojarska. 

MAJ. 

,Tuż wesoły nadszedł maj, 
Już zieleni• zakwitł gaj, 
A ptaszątek miłe głosy 
Slą piosenkę pod niebiosy : 

Ziemia raj - ziemia raj 1 
Ciepły deszczyk zwilżył świat, 
Srebrnf\ rosa} błyszczy kwiat, 
Wiatr roznosi na przestrzenie 
Oddech kwiatów, wonne tchnienie 

W pośród chat - w pośród chat. 
U śmiechajlł się z za łez 
Tulipany, lilje, bez, 
Lecz gdy słońce błyśnie mile, 
To nastąpi już: za chwilę 

Smutku kres - smutku kres. 
Na figurze koło w2gerz 
Zawieszone wieńce z róż, 
Bo to miesiąc Bożej · Matki, 
Dla Niej teraz piękne kwiatki 

K witn4 już - kwitną już ! 
H. Bojaraka. 

Ptaszek. 

B6g mnie stworzył, dał mi skrzydła, 
Zebym fruwał bez prz~szko?y, 
Wyście mnie schwytali w sidła 
Rozbawiając już swobody!. . 
Powróćcie tmi wolność, dz1atk1l 
O ! wypuśćcie mię .z więzi~nia. 
Do gaju, gdzie kwitną kwiatki, 
Gdzie tak miło nucić pienia !" 

Zostań, ptaszku, u nas w chatce, 
O zielonym nie myśl gaju ; . 
Będziesz cukier miał w sweJ klatce: 
U nas będzie ci jak w raju 1" 

„Dziękuję wam za pieszczoty. 
Za wasz cukier, za wygodę; 
Nie chcę waszej klatki złotej, 
Tylko wróćcie mi swobodę". 
• Bedaktor odpowiedzialny Antoni Brejski w Boohlllll 

W maju„ 

P ójdż, siostrzyczko, rwijmy kwiatki 
N a ołtarz dla Bożej Matki. 
Przebiegnijmy cały gaj, 

Bo to maj, bo to maj 1 
Mówmy do Niej: „Maryo Panno 1 
„Darz nas piec2ą nieustanną., 
"Tym, co chorzy, zdrowie daj, 

"Bo to maj, bo to maj ! „ Tym, co płaczą, nieś pociechę, 
„ Wróć tułaczom swojską strzechę, 
"Wszystkim promień szczęścia daj, 

"Bo to maj. bo to maj 1 
Ach, nadzieję daj wątpiącym, 
„Przebaczenie - żałującym, 
„ W cierniach - kwiecia garstkę daj, 

"Bo to maj, bo to maj l" 
Pójdź, siostrzyczko - rwijmy kwiatki 
N a ołtarz dla Bożej Matki, 
Przeszukajmy cały gaj, 

Bo to maj, bo to maj 1 
Jnsk6łka . 

Kruk i lis. 

Bywa często zwiedzionym, 
Kto lubi być chwalonym. 
Kruk miał w dziobie ser ogromny; 
Lis niby skromny 

Przyszedł do niego i rzekł: „Miły bracie 1 
"Nie :mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię. 

Cóż to za oczy 1 
Ich blask aż mroczy! 
Czyż można dostać 
Takową postać? 
A pióra jakie 1 
Lśniące 1 jednakie 1 
A jeśli nie jestem w błędzie, 
Pewnie i głos śliczny będzie.?" 

Więc kruk zakrakał; skoro dziób rozdziawił, 
Ser wypadł, lis go porwał, i... kruka zostawił. 

Mądry i g upl. 

Nie nowina, że głupi mądrego przegadał I 
Kontent więc, iż uczony nic nie odpowiadał
Tem bardziej jeszcze krzyczeć przeraźliwie po.: 

czął. 

Nakoniec zmordowany, gdy sobie odpocz~ł, 
Rzekł mądry, żeby nie był w odpowiedzi dłużny: 
- Wiesz dla czego dzwon głośny ?„. bo we-

' wnątrz jest pró1żny 
Ignacy Kra.sick. 

Zwierciadło. 
o o 

„Zwierciadło" wychodzi co miesil\c, jako 
bezpłatny dodatek do „Wiarusa. Polskiego". 
Prenumeratę, która wynosi 60 fen. kwar
talnie1 przyjmuj4 tylko ajenci i Księgarnia 
'l.Wiar. Polsk." w Bochum, Ma.ltheserstr. l 7a. 

I Uena pojedyńozego numeru wynosi 30 fen. 

o o 

Bóg 
i 

Ojczyzna! 

o 

„ Wiarus Polski" wychodzi trzy razy 
tygodniowo z bezpłatnym tygodniowym do
datkiem religi,jnym pod tyt. : „Nauka Ka
tolicka" f z miesięcznikiem „Zwierciadło". 
Prenumerta na poczcie wynosi 1 m. 60 fen. 
kwart. a z odnoszeniem do domu 1 m. 76 fen. 

·-------0 

Nr. 11. Bochum, w listopadzie 1901. :Rok a. 
Wieczne odpoczywanie. 

Wieczne odpoczywanie 
Racz zmarłym dać Panie 1 

I tym, co niegdyś wyszli 
W świat na boje krwawe, 
i tym, co w walce padli 
Za najświęts~ą sprawę, 
I tym, co nie walczyli, 
Gdy nie czas na boje, 
Lecz na ofiarę ziemi 
Dali pracę, znoje. 

A tym, co poginęli 
Zdala na wygnaniu, 
Daj ożyć w chwale Twojej 
Po ziemskim konaniu ... 

Nieprzyjaciołom naszym 
Także przepuść Panie. 

A nam, co żyjem jeszcze 
Daj moc i wytrwanie. 

Gdzie ja znajdę? 

J, L. 

Gdzie ja znajdę w cudzym kraju, 
Takie kwiaty, jak w tym gaju, 
Takie brzozy, jak dziewice ? 
Takie gwiazdy złotolice? 
Takie chaty nizkie - krzywe, 
Takie pieśni żałośliwe ? 
Takie wierzby rosochate, 
Ziemie w krzyże tak bogate? 
Gdzie ja znajdę w cudzym kraju, 
Takie wody jak w ruczaju? 
Takie cudne, dziwne stroje? 
Takie bluszcze i powoje? 
Takie dzieci białowłose. 
W koszulinach, zawsze bose ? 
Takie bajki przy k,dzieli? 

Takie śpiewy, że Anieli 
Pewnie lepszych nie umieją, 
Gdy się modlą i sny siejłł 1 ? 
Oj, nie znajdę nigdzie w świecie 1 

Wieczorny pacierz. 

Zaszło już słonko 
Wśród złotych zórz, 

Klęknij dziecinko 
I rączki złóż, 

I pod blaskami 
Tych jasnych gwiazd, 

Módl się o spokój 
Dla naszych gniazd. 

Módl się za kwiaty 
Rodzinnych pól, 

Za tych, co płaczaJ 
I cierpią ból... 

Módl się, byś urósł, 
I nabrał sił, 

I braciom - ludziom 
Byś miły był 1 

Módl się, by dom ten 
W zi'łł Bóg pod straż 

I za mateńką 
Mów: „Ojcze nasz" •.. 

Marya Konopnłoka. 

Piaakar•. 

Innym dał Pan Bóg rodzinę, mienie, 
Ciepłe mieszkanie, całe odzienie ; 
Jam nie znał ojca, nie pomnę matki, 
Ja nie rozumiem co to dostatki, 
Spię w k11cie, gdzie mi chłód członki ekula1 
Odzieżfł moją zgrzebna koszula. . 
A przecie~, przecież patrzcie, bogacze, 

Patrzcie, czy płaczę? .•• 



Nie !... jam wesoły, choć bieda chłoszcze, 
Choć nieraz w tydzień siedem dni poszczę, 
Choć zim'ł ciało moje kostnieje, 
Latem pot z czoła strugą się leje, 
Choć muszę chodzić wśród chłodu, głodu, 
Z końca na koniec naszego grodu, 
By mieć chleb czarny za swe mozoły -

Jestem wesoły l 
Gdyby wam, proszę, wielmożne pany, 
Tak jak mnie dano worek parciany, 
Jakbyście sobie dali też rady? 
Ot, poszlibyście ~ workiem na dEiady .•• 
Gdyby was los wzillł w kluby tak ścisłe, 
I codzień pędził nad mętną Wisłę, 
Cóż?... pewno byście w rozpacznym szale 

Skoczyli w fale ?.„ 
Jam tak nie zrobił... Mnie się zdawało, 
Ze z biedłł trzeba ostro, a śmiało, 
Wiec się też wziłłłem tak, jak umiałem : 
W parciany worek piasku wsypałem, 
I gospodyniom w mieście go noszę, 
Zbieram za to trojaki, grosze. 
I tak mnie żywi mój ten kochany 

Piasek wiślany. 
Nie ma zazdrościć czego mej doli. 
Lecz może kied'ś przy Bożej woli, 
Jeśli się biedzie dręczyć mnie znudzi, 
I ja też jeszcze wyjdę na ludzi. 
Ale to później!... Dziś mi potrzeba 
Na suchy kawał czarnego chleba, 
Więc kupcie państwo woreczek mego 

Piasku białego 1 

:S~dź wesoł2'~ 

B~dź wesoło, o dziecino 1 
Dzwoń piosenką, dzwoń -
Chwile szczęścia prędko miną 1 
Wiec je goń, ach goń l 
Łezka oczek niech nie zmroczy, 
Im właściwszy śmiech. 
Swiat tak piękny, tak uroczy 
Toż smucić się grzech • . . 

Wszakże tobie, drogie dziecię 
Szczęścia sprzyja blask ; 
Nie brak ci niczego w świecie, 
Bóg nie skąpi łask! 

Wszystko mówi · naokoło, 
Teraz płakać grzech 1 . 
Blłdź swobodną, bądź wesołfł, 
Niech brzmi piosnka, śmiech l 

Tylko czasem wznieś serdeczny 
W twym pacierzu głos, 
O pociechę, o bezpieczny 
Pla sierotek los. 

H. B. 

Dobra DOC. 

Błyszczą gwiazdki, na błękicie; 
Jakaż wielka Boska moc, 
Spojrzyj Panie na swe dziecię, 
Daj mi Panie dobrą noc ! 

Świećcie gwiazdki jak świecicie, 
O ! cudowna Boska moc, · 
Boże! miej w . opiece dziecię, 
I daj dobrł}, dobrt} noc t 

Ześlij mi anioła swego, 
vVszystko zrobi Twoja moc 
Dla mamy i taty mego 
Ześlij Panie, do brt} noc ! 

Świećcie gwiazdki jak na straży, 
Objawiajcie Boską, moc, 
Niech nic złego się nie marzy . 
O! gwiazdeczki, dobranoc! 

Gościnność polska, 

Wielhie domy za granic!}, 
A w nich ciasno, choć nie ludno; 
U nas mury się nie świecą., 
A o kfłcik nie tak trudno, 

· Ledwo człekby czasem wierzył. 
Dom nie wielki 1 W tern gość wchodzi : 
Ot i domek się roższerzył, 
I wnet miejsce gdzieś się rodzi. 
Przybył drugi i dziesi~ty, 
I nie ciasno jest nikomu ; 

Wyprz&tnięto wszystkie k"ty, 
Coraz szerzej w małym domu. 
Zda się, że pan domu sobie 
Scian i miejsca gdzieś przysporzył, 
A on tylko w domu tobie 
Drzwi i serce swe otworzył. 
I ta strzecha, choć uboga, 
Chociaż nizka, przecież blizka 

Dla obcego i dla swego; 
I od Boga aż do wroga 
Jest tu miejsce dla każdego. 
A dopierożto przyjęcie, 
Jakie bywa w polskim domu ! 

Jak tam każdy poczczon święcie! 
Jak nie braknie nic nikomu ! 
W dzień wesoło, w noc rzęsisto, 
Biało, gładko, potoczysto. 
Czeladź syta i okryta; 

Wszystko w czasie urządzone, 
Przymaszczone, osłodzone : 
Indyk kruchy, kapłon tłusty, 
A do tego dzban nie pusty. 
Jest czem serce rozweselić, . 

\ ' 

Jest się wszystkim ezem obdzielić. 
Choć przyjęcie najłaskawsze, 
Jest mis parę, parę dzbanów 
Zostawionych jeszcze zawsze 
Dla „zagórskich" panów. 

Wincenty Pol. 

Skowronek. 
Skowroneczek furknt}ł w glebie, 
Zatrzepotał w drobne skrzydła 
I, jak gdyby zwisł u sidła 
Spiewa ziemi pieśń o niebie. 

O co prosisz, skowroneczku? 
Czy o pokój w twem gniazdeczku? 
Czy o ziarnko - dróbną miarką ? 
Czy o wodę dla ochłedy? 

Ja o szczęście proszę wioski, 
Bom ja śpiewak Mat.ki Boskiej! 
A gdy ludziom dobrze, czule, 
To i ja się gdzieś przytulę 

A więc lecę pod niebiosy, 
I niebieskiej błagam rosy, 
Błagam burzy urodzajnej. 
Aby rosła niwa, łąka, 
Płodnej ciszy, ciepła, słonka„. 
I to pacierz mój zwyczajny. 

Wincenty Pol. 

Pieśń kowala. 

l.'.:huka, dzwoni 
Młot w mej dłoni, 
Gdy żelazo w kuźni kuję. 
Rąk mych nigdy nie żałuję, 
Bo próżniactwo zdrowiu szkodzi; 
Pilna praca szczęście rodzi. 

Kocham ja mój stan, 
Bo w nim jestem pan 1 
Patrzcie, dzieci ! 
Kruszec świeci, 

Po kowadle kujłł młoty. 
Będfł radła, brony, groty, 
I podkowy dla konika, 
I pług piękny dla rolnika. 

Kocham ja mój stan, 
Bo w nim jestem pan! 
Gdyby padło 
Na kowadło 

Stu leniuchów, tobym kowal, 
W cale bym ich nie żałował ; 
Chętnie chciałbym ich przerobić 
I do pracy usposobić. 

Kocham ja mój stan, 
Bo w nim jestem pan! 

Potegnanie jaskółek. 

Zegnajcie jaskółki ! ..• czas blizki rozstania, 
Daleko do celu, daleko -

Już jesień wa~ z letniej gościny wygania, 
Wiec lećcie pod Bożą opieką !„. 

Przed wami pustynie i morza i góry -: 
Spoczynek nierychło was czeka; 

Zegnajcie jaskółki, pieszczochy natury, 
Skrzydlata ty drużbo człowieka t 

Tu zima wnet spadnie i śniegi, i grudnie, 
I ciE;żkie się chmury przywloką -

Tam niebo jaśniejsze, cieplejsze południe 
I słońce weselsze ma oko . . • 

Tu, jakby wpatrzone wciąż w ziem~ką niedo1ę, 
Pod rzes' łzę miało rok cały, 

I chmurę zadumy posępnej na czole, 
A uśmiech, jak z musu, niestały •.• 

Wy lećcie swobodnie! - nam strzecha rodzinna 
Wystarcza za nieba lazury -

U ognisk domowych nie straszy nas zima, 
Ni wicher z północy ponury. 

I chociaż się niebo nad nami zachmurzy, 
Choć śniegi świat wkoło zawiej2' -

My strzechy pilnujem od wichru i burzy 
I krzepim się wiosny nadzieją. 

Więc lećcie spokojne o gniazda tu wasze ; 
Z powrotem będziemy wam radzi, 

Gdy, wiosnę przynosząc, spadniecie w poddasze, 
A teraz... niech Pau Bóg prowadzi 1 

Maryan Gawalewicz. 

:Bociany. 

- Patrz, ojcze ko~hany, 
Już lecą bociany, 

Klekoc4c radośnie, wesoło ; 
Ten jeden na przedzie, 
Widocznie je wiedzie, 

Tu do nas na niwy, na sioło, 
Toż ptaki te przecie 
Bujały po świecie, 

Widziały piękności tak wiele, 
Prześliczne krainy, 
Urocze doliny, 

Z czegoż więc ta radość, wesele? 
- O, synu kochany ? 
Ciesz~ je te łany, 

Te pola i łąki kwieciste, 
I rzeczka, co płynie 
Za wzgórkiem w dolinie, 

Bo wszystko rodzinne, ojczyste 1 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
116wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto p.otomstwu swemu 
1niemczyć się pozwoli! 

na obczvinit. 

to dać im sposobność do łączenia się praco· 
wania w zupełnie innym duchu. 

Towarzystwo nasze nie posiada dotychczas 
biblioteki. Ośmielamy się zwrócić do was ko
chani .bracia z prośbą, abyście nam raczyli do
pomódz w tf'j sprawie. Może niejeden jest w 
posiadaniu koiążki, którą by nas mógł odbaro· 
wać a tem dopom6dz nam, bo dobra książka 
działa bardzo skutecznie. 

Gidlewic~, przewodn. Tomaszewski, sekr. 

studentów niemieckich, podpisane przez jakiegoś 
Hellmana, zakazujące w obrębie anatomii stu· 
dentom polskim mówienia po polsku. Ogło· 
szenie to ka~ał usunąć dyrektor anatomii 
dr. Gess. 

Osk. Bolewski opowiada o szykanowaniu 
polskiej czytelni przez policye i zachowaniu 
się studentów niemieckich w Monachium. 

Wiec polski w Oberstyrum 
odbył się w ubiegłą niedzielę staraniem „Zwią
zku Polaków." Poruszono najprzód sprawę 
opieki duchownej i wybrano deputacj7~ z pięciu 
oaób, która ma księdza, proboszcza poprnsić, 
aby zechciał od czasu do czasu zaprosić księ· 
dza pol~kiego do swf'j parafii. Dalej mówiono 
o wychowaniu dzieci w duchu religjjnym i na· 
rodowym, aby się w p6źniejszem życiu oprzeć 
mogły pokusom zepsutego świata, aby za.cho· 
wały wiarę św. i mowę. Wspomniano też oso
cyalistach i _ich dążnościach wykazując na przy· 
kładach, że Polacy sami nóż do gardła by sobie 
przyłożyli, dając posłuch s0cyalistom. Po roz
daniu elementarzy zakończono wiec pieśnią. 

I 
Z procesu przeciw studentom 

w Poznaniu. 

Osk. Kowalczyk opowiada, że razu pe~ 
wnego studenci niemieccy odezwali się : Kto 
mówi po polsku. jest psem. Dalej, że prof. dr. 

· Hasse zakazuje w anatomii palenia papierosów, 
ł "polskiego smrodu" (Gestank) nie znoszę tutaj. 
i Z tego widzimy, jak to Polacy na każdym 
j kroku znosić muszą przykrości i prześladowania. 
i ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!! I Podczas rozpraw sąidowych stawił adwo· 

kat p. Seyda wniosek, aby stwie1,dzono. czy 
któremu z oskarżonych wfadomo o s7.ykanach 
ze strony studentów niemieckich lub władz 
uniwersyteckich, które spowodowały uchwałę 
zawartą w poprzedniem sprawozdaniu, uchwałę, 
by studenci polscy nie należeli do korporacyj 
niemieckich. 

Oskarżony Karaś zeznaje, że był obecny. 
na zebraniu „Ostmarkenvereinu~ we "\!Vrocławiu 
na którem było tylko 80 obywateli, a około 
200 studentów, co <lowo<lzi, że studenci zaj-

Wiec w Dortmundzie mowali się agitacyą_. Dalej, że policya śle-
w sprawie wyborów do rady miejskiej odbył dziła stowarzyszenia polskie, opowiada. dalej, 
się w u biegłą niedzielę staraniem komitetu, że agent policyi Frautzke szpiegował posie· 
sprawą tą się zajmującego. Mówcy niemal V1;szy- dzenia „Concordii", odbywające si~ w restau
scy byli za tern, aby si~ nie łączyć z żadną racyi Boettchera. 
partyą, tylko samodzielnie iść do urny wybor- Osk. Kowalczyk oświadcza, że studenci 
czej. Zaznaczono, że ani z mieszaniną liberalno- niemieccy odbywali zebrania, nie meldowawszy 
centrową, ani też z socyalistami Polacy iść nie ich policyi ; oma"dano na nich położenie poli· 
mogą ręka w r~kę. Wybory odbywać się bę· tyczne, obecni na nich byli tylko studenci kor· 
dą w 5 okręgach. We wszystkich postawili poracyj studenckich. 
Polacy swych kandydatów. Wybory będą się Tam padły także słowa: Polacy SĄ na to, . 
odbywały 21 i 22 listopada. ł aby płacili podatki, służyli w wojsku i stulHi 

Tak o wyborach, jak wogóle o sprawach I pysk. Te słowa charakteryzują nienawiść stu· 
dortmundzkich napiszemy jeszcze, ale uczynimy dentów niemieckich ku Po~a~om. . 
to z pewnych względów dopiero po wyborach. 1 Osk. Kowalczyk dodaJe Jeszcze, ze odbyte 

-- j zebranie studentów niemieckich musiało być 
Gommern (w Saksonii). W Gomruern 1 rozwiązane za gwałtowną mowę prof. Dahna. 

utworzyło się polsko-katolickie towarzystwo Dalej wsz-ystkie skartelowane niemieckie t 
„Jedność", mające na celu szerzenie religijno· stowarzyszenia zobowiązane były pod karĄ I 
ści, moralności, trzeźwości i oszczędności po· 50 m1'. wysyłać co semestr studentów na uni
między członkami. Wyrażamy nadzieję, że to- wersytety w ~zechach, którzyby prow~dzili 
warzystwo pomyślnie rozwijać si~ będzie ku agitacyę przeciwko Czechom. Rektor umwer· 
ogó~nej radosci tych, co do niego przystĄpią, sytetu wrod_aw~kie~o, prof. dr. ~{oni.g, udzielił 
p~~iewaź brak czynnego towarzystwa daje się j st~~entom r:ienuec~1m nagany, ze ::nę zanadto 
IlleJednemu z naszych braci we znaki. 1 polityką zaJIDOwah. 

Mamy. tu w Gommern cięzkie i nader tru· j . Z ~z.a:sów wojsko':1ych op~wi.a<la dalej 
dne zadame, bo mamy przed sobą silny obóz :: takie zaJscrn. Jeden z Jego przyJac1ół po zło· 

, socyalistyczny t. zw. "Centralverband der Mau· j żeniu egzaminu refe1·endaryuszows~iego zaprosił 
rer Deutschlands", do którego prawie wszyscy 1 do hotelu „zur Post··, swych znaJomycb, tam 
~utejsi robotnicy, pracujący w kopalni kamieni f wkr~c.H się tajny agent policyjny, aby szpie· 
Jako tez i wielu Polaków należy. i gowac. Za to nawet został ten agent ukarany. 

Związek ten liczył zrnzłego roku blisko j' Oskarżony Txepit,.,ki ze.znaj e, że na jednem 
tysiąc osób. Na jego czele stoją panowie so· z zebrań studenckich w Lipsku wystąpił prof. 
cyaliści, którzy jak wilki w owczej skórze Lutosławski z mową, w której powiedział, że 
(niby to dla dobra robotników) rozwijają swe "Ostmarkenverein" zapowiedział teraz wojnę 
czynności i swym członkom dostarczają pismo przeciwko Polakom, która nie jest godną 
pod tytułem „Der Gruncłstein", które w swoich takiego narodu. Skutkiem tych słów powstała 
artykułach, a zwłaszcza w świątecznych, obraża . pomi~dzy studentami niemieckiemi taka wrza
nasze najszlachetniejsze uczucia. I' wa, że prof. Lutosłowski nie mógł mowy do· 

Związek wyżej wymieniony. wywierał wpływ kończyć i był zmus.zony z~branie opuścić. . 
bardzo przeważny, bo kto chciał w t. zw. ka· Osk. Rydlewski opow1adia o. zgrorradzenm 
:rnieniołomach pracować, a przez współpraco- zwoła.nem przez dr. Bovenschena, na k~órem 
\Vników nie być wyszydzanym i wyśmiewanym, były wyzwiska. 
ten był zniewolony do niego wstąpić. Osk. Biały zeznaje, że słyszał nieraz od 

Dopiero po ostatnim strejku została jego studentów niemieckich takie słowa : „ W Niem· 
potęga złamaną, więc też teraz swobodniej od· czech mówi się tylko po niemiecku, wypra· 
dychać możemy. Założyliśmy w tym celu nasze szamy sobie wogóle mówienie po polsku!·· 
towarzystwo, ażeby ratować upadłych na du· Osk. Szulczewski opowiada, że na czarnej 
chu i moralności naszych współbraci i przez tablicy w anatomii w Lipsku wisiało ogłoszenie 

Ciekawe dokumenty. 
"vVestpreue1zerka" zamieszcza, co następuje: 
„Konigl. Spezial.Kommission II. Zelle, Re

gierungsrat P. 717 Gesch.·Nr. 4210. Konitz, 
den 20. September 1901. Bahnbofatr. Nr. 235. 
In der Rentengutssacbe von Prechlau teile ich 
mit, dass die Konigl. Generalkommission zu 
Bromberg durch Verfiigung vom _ 10. d. Mts. 
~;r. 6740 A folgen<k t> Kkiufor: 1. Johann 
Schypritt, 2. Johann Meyer, 3. Peter Pron· 
d1iinski, 4. Josef Durawa, 5. Paul Jankowski 
vom Rentengutskauf zuriickgewiesen hat, weil 
dieselben nach der Auskunft der Amtsvorsteher 
ihrer Heimstsorte Polen sind. 

Die Zuriick~ eisung ist den 5 Kaufer von 
bier aus mitgeteilt. Zelle H. An Frau Guts
besitzer Kunde zu Prechlau". 

~V tłomaczeniu brzmi to tak: 
"Król. specyalna komisya. Chojnice, 

20. 9. Ol. W sprawie posiadłości rentowej w 
Przechylewie donoszę, jź król. jeneralna ko· 
misya w Bydgoszczy rozporządzeniem z dnia 
10 bm. Nr. 6746 A odrzuciła od nabycia po• 
siadłości rentowej następujących 5 kupujących : 
1 )Jana Schypritta. 2) Jana Meyera, 3) Piotra 
Prądzińskiego, J) Józefa Dura w~, 5) Pawła 
Jankowskiego, ponieważ według objaśnień u· 
dzielonych przez wójtów ich miejscowości po· 
bytu są Polakami (!!!) O odrzuceniu zostali 
odnośni . nabywcy ztąd powiadomieni. Do 
właścicielki dóbr p. Kunde w Przechylewie. 

P. Kunde widocznie nie straciła nadziei 
rozparcelowania swej posiadłości i przedstawiła 
innego nabywcę jeneralnej komisyi. Na to 
otrzymała następującą odpowiedź : 

„Konigliche Spezial·Kommission II. Zelle 
Regierungsrat. P. 717. Gesch.-Nr. 4331. 
Konitz, den 26. Sept. 190+. In der Renten· 
gutssache von Prechlau teile ich auf das 
Schreiben vom 23. d. M. mit, dass Polen auf 
keinen Fall angesiedelt werden di.irfen, also 
auch der neue Kaufer Stephan Prązinski aus 
Schwarz Damerau nicht, der vermutlich nicht 
den Deutschen zuzurechnen ist. 

Bei evangelischen Kiiufern fiillt jeder Zwei· 
fel fort. Zelle St. An Frau Gutsbesitzer 
Kunde zu Prechlau". 

W t!omaczeniu brzmi to tak: 
„Kr6J. spec. komisya. Chojnice 26. 9. Ol. 

vV sprawie posiadłości rentoweJ w Przechyle
wie donoszę w odpowiedzi na pismo z dnia 
23 bm., iż Polaków pod żadnym warunkiem 
~ 'iedlać nie wolno, a z~te!-11 i nowego kupu„ 
Jącego, Stefana Prądzynsk1ego z Czarnej D~
browy, ta~że .uwzgl.ędnić .?ie ~ożna, boć praw„ 
dopodobme me mozna zallczyc go do Niemców. 

Przy nabywcach ewangielickich nie ma 
najmniejszej wątpliwości". 



·--·---------------------------------------------------------
Rządy żandarmskie na Mazurach. 

"Gazeta Ludowa", wychodząca w Szczy
tnie piaze: 

Zier.a.ie polskie. 
• Z Prus Zach., Warmii i Razur. 

Koieierzyna. Piękny i obszerny gmach 
seminaryum nauczycielskiego, wybudowany 
przed 25 laty, został .w czwartek wieczorem 
przez pożar zniszczony. Podobno wybuchł 
ogień w sali sypialnej. Inwentarz zakładu, 
rzeczy nauczycieli i seminarzystów, śpiących w 
drugiej sali, zdołano wyratować, pościel zaś i 
rzeczy, znajdujące się w : pierwszej sypialni, 
spaliły się. Każdy seminarzysta zabezpieczony 
jest na 400 mr. 

Toruń. Z wydalonych gimnazyastów 
toruńskich słucha trzech teologii poza granicami 
państwa pruskiego, dwóch wybrało :zawód le
karzy·dentystów, jeden kupi.ecki, jeden zamierza 
słuchać weterynaryi, jeden będzie · rolnikiem, 
dwaj leśnikami, trzej technikami maszynistami. 
Z całego serca życzymy dzielnym młodzieńcom, 
aby im się w obranych zawodach jak najlepiej 
szczęściło ; jesteśmy pewni, że społeczeństwo 

"We środę rano przychodzi do naszej 
Ekspedycyi obywatel z Bartniejstrony tuż przy 
SzLZytnie i zapisuje sobie "Gazetę Ludową" 
na dwa miesiące. Daliśmy mu w podarunku 
dwie kaiąźki: "Czerwony rozbójnik" i "Trzej 
wędrowcy", nadto kilka gazet z prośbĄ, aby 
je rozdał między znajomych i zach~cił ich do 
~a.pisania „Gazety Ludowej". Pan Brzensk wy· 
szedłszy od nas, spotkał na rynku znajomego, 
któremu powiedzial, że jeżeli zapisze „ Gazetę 
Ludową" otrz~ma w dodatku dwie książki i 
pokazał mu owe ksiSgżki jako i gazetę. Spo· 
strzegł to źandarm w pobliżu stojący, zbliżył 
się do p. B. i pyta go, co to za. gazety i od 
kogo one pochodzą. Pan B. odpowiedział, że 
gazety te sobie zapisał. To żandarmowi nie 
wystarczyło, ale prowadzi p. Brzensk do land~ 
rata, gdzie go znowu wypytują, co to za książ· 
ki i gazety, a jeden z urzędników powiedział: 
"No, toście wy dobry „kunda", kiedy trzymacie 
"Gazetę Ludową". Ale pan Brzensk tak łatwo , 
się nie wystraszył. tylko odpowiedział : „A 
choćbyście ze sto flintami na mnie szli, to si~ 
nie boję i "Gazetę Ludową" trzymać będę"• 

. nie będzie kiedyś potrzebowało powstydzić się 
takich synów i że będą chlubą narodowi. 

Co najciekawsze, że żandarm przeszedł na~ 
stępnie z panem Brzenskim nawet do naszej eks· 
pedycyi i zapytał, zkąd przychodzimy dawać 
gazety celem dalszego rozdawania i że do tego 
potrzeba pozwoleństwa (?) burmistrza lub land
rata. Ponieważ nie wiedzieliśmy o wysokiej 
godności stojącego przed nami żandarma, tytu
łowaliśmy go „panie wachmistrzu (Herr \Vacht
meister ), na co tenże się oburzył i powiedział, 
że jest „nadwachmistrzem" (Oberwachtmeister). 
Wytłomaczyliśmy tedy panu „nadwachmistrzo· 
wi" grzecznie, ale bardzo stanowczo, że wdał 
sie w nie swoje rzecz_y i . że my lepiej wiemy, 
co wolno, a co nie wolno. Na to pan „nad
wachmistrz" opuścił naszą ekepedycyę. 

Ben Akiba powiedział, że \Yszystko już by· 
ło na świecie. Tego zapewne jednak jeszcze 
nie było, aby za .zapisanie polskiej gazety pro
wadzono człowieka niby zbrodniarza do land„ 
rata. Stało się to dopiero w powiatowem mie· 
ście Szczytnie, we środę, dnia 30 paździer
nika roku Pańskiego 1901 - w pruskiem pań· 
stwie kultury. 

Wszelkie inne uwag1 chyba zbyteczne. 

Grześ niepiśmienny. 
(~ dal~zy). 

Marcinek zabrał się do tego z wielką gor· ' 
liwością; a.le nauka szła tępo, bo Grześ, 
choć przy książce siedział, więcej dawał ba
czenia na to, . co się w domu i na podwórku 
działo. Tu Marcinek tłumaczy, mu jaka jest 
różnica między a i ą, _'a Grześ tymczasem za
gapił się na bramę, w którą wjeżdżz.ł, ojciec, 
wracający z pola od orki; Marcinek pokazuje 
mu, jak się pisze ś, a on zamiast po jego 
wskazówkach prowadzić pióro, rzucił je na 
stół i pobirgł do matki dać znać, że ciele się 
urwało i wy biegło na drogę. To też nie na 
wiele zdały się rady i nauki Marcinka, tern„ 
bardziej, że Grześ sobie go lekceważył, nazy. 
wając pogardliwie dziudowskiem dzieckiem. 
Pamiętał bowiem dobrze, jak Dudzikowa po 
śmierci męża na przednówku chodziła p·o cha
tach i żebrała dla siebie i syna to kapkę mle
ka, to chleba kawałek, lub ziemniaków trochę. 
I on teraz musi temu dziadowskiemu dziecku 
ulegać. słuchać go, ro bić co każe 1 To go 
obrażało. 

Był jeszcze inny powód niechęci Grzesia 
do Marcinka, a to z okazyi Marynki Kalicianki. 

Marynka Kalicianka była to tęga, pucoło
wata dziewucha, .Jakby ją kto wykroił z ru
mianego, twardego jablka, aż si~ świeciła od 
gładkości i twardości. Nosek trochę zadarty, 
wargi grube, ale oczy wesołe takie, że się aż 
przyjemnie robiło gdy nimi spojrzała. Parobcy 
się już za nią oglądali, choć miała dopiero 
dwanaście lat. Oglądali ~ił} za nią, bo wie
dzieli, że za trzy, albo za cztery lata będzie 
o nią uganiaczka, nie tyle dla jej oczu i ru
mianej gąby, ile dla tego, że jej tatuś wójt U· 

W Gdańsku spadł w sobotę pierwszy 
deszcz. · ; 

• Z Wiei. Ks~ Poznańskiego. 
Kiszkowo. Ks. proboszcz , Gałecki o

pm!,zcza Sł<Awno i przenosi się do Podzamcza, 
a ks. prob. Radoński z Podzamcza obejmuje 
beneficyum w Sławnie . 

N owe kółko rólnicze. Zai staraniem 
pana Leona Plucińskiego, właściciela Swadzi· 
mia z przyległościami, .zostało 5 listopada przez 
patroa.a p. Chłapowskiego założone · Kółko ról· 
nicze, pod nazwą „Kółko w Sadach i dla 
okolicy". 

Stęszewo. Cykada ukazała się w Trze· 
baw1u pod Stęszewem, należącym· do dóbr 
Kurnickich, a. dzierzawionym przez p. Wacława 
PJ,ucińskiego. Owad ten w krótkim czasie zni-

. węczył zupełnie .zasiewy na :prze$trzeni 300 
mórg. Izba rolnicza zajmuje się tą sprawą i 
żąda jak najszybszego zaorania ozimin. Jest 
obawa, że owad rozmnoży się szybko i obej· 
mie szerokie przestrzenie. 

W Doruchowie umarł proboszcz tam· 
tej szy śp. ks. Józef Szczepa*ski, w 55 . roku 
życia a 29 kapłaństwa. N. o. w p. 

'*" Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Zabi·ze. Slusarz Swoboda miał mieć w 

t;ych dniach ślub. Ubrany już do kościoła, za
chorował nagle i musiał położyć się do łóżka. 
W 3 gódziny później zmarł, właśnie w czasie, 

chodził we wsi. za najbogatszego, a ona, była 
jed)lnacz~a i stroili ją - oj stroili I Kiedy we 
święto matka ponawieszała na nią wykroch
malonych spodnie, to w duże kwiaty, to w 
małe, to muszlinowe, to ostre, dziewucha wy· 
glądała gruba, jak beczka w tej paradzie, że 
ruszać się dobrze nie mogła. Inne dziewuchy 
z. podziwem i zazdrością poglądały na nią i 
każda napierała się u matki o takie szumne 
spodnice, o takie . kwiatki, jakie widziała u 
Marynki Kalichmki. 
' . Grześ od dziecka małego znał Marynkę, 

bo ojcowie ich żyli ze sobą w przyjaźni. Sta· 
rzy nieraz żartem mawiali mu: to będzie twoja 
żona i Grześ tak oswoił s : ę z tą myślą, że 
patrzał na Marynkę, jakby na swoją własność, 
a że lubił dodawać dorosłego, więc za przy· 
kładem parobków przywoził jej, niby swojej 
narzeczonej, z każdego odpustu to pierścionek 
to wstążkę, to paciorki. Dziewucha brała, bo 
jł\ to bawiło. 

Raz przyniósł jej karmelków z wierszyka· 
mi. Odkręcała papiei·ki jeden po drugim, kar· 
melki pakowała do buzi, a wiersze odczyty
wała sobie po cichu. Przy jednym zaśmiała 
się głośno i rzekła~ pokazując Grzesiowi: 

- · To tak jakby dla ciebie napisano. 
- A cóż tam pisze ? - spytał Grześ. 
- Na, masz, przeczytaj. 
Grześ wziął kawałek zadrukowanego pa

pieru w rękę, obracał go na wszystkie strony 
i nie wiedział co zrobić. 

- N o, czemuż nie czytasz '? 
Grześ był cały czerwony, jakby go kto 

krwią oblał. Wstyd mu było przyznać się, że 
czytać nie umie. Marynka jednak poznała to 
bez jego gadania, widząc, że wierszyk trzymał 
do góry nogami. Zaczęła się śmiać z niego 
i drwić • . 

1 
kiedy się. miał odbyć ślub. Przyczyną nagłej 

ł śmierci był paraliż serca. Ze brani goście we. 

I selni w smutku rozeszli się do domów. 
· By bna. Rano w dzień Wszystkich 

. Swiętych umarła na probostwie u 1naszego ks. 
proboszcza panna Wilhelmina Bursig w 88 r. 
życia. Parafianie bardzo dużo jej zawdzięczają, 
gdyż ona to była założycielką naszego kościoła ę 
w Rybnie i cały swój majątek, który odzie. 
dziczyła po bracie, ś. p. ks. proboszczu w 1 

Starych Tarnowicach, ofiarowała na kościół. 
Tego jej nigdy nie zapomnimy. Podczas 
gdyśmy przedtem mieli milę drogi do kościoła, · 
wskutek czego niektórzy wcale nie mogli cho. 
dzić, np. dla. starości, albo i dziatki, mamy 
teraz blisko. Będziemy wspominać w modli„ 
tw!lch dobrodziejkę. N. o. w p. A. 

Ze śvviata. 
Berlin. Minister handlu p. Moller, wy„ 

głosił w Krefeldzie mowę, która się zajmuje 
położeniem ekonomiczno-politycznem. Gazety 
berlińskie podają treść tego przemówienia w e: 
następujących słowach: „Zdjąć może trwoga 
na pytanie, jak wybrnąć z zagmatwania spraw 
ekonomicznych, który kraj utrz)' muje na wy
sokości potęgi. Rolnictwo byfo podstawłł siły 
naszej, przemysł musi to zrozumieć i nie po
winien ·opuszczać rólnictwa; musimy stworzyć 
mu możność istnienia w obrębie granic, w ja
kich może także istnieć przemysł i handel. By„ 
łoby nieszczęściem~ gdyby jedna z stron wal
czących miała wyjść z walki jako zwycięzca". 

Berlin. Według „N ordd. Allg. Ztg". za„ r: 
warty został między rządarr1i niemieckim i an· 
gielskim układ. mocą. którego Anglia wypłaca 
Niemcom 300,000 funtów szterlingów (6,000,000 e1 

_ ma1·ek) odszkodowania za wydalonych Niemców 
z Afryki południowej. 

Turcyi zagraża wybuch powstania Ara
bów. Otrzymano w Carogrodzie bardzo niepo
kojące wiadomości z Arabii. Ludność arabska !!!!! 

jest niezadowolona z rządów tureckich i panuje 
obawa, że Anglia zamierza wyzyskać to nieza· d' 
dowalenie, aby oderwać Arabię od Turcyi i ~ 
wziąć pod swój protektorat. Zatarg o port Ko· 01 

weit nad zatoką perską pozostaje w związku ~; 
z temi zamiarami. . 

Wojna angielsko • transwalska. -
Z pola walki w Afryce donosi lord Kitchener, ~ 
że straty burów w bitwie pod Bethal wynosiły 
44 w zabitych i około 100 rannych. Pomiędzy 
rannymi znajdują się komendanci Oppermann i i 

łe: 

- O I dla Boga, to ty nie rozumiesz na· !!!!! 

wet z drukowanego? Taki duży chłop i czy· 
tać nie urnie. 

Grzes myślał, że s)ę spali ze wstydu. Nic 
go tak dotkliwie nie ubodło, jak te drwinki r~ 
Kalicianki - i może to było powodem, że 
tak prędko zgodził się na pójście do szkoły, ~r~ 
a potem gdy tak sromotnie szkołę opuścić mu· ~~· 
siał, na naukę z Marcinkiem. Tak wielki\ 
wagę przywiązywał do tego, że przy najbliż· 
szem spotkaniu się z Marynką nie zapomniał .sz; 
pochwalić się przed nią, że się będzie w domu azl 
uczył. ił 

- Czasby też już było - rzekła na to Wi 
Marynka. wx 

. - Marcinek mnie będzie uczył. 
- Dudzik? -- spytała żywo. Bt1 
- Dudzik. 
Dziewczyna bez śmiechu przyjęła tę wia· :~'. 

domość i · od owego czasu coraz częściej przy· 1 
biegała do domu Wojciechów, do małej Petry· 
si, to jej pokazać co ciekawego, to pleść z nią . 
wianuszki z bławatków, albo obrębiać chuste- i 

czki. A za wsze tak się zdarzyło, że przyszła po 
właśnie wtedy, gdy Grześ z Marcinkiem sie· dy 
dzieli przy lekcyi i usadowiła się z Petrysią Pe 
zawsze tak, żeby widzieć okno, przy którem ao 
oni siedzieli. iac 

Grzesia cieszyło to niezmiernie, że Maryn• pr, 
kę tak zajęły jego lekcye - i poglądał cz~· \V1 

ściej na nią, niż na książkę. · l 

Jednego razu Marynka ośmieliła się pod· 
2

' 
czas lekcyi wejść do izby. Wpadła prędko i 
rzucając serce z piernika, co je kupiła dzień ·e~ 
przedtem na odpuście, rzekła prędko zawsty· \V( 

dzona: tr 
- Macie, to dla was gościniec i ucie• e' 

kła . ·co tchu, czerwieniąc si~ mocno. .,,.1 
(Ci~ dalszy nas~pi). , 



styan .Botha. Telegraficzne ajencye !angiel· 
~e donosiły, że straty burów wynoszą 400 
zabitych i rannych. 

Z różnych stron. 
Bochum. Msze szkólne rozpoczynać się 

ędą od 15 listopada do 1 lutego o godz. 73/ 4, 

nauka w szkole o godz. 1/lJ. Odoosi się to 
1 tutejszych szkół ludowych. 

.Kirchlinde. W nocy z 31 października 
1 listopada, jakieś zbrodnicze ręce wywró„ 

'ły krzyż na cmentarzu przy kościele. Sprawcy 
'e wyśledzono. 

Baukau. Według spisu ludności z 4 · 
'stopada br. gminy do wójtostwa Baukau na• 
żące liczą mieszkańców : Baukau 5135 kato-
, ów (przeszło 3000 jest Polaków), 5156 pro· 
stantów, 27 baptystów, 2 starokatolików, ra
em 8320 mieszkańców; Horothausen 24 78 ka· 
lików, 1426 protestantów, 2 baptystów, 3 ży· 
ów, 26 dysydentów, razem 4002 mieszkańców. 
iltrop 552 katolików, 1268 protestantów, 
dysydenta, razem 1821 ~mieszkańców. Bla

enhort 4 71 katolików, 157 protestantów, 2 
ysydontów, razem 630 mieszkażców; Pop ping· 
usen 231 katolików, 239 protestantow, razem 

70 mieszkańców. 
A..Itendorf. W ogrodzie rolnika Hege· 

anna zakwitła grusza po raz drugi. 
Steele. Umarł tu nagle górnik Wodziń„ 

ki. Zarządzono sekcyę zwłok, aby się przeko· 
ać o przyczynie śmierci. 

Baukau. Zebranie, na którem zabronił 
omisarz mówić po polsku, odbyło się nie w 
rzeszłą jak mylnie wydrukowano, lecz w za
~rzeszłą niedzielę, dnia 3 listopada. 

Essen. Ceny mleka zniżono z 20 na 18 
en. za litr. 

Stassfurt. W kopalni Leopoldhall zar· 
ały się dwa szyby. Około 80 górników było 
niebezpieczeńst?.ie życia. Z tych 60 uszło 
życiem. 

Nabotei.tstwo polskie w Elberfeldzie 
dbędzie się w niedzieie dnia. 17 bm.~o godz. 31/ 2 po poł. 
kościele św. Wawrzyńca (St. La.urentiuskircheJ. W so

OtQ wieczorem i w niedzielę jest sposobność do polskiej 
powiedzi św. - Po nabożeństwie jest posiedzenie w lo
alu Klotzbahn or. 5. 

Zarzf\d Tow. „Zgoda" p. wezw. św. Stanisława 
' w Elberfeldzie. 

orzą.ciek nabożei.tstwa w Bottropie 
w niedzielę, 17 listopada. 

I. msza św. o godz. 6; II. msza św. o godzinie 63/t; 
. msza św. o godz. 71/2 ; IV. msza św. (dla Polaków) 
godz. 81/ 4 ; V. msza sw. o godz. 9. Wielkie na.bo· 

łeństwo z kazaniem o godz. 10. 

Kontrole jesienne. 
Dla gminy Hamme w sali Poellera w Hamme. 
16 listopadll o godz. 9 dla piech. prnw., gwardyi i 

roni spec. z lat 1900 do 1897 włf\cznie. i 
16 listopada o godz. 101/ 2 dla piech. prow., gwardyi 

roni spec., z lat 1896, 189!> i 1894, dla wszystkich su· 
perrewidendów i dla tych, którzy pomi~dzy 1 kwietnia a 
O. września 1889 r. watą.pili. 

Dla zatrudnionych w kopalni ~,Prinz·Re;ent", 
~Zyb V l VI, jeżeli w wieJskim powiecie Bochum mie
azkaj11i1 na dz·edzińcu tejże kopalni w Wiemelbausen. 

16 listopada o godz. 2 po poł dla piech. prow., gwardyi 
:i broni spec. z lat 1901 do 189!, dlu. wszystkich superre
Widendów i dla tych, którzy pomięd11y 1 kwietnia a 30 
\Yrześma 1889 r wsłflpi_li_. __ _ 

Dla gmin łlarpea i Gerthe w sali gościnnego 
Btratmanna w Harpeu. 

18 listopadu o godz. 9 dla plech. prow., gwardyi i 
broni spec. z lat 1901 do 1894, dla wszystkich superrewi
dendów i dla tycla, , którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 
rześnia 1889 r. wst11ipili __ · __ _ 

Dla zatrudnionych w kopalni „8hamrock"1 szyb 
i II, jełelt w -wiejskim powiecie Bochum mieszkaJf\, na 

podwórzu tejże kopalni w Herne. 
19 iistopada o godz. 111;2 dllł plech. prow., gwar

dyi i broni spec. z lat 1901 do 1894, dla wszJstkicb su
perrewidendów i dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia a 
ao.tym września 1889 r. wetą,pili, jeżeli muszą. po 
łOludniu zajeżdżać. 

19 listopada o godz 21;2 po południu dla piechoty 
prow., gwardyi i broni spec. z lat 1901 do 1894, dla 
'\Vszystkich superrewidendów i dla tych, którzy pomiędzy 
1 kwietnia a 30 wneśnia 1889 r. wstf\pili, jeżeli rano 
łajeżdżać 1Ru.szą. 

. Dla zatrudnionych w kopalni ,,von der lleidt", 
ełeli mieszkaj!;\ w wiejskim powiecie Bochum, na pod
'IVórzu tejże kopalni w Baukau. 

21 listopada o godz. 2 dla piech. prow., gwardyi i 
tront spec. z lat 1901 do 1894, dla wlizystkich super

~ ewtdeodów i dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia. a 30 
lirzeinla 1889 roku wsłf\oili. 

Dla zatrudnionych w kopalni „Friedrich der 
Grosse", jeteli w wiejskim powiecie Bochum mieszk&Jf\1 
na. dziedzińcu tejże kopalni w Baukau. 

22 listopada. o g, 1 dla piech. prow., gwardyi i 
broni spec. z lat HWl do 1894 włj\eznie, oraz dla wszy
stk~ch .superrewiden~ów i dla tych, którzy pomiędzy l·seym 
kw1etma a 30 wrzesnia 1889 roku wstą,pili. 

Dla zatrudnionych w kopalni „Lothrin~en", na 
dziedzińcu tejże kopalni w Gerthe. 

18 listopada o godz. 21;2 dla piech. prow., gwardyi i 
broni spec. z lat 1901 do 1894, dla superrewidendów i 
dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 września 
1889 roku wstl\pili. 

Dla miasta Hel-ne i wójtostwa Baukau w sali 
gościnne~o Steffea lReichshallen) w Herne 

19 listopada o godz. 9 dla piech. prow., z lat 1901, 
1900, 1899 i 1898. 

19 _listopada. o godz. 10 dla piecb. prow. z lat 1897 
i 1896. 

21 listopada o godz. 9 dla piech. prow., z lat 1895 
i 1894, dla wszystkich superrewiderid6w, oraz dla tyc:b, 
którzy pomiędzy 1 kwiet.nia a 30wrzeiinia 188\J r. wst11ipili. 

21 listopada o godz. 101/2 przed poł. dla gwardyi i 
broni spec. z lat 1901, 1900, 1899 i 1898. 

22 listopada o godz. 9 dla gwardyi i broni spec. z lat 
1897 i 1896. 

22 listopada o godz. 10112 dla . gward;yi i uro:ii 
spec. z lat 1895 i 1894, dla wszystkich superrewidendów 
i dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 września 1889 
roku VI Stl\plli. 

Dla wójtostwa Barop i Kirchhiirde, w gościńcu 
Jagerhof w Horn bruch. 

16 listopada o godz. 81/2 dla piech. prow. z lat 1894 
189ó. 

16 listopada o godz. 9112 dla piech. prow. z lat 1896 
1897 . 

16 listopada o godz. 101/ 2 dla pieeh. prow., z lat 
1898. 1899, 1900 i 1901. 

18 listopad.11o o godz. 9 dla gwardyi, trenów, rze• 
u il~ślników wojskowych, piekarzy polnych i żołnierzy ro
botników. 

18 listopada o godz. 10 dla reeizty broni spec. 

'.Fowarzystwo „J edność" w Dortmund 
donosi swym człcnkom1 iż dnia 17 listopada odbędzie się 
punktualnie o godz. 4 po południu zgromadzenie ale tylko 
krótko a. następnie zabawa. poł!\czone. z srebrnem wese
lem członka na.siego towarzystwa. Tylko członk<)wie maj!\ 
w.:itęp i zaproszeni gości przez jubilata.. · Z a r z I\ d. 

Towarzystwo św. Barbary w Annen. 
W niedzielę 17 listopada odbędzie l:"!ię zebra.nie o go

dzinie 4 po poł. Po zebraniu będzie zamknit'ta za· 
bawa. Będzie odegrany teatr pt. ,,Złota. i srebrna. sie
kiera" Goa cie mile widziani. Członkowie niechfij się li
uznie stawi11i tak na zebranie jak i na zabawę. Pooz„tek 
o godz. 5 po południu. Z ar z~ d. 

Tow. św. Stanisława K. w Katernbergu 
donosi swym członkom i Rodakom zamieszkałym w Ka
ternberg i okolicy. iż nasze towarzystwo obchodzić bedzie 
w nied2ielę dnia 17 bm uroczystość swego Patrona. Po
porzf\dek uroczydtości: Rano o godz. 10 suma z kazaniem 
polakiem Po połuduiu o godz. 4 zabawa. na sali p. Linn
bOfera. 1) Pieśń wstępna „Nowa Jutrzenko", 2) przy
witanie członków i gości przez ks. Nachtsheima, 8) de· 
klamacye, 4) śpiew Koła ,, Wanda", 5) o godz. 6 przed
stawienie aL atorskie pod tst. ,,Ida hrabina z Toggenbur
gu", 6) mowa pożegnalna przez przewodnicz14cego Mamy 
nadzieję, iż nas s:i::an. członkowie i Rodacy SWlł obecności11i 
zaszczycić raczq. Członkowie naszego tow: zmullzeni po
siadać karty wstępu niepłatne oraz ich żony. Nieczłon
kowie pr1ed czasem płac~ 50 fen, a prz::v kasie 75 fen. 
Wdowy po zmarłych członkach majlł także wstęp wolny. 
Gości e m1le widziani. Z ar 21 ą, d 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne. 
W niedzielę 17 listopada o godz. 7 rano na drugiej 

Mszy św. przystępuje towariystwo wspólnie do Komunii 
św . Pr<Jsimy szan. członków, ażeby licznie się zgroma
dzili pod chorągiew w czapkach i oznakach tow. Człon
kowie maifł sposobność do spowiedz.l św. w sobot~ 
i w niedzielę rano. O liczoy udział prosi 

Z ar zą, d. 

Baczność! :Sruch! 
Towarzystwo iw, Michała donosi swym czfonkom, it 

·miesięczne Zf branie nie odb~dzie si\' w niedzielę 17 
listopada, tylko w nied.:ielę 24: listopada. po południu o 
godz. 4. Prosl'lę na zmianę uwahć. 

W Chwiłkowaki1 przewodu. 

Koło śpiewu „Lutnia" w Dortmundzie 
t: rzą,dza. w niedz : elę dnia 17 bm. na sah p. Siewersa. przy 
ul. Zimmerstr za ba w·ę połfłCZOnl\ z przedstawieniem te
atraln"m, po którem odtańc.zony będzie mazur w kosty„ 
uma.ch pol~kich. Początek 1abawy o godz. 61/2 Zyezli· 
wych towarzystwu naszemu zapraszamy jak najuprzejmiej. 

W imieniu zar!fłdu: Z Frfłckowlak, sekr. 

Baczność Polacy w Ober-Stnum ! 
Rodakom w-Obe7=Styrum, Miilheim nad Ruhr11i i oko

licy donosimy, 1t w przyszłą, niedzieJę dnia I~ listo
pada o godz. 4 po południu odbędzie się w sali pana 
Wolberga. 1rzy ul· Millheimer Str. 93 w Oberstyrum 

zebranie w celu założenia polsko-katol. 
towarzystwa. 

O liczr.y udział w oowyższem zebraniu uprasza 
Komitet: 

Antoni Idzia.s:zek. Jan Robakowski. Stanisław Precz 
AntonilWa.l. Wojciech Tylkow1ki. 

t 
We wtorek 12 bm. podobało się Panu Bogu 

powołać do stebie 161/2 lat liCZt\C' córkę naszego 
członka. Andrzeja Rźóka 

śp. Stanisław9 Różek. 
Pogrzeb odbędzie sfę w sobotę 16 bm. o godz. 

1/28 rano, z domu żałoby w Schonnebeck (Berg) 
ul. Hell wegstr. 98. Ponieważ chorągiew tow. b~
d~ie towar1yszyć pogrzebowi, dla tego prosimy szan. 
członków o liczny udział. 

Zar1ąd Tow. św. Wojciecha w Schonnebeck. 

Krew-::.ym, znajomym i wszy st
kim Rodakom donosimy, iż po · krót
kich, lecz ciężkich cierpieniach poże
gnała. ten padół płaczu. skończy wszy 
lat 56, mej~ kochana Żl)na . a nasza 
najdroższa matka 

ś. p. 

Stefania Staśkiewicz 
urodz. Krałzińska· 

Pogrzeb odbędzie się w piątek 
15 bm. o godz. 2 l/ 2 po poł. z domu 
to.foby pr1y ul. B· otr 3 w Rauxel 
O liczny udział w pogr2ebie i o po
bożne „Zdrowaś Marya" za duszę zmar
łej u prasZll. w i:imutku pogrążony 

mąż z dziećmi. 

I 
I 

donosi swym członkom, iż bierzemy, udział w po
grzebie zmarłf'j żony człanka. A. Staiikiewicza 

śp. Stefanii Staśkiewicz 
urodz. Krab.ińskie,j. 

Pogrzeb odbęd2ie się w pifłtek 15 bm. z domu 
łałoby przy ul. B-Str. 3, o godz 21;2 po południu. 
O jak najliczniejszy udział w pogrzeb1e up1·asza 

Z a.rząd. 

I 

&WMA A 

. Tow. gimnastyczne „Sokół" w Wattenscheid. 
W niedzielę onia. 17 listopada o gadv.. 6 wieh~orem 

odbędzie sifł na zwykłe.i sali tJOSiedzeń walne zebra• 
· nie. - O godz. 5 posiedzenie zarzf\du. - O liczne i, pun
, htualne stawienie si~ wszystkich drllhów upr1n,ua s • ę 

Ozółem I Z a r z l\ d. 

r
r@>~ 
~ „llnft'" 

~ 

~ 
~ 

Czcigodnemu 

ks. leop. Nachtsheimowi 
w Katernbt1rgu 

w dniu godnych Imienin 
składamy jak na.jserdecznieisze .życzenia . 

Nase drogi kapłanie! * Póki życia 
stanie, * Wdzięczni Ci być ch::emy, * 
Wioc prosić będziemy * W ci!\Ż Boga do
brego,* By Cię st r zegł od złtgo "'' Wszel
kiego przypa.dttu, * A zaś na ostatku. * 
Przyjs,ł Cię do Siebie, * Umieszczaj 9,{} I :.:~b~:. Stani:a~~cinew Katcrnbergu. i 

~~~ '!.~:~ 



Towarzystwo św. Barbary w Bottropie 
donosi swym członkom i wezystkim1 Rodakom zamieszka~ 
łym w Bottropie, oraz i wa11::ystkim bratnim Towarzystwom 
które zaproszenia. otrzymały i tym, które dla braku adresu 
zaproszema nie odebrały, iż nasza 
~ ~~ piętnasta rocznica 3'1.~ *f 

obc hodznn~ rędzie w niedzielę dnia I': listopada, a 
nłe jak żeśmy towarzystwa zapraszali ns niedzielę 24: bm. 
Towarzystwa upraszamy, aby członkowie mieli oznaki i 
czapki tow., ale prosimy przybyć bez chorflgwi. Szcze-

gólnie upraszamy Tow. iw. Jacka. z Bottropu i Tow. św. 
~taniała.wa z Boyer, ażeby nas sw~ obecnoseifł za.szczycić 
raczyły. Przyjmowanie bratnich Tow. w lokalu p. Ro
stra od godz. 21/ 3 do 31/ 2, następnie wymarsz do koscioła 
na nabożeństw~, na którem będzie poswięcony obraz go
<hien pooziwu, który wykonał artysta polski. Po na.bo~ 
ieństwie udamy się do lokalu, gdzie efę dalsza uroczy
stosć odbędzie. Będzie teatr amatorski, dekla.ma.eye i 
śpiewy. Wstępne dla wszystkich członków 25 fen., dla 
gości 50 fon. Niewiasty maj\ wstęp wolny. O jak naj· 
liczniejszy udzlałi w uroczystości uprasJa Z ar z ą, d. 

Wszelkie lisy tyczące się naszego towarzystwa. pro
mmy nadsyłać na. ręce przewodu. Franciszka Skorupy, lub 
sekl'etnrza Emanuela Zydka. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Boyer. 
Zapowiedziana Msza św. na sobotę 16 b. m. nie zo

stanie odprawiona. Bliższe szczegóły o tem na przyszłem 
zebraniu Z a r z " d. 

Koło śpiewu "Fiołek~ w Rauxel 
obchodzi w niedzielę dnia 17 listopad drugą. roczni• 
cę istnienie swego, połfłCZODlł ~ koncertem, śpiewr.mi 
czterogłosowemi, przedstawieniem teatralnem i tańcami, 
na sali oberz:ysty pana Kettlinga w H11.biughorst, na którą 
wszystkich Rodaków na.iu!Jrzejmlej się zapra:sza. Kart.y 
wstępne możoa na.być u grilaru p. Talarcz}•ko. u oberzy
stów pp. Richtera. i Kettlioga i u bzłonków towarzystwa 
śpiewu Karty wstępu tylko przed za.bawll Dl.I.bywać mo~ 
łna gdyż podczas zabawy nie będą, sprzedat-.ane. Pocz~-
tek' zabawy o godz. 4 pn południu. Zarz2'd 

Baczność Polacy w Borbeck i okolicy! 
Nioieji3zem pozwalamy sobie donieść S{lancwo:vm Ro

dakom w okolicy Borbeck, iż w niedzielę dnia 17 listo„ 
pa.da. o godz 6 wieczorem na. snli p. Gross- Fra.n:1<- Ege
breehta ul. Donnerstr. nr. 92 odbędzie się przedstawienie 
amator;kie. Wstępne dla członków towarzystw polskich 
30 fen., ola nieczłonków przed czasem !>O fen.. a przy ka
sie 7!'> fen. Niewiasty maj~ wstęp wolny. 

.Komittt: 
Jan Nownk. Jo.n Gołębecki. Michał Roszak. 

Wiktor Gimzicki. 

Towarzystwo św. Macieja w Holsterhausen 
donosi sw~m członkom, iż w niedzielę dnia. 17 listopada. 
odbędzie się walne zebranie po tiołudoiu o godzinie 
1/,4 na którem będz5e obór nowego zarz~du, zatem u
pra~za. się członków, a.by się jak najlic.zn~ej stawili. C~ł~n
kowie, którzy zaleg&jfł ze skła.dklł m1ee1~czn~ w!ęceJ Jak 
3 JLiesilłce n'.e maj~ prawa do głosowams., Jeteh swych 
składek przed czasem nie zapłacił Tak. samo, ~toby s~ę' 
chciał do naszego towarzystwa dać zap1saó, wmi~n s1e 
przed rozpoczęciem stawić. - Zarz~d zaprasza się ~6~ 
godziny pr9dze,j. O liczr;ie przybJcie członków 1 gc sc1 
upraszli. · St. l\!arcinio.k, przewodu. 

Holsterhau,:ien, p. Wa.nne. Mitte1atr 8 b. 

Bacznoso parafianie Lutogniewscy 
pod Krotoszynem. . 

Ogłosiliśmy, ił miało to być ostat:nie zeb:a~1.e, a.le po
nieważ do kasy nic nie przyby;iva, wu;c m~s1.el:smy spra
wę przedłużyć Jest p1·awdo.. ze czasy s~ .c1ęzk1e, ale P.o
mimo tego myślę, że na te parę grosz.y kazdego s.tsć moze. 
Widzisz kochany bracie który masz .Jeszcze rodziców mo
te a jeieli nie to swoich przyjaciół , którzy cieazyć sio 
b;dą, że ich s~n lub przyjaciel garnie .się. po~ s~~yd~a 
matki Kościoła naszego. Br11.cia koche.m me ocu\gaJCie się 
tylko' składajcie wasze ofiary, a Bóg wam Y' ;:Ynagrod_zi. 
- Proszę wszystkich parafian, ałeby w medzielę 17. li
stopada o 2 god11:. po południu w tym lokal[J, gdziesmy 
o~tatai raz byli,, raczyli się jak najlicznlej st!l'wić, ale 
nie powinno ani jednego brakną,ć. J. Ra.ta.iczak. 

Tow. pol.-katol. „Jedność" p. op. św. Rodziny 
w Kolonii nad Benem 

donosi swym c~łonlrnm, iz w niedzielę dnia. 17 listf'lpada 
odbędzie się walne zebra11ie i obór nowego zarz\du, 
na które wszyscy członkowie winni się stawić i to pun
ktualnie o godz. 6 wieczorem. 

Zarazem zwracam uwagę tym cdonkom, którlly zale
gaj~ 3 mie:iilłee ze składkfł miesięczn11i, aby przed posie
dzeniem z niej Eię uiscili, w innym razie tr&Cf\ prawo do 
głosowania. Sękowski, sekretarz. 

Towarzystwo św. Walentego w Horde 
donosi. wszystkim członkom or111t Roda.kom zamieszkałym 
w Horde, że doia 17 listopada urzfldzamy jesienną za
bawę połączon11i z teatrem i tancem. Członkowie na
ijzego tow. m&jf\ wstęp wolny, nieczłonkowie płacą, na całą, 
zabawę 1 markę. Pocz~tek zabawy rozpocznie się o go
dzinie 5. a o godz. 6 rozpocznie się teatr nBłogosławień
stwo M:ltki" Jestto bardzo piękna sztuczka, która tu u 
nas jeszcze nie była. granfł Prosimy szanownych członków, 
i wszystkich Rodaków z Horde i okollcy, a~eby nas sw11i 
obecnością, zaszczycie raczyli. O jak najliczniejszy udział 
mile prosi Z a r z fł d 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig. 
Dnia. 17 listopada obchodzi towarzystwo na 4•tą 

rocznicę swego istninnia na sali p. Grote-Egelbrecht, 
przy ul. Donnerstr., 5 i:r.inut od st&cyi kolejowe] Dellwig, 
przy torze kolel elektrycznej Borbeck-Oberhnsen. To -
warzysr.wa które zaproszenia otrzymały i te, które dla 
braku s,dres6w zaproszeń nie edebrały mile zapraszamv z 
chort1igwiami. - Program uroczystości: 1) Od godz. 1/2?. 
do l1 przyjmowanie towarzystw. 2) O godz. wpół do 4 
wymarsz do kościoła na pohkie nabożfńatwo 3) Po na
bożeństwie pochód na sale gdzie si ę odbędzie 2'.abawa po
ł'łczona. z śpiewem, deidamacyami itd. Wieczorem ode
grany zostanie teatr. Wstępne dla członków 30 fea., dla 
nieczłonków przed czasem 50 fen., a przy kasie 7 5 fen. 
Pr~ypomina się członkom naszego tow., którzy 3 micsią,ce 
zalega.i:i ze składkami miesięcznemi, aby je uregulowali, 
gdyż w przeciwnym razie będą, płe.ci ć wstępne jak nie
azłonkowie. O jak najHczniej~zy u d ział członków oraz 
Rodaków z Borbeck i Dellwig upraszamy najuprzejmiej. 

W imieniu tow.: .Józef Kędziora, przewodu. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfeid 
obchodzi w niedzielę dnia. 17 listopada 6 rocznic\' swe
go istoienia, na którą, szan. •rowo.rzystwa, które zaprosze
nia odebrały serdeclilo.ie zapra.s~amy. Od godziny 2 do 3 
przyjcnowani.e ( bcych towarzystw. O godz 4 pochód do 
kościoła. na polskie nabołeństwo z chorfłgwiami. Po na
bożeństwie ur;chód na svlę p. Tredelkampa. O godzinie 
5 rozpoczęcie zabawy pieśni11i i mową, pawita.lną,~ potem 
śpiewy i deklamacye członków tow., a w końcu będzie 
przedstawieeie amatorakie p. t.: ,,Ida. z Togenburga". -
Wstępne dla członków wsiystkich tow. 25 fen., dla. nie· 
członków 50 fen., niewiasty maj11i wst~p wolny. Na.si 
członkowie, którzy z11legsj~ ze składk\ m;eeięczn~ więcej 
jak 3 mi esiące płacą, wstępne jak nieczłookowie. O li
czny ud1.1ał w zabawie uprssza slę szan. To VI" arzystwa 
oraz w~zystkich Rodaków i Rodaczki zamieszkałych w 
Osterf~ld i okolicy Z a r z ą. d. 

; Baczność parafianie i parafianki 
z Wiei. Strzelcza pod Piaskami 

D0nosimy, iż chorągiew odesłaliśmy, nasz czcigodny 
ksią,dz proboszcz nam odpisuie dziękujqc nam za tak 
wspaniały dar. Chorągiew będzie w d~ień odpustu św. 
Marcina poświęcona na wielkiem naboteń:itwie, a we wto
rek 12 bm. bfJQzie odprawiona Msza św. na intencyę O· 

fiarodawców, i za tych, którzy ,;e~zcze che!\ swoje grosze 
ofiarować na ten dar dla naszego koscicła. w Wielkim 
Strzelczu. Mamy jeszcze niedobór, więc ·prosimy naszych 
parafian i parafianki, żeby nie żałowali paru feoygów, jeno 
Je ofiarowali, abyśmy mogli raz . tę sprawę zak vńcz;yć i 
wszystkie skłodki razem pokwitować. Upraszd. się ko· 
mit et, Ż Ę by się zaj~ł i resztę zebrał. 

Ofia.ry proszę przesyłać pod adresem: Jakób Miko
łajski w Bismarck', ul. Hermannstr. 11. 

W celu założenia Tow. gimnastycz 
w Recklinghausen·Bruch 

odbędzie się w niedzie l ę, doia 17 listopada po południu 
godz. 6 w lokalu p. Kuchtma, przy kościele katolic 
w Brucbu 

Bl!F9 zebranie.~ 
O jak oaJliczaiejszy udział Rodaków: szczególnie mł 

d.zieńców polskich, prosi 
Komitet: 

Franciszek Janasik. Spórtacz Wal. Grześkowiak. W 
Foralewaki. Franciszek Mazurek Antoni Stelmaszyk. 

Antoni Smigaj. ,Józef Jakubowicz. 

tl~··~·!~·I A Koło śpiewu „ Sobieski" w Herten 
~ zasyła swemu sekretarzowi 

i
= panu Mfohałowi Królikowi 

i jfgo narzeczonej 

~=::.~ p. Balbinie 01~tą.tkó wnie 
~ panu Szczepanaowi Urbaniakowi 
~-==~ i jego narzeczonej 
~ p. Katarzynie Drukarczykównie 

ł 
w dniu ślubu se1deczne życzenia zdrowia, szczei- _ 
cia i wszelkiej pomyślności. Młoda para niech 

_ - żyje, aż echo głos do Polski zaniedie. zarząd, 

·~IJ9Il~~··· -
i
w~~~~~ 

Tow. św. Stanisława w Herne. 
tlzanowoemn członkowi 

I .~.;~~n;J1~1~~:~~f ;~;~~~' sze życzenia. Młoda par~ niLch ż~je, aż się echo 
o strony rodzinne odbije! Z ar~ lłi d. 

-~~~ I 11 Koch1:memtl tlratu 
Marcinowi Owieinłakowi 

w Lur, składam w dniu godnych Imienin jak najaerde 
czniejsze życzenia.. Przywifłzany brat 

Walenty Owieśniak z Katernberg. 

~~~-~~ 

I 
I S'a"ownemu „ ~ przewodniCZt\Cemu Tow. św. 

Józefa w Herten 

ID p. MicĄ~!~~,~.~~likowi 
~ pannie Balbinie Piątkównie 

i 
w dzień Ślubu (18 b. m.) składamy jak 

~ naj :ierdecznie,jeze życzenia 
Jak te kwiaty w pi~knej wiośnie, * Niech 

~ 
nadzieja w was rosnie. * O czem serce wasze 
many, * Bóg najwyższy was obdarzy, * W 
waszych zamiarach błogosławi, * Łaskfł swojt\ 
wszystko sprawi,* Abyście dożyli długich lat * I 
bez troski patrZ\C w świat. _ Zyczymy także 

~ 
zdrowia, szczęścia. i bfogoaławieństwa Bożego, a 
po śmierci króle~twa niebieskiejj, 

Młoda para niech żyje 1 

Tow. sw, Józefa w Witten. 

~~~~~~ 
Borchertowa 

leczy ~
~;- ~~ _;~ łL• I oForoooooGaoowfoiSki Tom~~~.~~~2szyk 
? : :fi ~;a • Bruch, .Friedrichstr. 16, 

'~ „„ : ~ \.··~ .
1 

.,~ ;ft6, ~! ' "•!v~: I golarz polski . poleca się szanownym ~oda.kom do 
,,,,~ ..,~i ~''\~ m .. ,,1/ I B h wykonywam& 

> i: Jff~ e ·~?i 1 •• ' w oe um , . ból głowy, podagrę i reumatyzm 
Jt~ r:ą.-·t~j <;/l;e::-f(, t:!-fl>1- ~„',~ryk ! ' ubran podług miary,. 

~
~ri -;;1· ~I ł~rw~~;·~' ~;;„< ~~~\! róg ul. Maltheserstr. pod gwarancyą, za dobre leteme. 

a mieszka teraz 

:_:_11;;· ,' ~~i:.~ - ~'.'."''.i,~' ~i1'::- ·r7,• . „ Towar dobry! - Robota trwała! W" Herna, przy ul. Bahnhofstr. 87. 
~i ~~ 1 ... ·i~'flJ/ fi:J··~~,~ 11!~\ I Blucherstr. nr. 16: Ceny tanie. 

~l!J
~'~ ~ł~~~~F(/ (~~~~Ji.l,,;h '~„~-~i~:~ I niedaleko 

' ~, ,, ., H'~łT , , , ,p ·c--:.} • , Pols k1· rzez' n1· k 
ł /..!:!;u •• t.}:;!\ '..I\\ .. ~' „ ' księgarni „Wis.rusa Polskiego'. 

, _ J __ I I_ · 0000000000000000000 
w Wattenscheid. 

vV niedzielę dnia li listopada 

Roaakom 
donoszę, iż mam najnowsze 
materye na składzie. Ceny jllk 
najtańsze. 

'tTbrania DftftDftftDAftftftftft 
otwieram od 35 mr. pocz.do 60 marek. 

Szanownym Rodakom w llotthausen i okolicy skład %'ZGŹlliCki palet 0 t }t 
poh;cam mój dobrze zaopatrzony w \lTattenscheid od 30 marek pocz. do 60 marek. 

Skład lo~.1aro' ~.1 kolonialU\JCh, przy ulicy Bochumer Str. nr. 13. Prosię o łaskawe poparcie. 
w w , w uiedllje1ę rano od godz 7 do Michał Depa 

win. cygar i papierosów„ 9 sprzedawać oędę polskie kiszki ' krawiec 
Donoszę także, it powidła Śliwkowe już na.de- gor11ice. Di~so i wszyakie inne w M ar X I o h' 

Służąca Polka 
potrzebna od zaraz 

Józef Wojciechowski, 
Wanne, Kastanien-Allee 

Baezność I 
polska akuszerk 

Anna Szymkowiak 
!poleca się Rodaczkom, a mieszk 

w Herne, Wilhelmstr. 4 
szły i wysyłam 10 funtów za 3,40 mr. franko w dom. - wyroby mi~sne bardzo tanio. Pro- przy ulicy Marienstr. nr. 5 
Tak samo oznajmiam, iż w tym tygodniu dostan~ się o poparcie Rodaków. Dom F Gottschal 
~~ ........ ~ polski twaróg. ~~~~ w. Siekierkowski, . muzyczny I 

Prosz~c szanownych Rodaków o poparcie mego in- rzetnik polski. Pomocn. golarsk1ego w Oberha~sen (Rhld.) 
tereau, krdlę się z szacunkiem Chłopca , przy ulicy Marktstrasse nr. 120 

'E'9 ,_ • r ,_ • oraz poleca : fonografy (które mówi 
.A.D.tODi .Q.0AOC1D.Sa1, U e Z ll l 8 płMzą., śpiewają, i graj,) po 10 

Briesenstr.102 Rotthausen, Briesenstr. 102 syna poczciwej rodziny do posługi potrzebuje zaraz Katarynki od 10,50 m. pocz Ha 
przystanek kolei elektrycznej Wartemayer. w składale natychmiast potrzebuJe Paweł Nawrocki„ moniki od 3 m. pocz. Wszystk • " I inne instrumenta po najtań. c~nac a a A. Fowałowski, Bochum, golarz i fryzyer, Wysyłam wszędzie skoro otrzyma UUUUVUUUUUUU przy ul. Alleestr. nr. 13. Herne, Nowa ulica nr. 32. zamówieaie. 

Za druk nakład l redakcyę odpowied:aialny: An łon! Brej1kl w Bochum. - Nakładem i ci:clonl!amt Wydawniotwa n1'łaru11a Polakieg o" w Bochltm. 



~a Nim: na góry, na puszczę, na brzeg 
morza. opuszczając łodzie swoje, statki, 
domy, zatrudnienie; zapominali o jedzeniu 
i piciu, i nie mogli Mu się napatrzeć po 
całych dniach. Nawet poganie i niewierni 
przychodzili do Niego, wołaj~c : "Chcemy 
widzieć Jezusa, chcemy widzieć Jezusa" . 
(Jan 12, 21). 

Swięta Brygida zapewnia nas: "Obli
cze Jego, słowa i cała istota Jego miały 
taki urok Boskości, która Mu promieniała 
z oczu, że pociąg·ał serca w~zystkich ku 
sobie". - A św. Augustyn woła: "Trzy 
rzeczy chciałbym był widzieć: Tryumfalny 
pochód zwycięzkiego wodza rzymskiego, 
świętego Pawła, gdy mówił kazanie, i Je
zusa chodzącego po ziemi". 

Swł~tojózafaele 
ezyll składka na ubogich ~tudent6w katolicko-p olsklch. 

Ni~dobór (zob.- nr. 45) 1096,27 mt. 
Na chrzcinach u Jana Wolniaka w llablnghorst: 

Jan Wolniak z łOllfł 1 mr., Piotr l{osmalski 
3 mr„ Franc. Kosmalski z .łonfłi 1 mr., Ign. 
Musielak z !on~ 1,50 mr., Js.n Andrzejewski 
z ŻOllfł 1 mr., Jan Giełdzik z ŻODfłi 1 mr., 
Winc. Giełdzik 50 fen., Antoni Wolniak 50 
fen., M. Łuczak 50 fen i K. Paterek 50 fen., 
(nadesłał Jan Giełd~ik) • • • . • . • 10,50 ,, 

Z obchcdu 3- ciej rocznicy poświęcenia oborl\gwi 
Tow. św. Stanisława. B. w Marxloh 5,38 mr., 
u Franciszka Guzendy 2 mr„ (nadesłał J. 
Jędrowiak - porto 30 fou.,) . . . . , 7,08 „ 

Ze skarbonki 'l1ow. ,w, Wincentego a Paulo 
z Grohn w Ha.nowerekiem (z }H.lleeeuiu. ·w0jc. 
Mikołsjcz3ka nadesb.łu. ekspeJ. ,,Wielkop." 
- porto 16 fen.) . . • . • . . . • 1,85 „ 

Z posiedzenia Tow. św. Walrntego w Wanne: 
(nadesłał M. Pietrowski) . • • .· . • . 34.,00 „ 

Z kasy 'fow. św. Józefa w Witton 60 mr., ze 
skarbonki ~ego! tow 6 mr., (nadesłał M. M4-
kows.k1) • . • • . • . • • . . . . M,OO „ 

z· posiedzenia ·row. św. Wojciecha w Duisbur-
gu z dnia 3 llstopada (nadesłał '11omasz Ra-

. tajcza.k) • • • • . . • • . . • . . 7 ,26 „ 
Członkowie Tow. Ś'N. Jacka w Bottropie 19 
~ mr., z kasy tegot tow. 11 mr, (nadesłał 

Bracha.czek) . . • . . • . . . . . • 30,00 " 

368 

dwilr Polaszek z .łon, l mr., syn Walenty 
20 ł'en.;- Fr. KaczQJ.arek z zon, 50 fen., J. 
Jarzyna r; z:m, 1 mr., e6rka Jadwiga. 20 f., 
Julianna Polaszek 20 fen, Władysław Mi
sierczyk z żon, 50 fen„ Fr. Walczak z źon1' 
1 mr., W. Hudziak z żonlł 75 fen., Jan Mi
siarczyk 20 fen, Jan Wlorczak 50 fen., J. 
Misiarczyk 20 fen.) (nafosłał Ludwik P1.ila-
szek) . . . . • . • • • · • • · 

Na pogadance w Langendreer (wręczył J. Mi· 
cha.lak) . • . • . • . • . . . • . 

Ze skarbonki Tow. św. Barbary w Boch"qm w 
dniu 10 listopada (wreczył Stefan Seymań:kl} 

Przy sposobności polskiego nabożeństwa w BJ
chum (wręczyli St. Swierczyk, Woje. Kubiak, 
A. Kozłowski) • • . . • . . . • , 

. Na posiedzeniach Tow. przemysłowców w Bru
chu : 25 marea 2 mr, 9 czerwca 1 mr., 2' 
czerwca 1)50 mr., 1 lipca 1 mr„ 29 lipea 50 
fen., 26 sierpnia 1 mr., (nadesłał Kubiaczyk) 

Ne. chrzcinach u Michała Kijaka w Herten: M. 
Kijak z żon~ 1 mr., chrzestny Fr. Kostrze
wa z ŻOD!ł 1 mr , chrzestna W oj cie chowska 
z m~zem 1 mr., M. Dominae 1 mr., Fr. Mi
chałowski 1 mr., Matela. 1 m., Jan Nowak 
50 fen., Ign. Brzoska. 1 mr., A. Kijak 50 f., 
Babiński 50 fen, S. Pentek 1 mr, Fr. Main
berg 50 f., (wręczył Dominas) • • • • • 

Razem: 
Rozchód: 

M. W. w E. stypendyum • . , 92,50 mr. 
P. O. z H. stypendyum , . . . 200100 „ 

Razem: 292,50 mr. 
Niedobór: 1096,27 mr. 
Rozchód : 292,ISO „ 
Razem : 1388, 77 mr. 
Dochód: 189,19 „ 

Niedobór: 1199,58 mr. 

7,45 I) 

3,00 „ 
2,05 „ 

8.00" 

7,00 " 

10,00 „ 
189,19 " 

Bóg zapłać! Św. Józafacie, módl się za nami 1 

12. 11. 1901, pro: Ks. L 1 sa. 

Jan B!eHński, Bochum Maltheserstr. 17a. 
Sprostowanie. Sum~ pokwltowan4 w nr. 42 

,,Posł." złożono u Michała Bartkowiaka w Langenbocbum 
a nie w Langendreer. 

Kalendarzyk tygodniowy. 
Listopad. 

1 7. Niedziela. Salomei. 
18. Poniedziałek. Otona, 
19. Wtorek. Elżbiety wd. 
20. Sroda. Ofiarowanie N. 
21. Czwartek. Felikaa W. 
22. Pi•tek. ·Cecylii P. 
23. Sobota. Klemensa P. i M. 

P. Jl. 

KSIĘGARNIA "WIARUSA POLSKIEGO" 
w Bochum 

Na. weselu u Wawrzyńca Jezierskiego w Ei
klu: Młoda para 1 mr., W. Jezierski 25 fen„ 
J. Mikołajczak z łon' 50 fen., M. Mastow· 
ski z ionfł 50 fen., J . Brajer 10 fen., '11

0 • 
masz Dudzik 20 fen., A Smołka 10 fen., J. 
Masto~ski 50 fen., St. Jankowski z ionlł 20 
St. Karasiewicz 20 fen., Fr. Mros 10 fen .• J. 
Mros 15 fen.. M. Jezierski 20 fen. , gracze ma na składzie wielki wybór ksi,żek do nabołe:Astw~1 
bracia Kuiki 1 mr, (nadesłał Szczepan Du- ksi!lŻek powieściowych, śpiewników, ksi,łek treści religij· 
dzik) . . • . . . . . . • . . • 5,00 „ ne.j i historycznej, papier listowy z pjęknymi napisam 

Na chrgcinaeh u Antoniego Grobelnego w Wan- polskimi itd. Dalej: wielki w,ybór figur Swięt~ '1h, kracy-
ne: A. Grobelny z żon, 1 mr„ syn Ignacy fiksów, r6ża"fley l innych dewoeyonalij. 
10 fen.,_ nowonarodzone dziecię 10 fen., Lu· Adres „Wiarus Polski", Bochum. 

Re liktor "dpow1edlla1D1 : ks. Franoluek Lisa w Ru.mia11te. -· Nakła.dem l o.zelonkaml Wydawnictwa „ Wiarusa Polskiego 

(PO SŁANIE C.) 
o 

,,Nauka Katolicka" wyohodzl co C!W&r- r 
tek w Bochum w Westfalii jako bezpła
tny dodatek do „Wiarusa Polakiego". 
Oaobno „Nauki Katolickiej" prenumero
wa6 nie mołn.a. Kto wJęc chce j„ otrz.y-

1 

mywaó, nieeh sobie zapisze na poozcłe 
„Wiarusa Polskiego". 

o · o 

o o 
„ WiłU'UI Polaki"~ pismo polltyono I 

wyehod::l trzy razy tygodniowo 1 „Nauq 
Katolicklł ", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenum~,ra.ta na połłzeie wynosi 1 mark9 
60 fenyg6w kwartalnie, a ś odnoueniem 

I 
do domu prse• listowego 1 mark9 76 
fenygów. 

o o 

Módl ait i pracaj I 

Bezpłatny doda tek tygodniowy do ,,Wlaruśa Polsklege". 

Nr!!! 45„ Boehum, dnia 14 listopada 19014! Roll: ilO. 

Na niedzielę XXV po Świątkach. 

Lekcya. 1 Tess. I. 2· -10. 

Bracia I Dziękujemy Bogu zawsze za was 
wszystkie, wspominają,~ was w modlitwach na 
szych bez przestanku ; pami~tając na dzieło 
wiary waszej i pracę i miłość i cierpliwość na. 
dziei Pana naszego Jezusa Chrystusa przed 
Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc bracia umi
łowani od Iloga o wybraniu waezem, iż Ewan· 
gielia nasza nie była do was tylko w mowie, 
ale i w mocy i w Duchu świętym, i w zup eł· 
ności wielkiej, jako wiecie, jakiemiśmy byli 
między wami dla was. A wy staliście się na 
śladowcami naszymi i Pańskimi, przyjąwszy 
słowo w wielkiem uciśnieniu z weselem Ducha 
świętego, tak, iżeście się stali wzorem wszy
stkim wierzącym w Macedonii i w Achai. Al. 
bowiem od was roslawionajest mową Pańska: 
nie tylko w 1\Iacedonii i w Achai, ale na wszel
kiem mtej.:;cu, wiara wasza, która jest ku Bogu, 
rozeszła się tak, iż nam nie trzeba nic mówić. 
Bo sami o nas opowiadeją~ jakieśmy wejście 
do was mieli, i jakoście się nawrócili do Boga 
od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i 

· prawdziwemu; i oczekiwali Syna jego z niebios, 
(którego wzbudzić z martwych) Jezusa, który 
nas wyrwał od gniewu przyszłego. . 

Ewangłelia. Mat. XIII. 31-35. 
W on czas mówił Jezus rzeszom to podo· 

bieństwo: Podobne jest królestwo niebieskie 
ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek 
wsiał na roli swojej. Które nnjmniejszeć jest 
ze wszech jarzyn; i stawa się drzewem tak, iż 
przychodzi\ pracy niebiescy, i mieszkają naga· 
łąkach jego. Insze podobieństwa powiedział im: 
Podobne jest królestwo niebieskie kwasowi, 
kt6ry wziąwszy niewiasta zakryła we trzy mia
ry mąki, aż wszystka skwaśniała. To wszystko 
mówił Jezus w podobieństwach do rzeszy; a 
krom podobieństwo nie mówił im, aby się wy
pełniło to co jest rżeczono przez Proroka mÓ· 
wiącego: Otworzę usta moje w przypowieściah; 
b~dę wypowiadał skryte rzeczy od założenia 
świata. 

Kazanie. 
„Chcesz, iż pójdziemy i zbierzemy go 

(t. j. kąkól) ?" - tak mówią słudzy go
spodars~y w dzisiejszej Ewangielii ; słudzy 
dobrze myśleli, chcieli wyrwać kąkól, aby 
wzrostu pszenicy nie przyduszał. 

Podobnie łatwo mówi niejeden czło
wiek, gdy widzi i słyszy, jak źli ludzie 

1;· ·· 
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na tym świecie dokazują: Dla czego Pan a oto teraz może dla przewrotności zlych 
Bóg zezwala tym ludziom tak broić? Dla jest piekłem. 
czego ich nie karze śmiercią? Lecz błogosławieni sprawiedliwi, jeżeli 

Jedną przyczynę podaje nam sam Zba- (a taka jest wola Boża i dla tego P. Bóg 
wiciel w dzisiejszej św. Ewangielii. · „Nie, znosi złych na świecie) pamiętają, że po
odpowiada pan, byście snać zbierając kąkól, winni cierpliwie krzywdy i cierpienia przez 
nie wykorzenili zaraz z nim i pszenicy". j złych i niegodziwych ludzi im wyrządzane 
Wielu złych ludzi z czasem się naprawi I znosić ·jako krzyż Pański i jeżeli to, co 
i stanie się znów - „ pszenicą" tj. do- I od drugich znoszą a zmienić tego nie 
brymi ludźmi. Gdyby ich więc przed i mogą, z cierpliwością znoszą i mow1ą ze 
czasem wyrwano tj. śmiercią ukarano, toby I Zbawicielem: „ Czyż nie mam pić kielicha, 
jako kąkól w grzechach zginęli, gdy tym- · który im daje Ojciec?" 
czasem zostając przy życiu, dostąpią wie- Jak wieltt doszło do najwyższej dosko
cznego zbawienia. To jest więc przyczy- nałości jedynie przez, cierpienia, jakie po
na, dla czego P. Bóg wielu grzeszników I nosili od drugich! Sw. Monika nie byłaby 
natychmiast po grzechu nie karze, lecz tak łatwo została świętą - a z pewnością 
owszem daje czas do pokuty, do wejścia · tak wielką świętą, gdyby nie miała tyle 
w siebie, do poprawy. "Czyż nie wiesz, ze strony syna i ze strony męża do cier
mówi Apostół, że dobrotliwość Boga ciebie pienia. Cierpienia uczyniły ją wielką bo
ku pokucie przywodzi?" - tj. dla tego gomódlczynią, wielką i cierpliwą heroiną, 
P. Bóg ci zezwala tak długo grzeszyć i wspaniałym przykładem i wzorem dla żon 
-w grzechach leżeć, ażebyś miał czas i i matek. 
porę do pokuty! Lecz to jeszcze nie wszystko: źli ludzie, 

O jak wielu, co długi czas życia od- ich złe uczynki i złe skutki ich złych u
dawali się najsprośniejszym grzechom i czynków stają się dla dobrych wielkiem 
najszkaradniejszym występkom, stali się polem ćwiczenia się w chrześcia11skiem 
potem najzacniejszymi - owszem świętymi miłosierdziu i źródłem. obfitem wielkich 
ludźmi! Bóg to wiedział i dla tego cze- łask i za~ług. 
kał na nich i ich przed czasem nie wytępił Jak wiele sprawiedliwych dusz pobu-

P. Bóg znosi grzeszników i złych ludzi dza do gorącej modlitwy lekkomyślność, 
ze wzgledu na ich dobro; lecz On także I występki, grzechy i złe ich skutki prze
ci~rpi. ich ze . względu ~a dobrych i spra- wrotn~ch. lu~zi ! ~ ID?~litwą łączy się u
wiedhwych. Jak bowiem wiele powodu, martwiemu, Jałmuzna 1 mne dobre uczyn· 
pobudki, okazyi i pomocy znajdują spra- ki. A wszystkie te modlitwy i ćwiczenie 
wiedliwi ludzie do dobreg·o w złem i wy- się w dobrych uczynkach są skutecznym 
stępnem życiu grzeszników! środkiem do zbawienia i obfitem źródłem 

Najprzód do cierpliwości: Jak wiele łask dla grzeszników. 
znosić muszą dobrzy ze strony złych ludzi! Jak wielkie będzie szczęscie dla wy
Zli ludzie ich obmawiają, oczerniają, po- I branych, gdy się w niebie dowiedzą, żo 
twarzają; słowem i uczynkiem w najróż· I wiele dusz przez nich zostało uratowanych, 
niejszy sposób im dokuczają, i obrażają, które im za to serdecznem podziQkowauiem 
na sławie i majątku szkodzą, prześladują. i największą miłością odpłacać będą ! 
Jak często zły mąż lub żona zatruwają Zli dają też okazyę dobrym do czy
drugiej stronie życie, jak często źli do- nienia dobrze przez to, że popacllszy w 
mownicy są drugim ciężkim krzyżem. nieszczęście, żebrzą u nich pomocy. Gdy 
U suń wszystkie cierpienia, jakie dobrzy źli przez lekkomyślność, przez grzechy i 
na tym świecie od złych ludzi ponoszą, a występki popadną w nędzę i biedę i w 
życie ich byłoby na tym świecie rajem - , nędzy i biedzie giną, dobrzy spieszą im 
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wistości. Sprawozdanie to brzmi jak na- i „ Postać i skład twarzy Pana naszego 
stępuje: ! jak je nam starożytni przekazali, były 

„ W tym czasie pojawił się mąż pełen takie niejako: Twarz jego była urodziwa. 
wysokich cnót, który jeszcze żyje: jest on Wzrost wynosił 7 piędzi, wło~y były żół
obdarzony niezwykłą mocą i nazywa się tawe, niezbyt bujne i nieco kędzierzawe. 
Jezus Chrystus. Zwykły gmin nazywa go Brwi były czarne, niezbyt gęste. Oczy 
potężnym prorokiem - ale szkoła jego ciemne i nieco żółtawe. Spojrzenie miał 
zowie go synem Bożym. Przywraca· zmar- piękne, nos średni, brodę blond i niezbyt 
łych do życia i uzdrawia chorych wszcl- długą. Włosy miał długie, gclyż nie tknęły 
kiego rodzaju. J estto mąż wysokiego l się ich nigdy nożyce, ani też żadna ręka 
wzrostu i nadzwyczaj regularnej budowy i ludzka, z wyjątkiem macierzyńskiej, gdy 
ciała. Poważne jego oblicze wywiera g·łę· był jeszcze dzieckiem. Szyja jego była 
bokie wrażenie na wszystkich, którzy go nieco zgięta ku przodowi, przez co posta
widzą, tak, że go kochaja., ale i boją się ·wa ciała nie była bardzo prostą i wysmu
go zarazem. Włosy koloru wina, bez po· kłą. · Cerę twarzy miał żółta wą, twarz 
łysku, rozdzielone gładko na połówki na nieokrągłą. lecz jak Marya, matka jego, 
środku głowy, według zwyczaju nazareń- owalną i rumianą. Wyraz jej był po
skiego, spadają mu na szyję poniżej uszn; I ważny i rozumny, a zarazem łagodny i 
ztąd zaś spływają w bujnych kędziorach pełen niewypowiedzianej słodyczy. We 
na ramiona. Czoło jego jest równe i 

1 
wszystkiem był nadzwyczaj podobnym do 

gładkie, twarz niczem nie zeszpecona., i o- 1 matki". 
kraszona łagodnym rumieńcem. Rysy są Pewniej jeszcze, niż z tych dwu podań 
szlachetne i miłe, nos i usta bez zarzutu. starożytnych, możemy wnosić o piękności 
Bujna broda jest tej samej barwy co i i miłej postaci Jezusa, jeżeli zważymy, 
włosy i również rozdzielona na dwie czę- jakie wrażenie postać Jego, słowa i całe 
sc1. Oczy są nie.bieskie i mocno błyszczące. postępowanie wywierały na wszystkich, 
Gdy gani lub czyni wyrzuty, jest straszny; którzy byli tak szczęśliwi, że Go mogli 
lecz gdy uczy i napomina, mowa jego jest oglądać na tym świecie. 
łagodna i uprzejma. Wyraz twarzy jego Gdy żył jeszcze jako pacholę w dom.u 
jest pełen wzdzięku i godności. Nikt go I opiekuna swojego Józefa, poszło w przy
jeszcze nie widział śmiejącego się, lecz nie- , słowie, według opowieści starożytnych, że 
raz płaczącego. Ttzyma się zawsze pro- I gdy kto był smutny i zmartwiony mawiał: 
sto. Mówiąc, rozkłada zwykle rękami i „ Pójdę popatrzeć na Jezusa, syna Maryi". 
wznosi je do góry. Ręce ma bardzo Widok Jego wlewał spokój w zwątpiałe 
kształtne. Co mówi, jest· pełne myśli i I serca i odpędzał wszelki smutek i bojaźń. 
dosadne; żadue słówko nie jest zbyteczne. I Jedno Jego słówko wystarczało, by Piotr, 
Z twarzy jest on najpiękniejszy ze wszy- I Andrzej i. inni Apostołowie opuścili wszy
stkich ludzi". stko i poszli za Nim. Jedno spojrzenie 

. Obraz ~ ~zusa, który Lentnlus z po· I Boskie~ Jego oczu b~ło tak potężll:e, że 
·'":yzszem pismem po~ł~ł do .Biz.ymu, odra- ! pobudziło do płaczu. P10tra upadłego i serce 
b1any często w dawmeJszych wiekach, zna- gTzesznej Magdaleny ogniem świętej mi
ehodzi się jeszcze w niektórych biblio te- l łosci rozpaliło. Uczniowie Jego nie mogli 
kach niemieckich, czasami z dodatkiem się rozłączyć z ukochanym swym Mistrzem 
miary ciała, Chrystusa. (Jan 6, 69; 11, 14). Ale co mówi~: 

Drugi opis postaci J eznsa pod1odzi od I uczniowie tylko Jego? „ Cały świat po
greckiego pisarza Nicefora Kallistusa, ży- I szedł za Nim" (Jan 12, 19), jak się wy
jącego około roku 1333. Ten kreśli na- f' raża Pismo święte. Lud otaczał Go 
stępujący ohra~ Chrystusa: zawsze - a gdzie się tylko udał, szedł 



nadprzyrodzonym dzieję się z duszą, gdy mógł mieszkać z ogniem pożerającym, kto 
ją łaska opuszcza. Choćby dla ciebie nie z was zmieszka z paleniem wiecznem ?" 
było tu na ziemi innych przykrych sku· Teraz patrz, jak okropne skutki grzech 
tków grzechu, to sama ta myśl, że nie je- za sobą pociąga, teraz zrozumiesz, jak 
steś w należytym stosunku do Boga, żeś wielkiem złem musi być grzech, kiedy go 
wykluczony z grona wybranych przyjaciół Bóg tak surowo karze. A rozważ i to, że 
Bożych, żeś się 8tał przedmiotem obrzy- Bóg jest święty, więc nie idzie za ślepym 
dzenia Bożego1 nie jestże okropną dla cie- popędem namiętności; jest sprawiedliwy, 
bie karą? więc w karaniu nie przebiera słusznej mia-

3. 'rracisz prawo . do nieba. Rozważ ry; jest miłosierny, a więc i wtedy mniej 
to dobrze, chrześcianinie ! Nie chodzi tu 0 karze, gdy karać musi, a jednak mimo to 
utratę jakiegoś błahego ziemskiego dobra, wszys~ko - ~ak sur?w? ka~ze za _grz~ch. 
ale chodzi o utratę szczęścia najwyższego, :u w!ęc ~opiero widzis~, Jak w1elkiern, 
szczęścia, z którem wszystkie bogactwa i I Jak meskonczonen_i złem Jest, grzech. 
uciechy ziemskie porównać się nie dają. Dob!·ze to po~mowa~a krolowa Blanka, 
Nie chodzi tu o utratę szczęścia zmiennfgo, I matka ~Vlf · Lud,~ika, kiedy chcąc g-rzech 
krótkiego, ale szczęścia niezmiennego, wie· ~brzydzic synowi;. częs.to . m_u r powtarzała, 
cznego, którem bez przerwy, bez zmiany, z~. wolał.aby go ~~erweJ w1dz!ec _na marach, 
uez końca cieszą się niebianie. .Jest to mzby miał ob~·a~1c Boga chocby Jednym tyl· 
więc strata niczem niepowetowana - stra- ko grzec~e~ sr;iiertelnym.. . . . 
ta tak wielka, jak wielkiem dobrem jest . Strz~z. się i ty, ~brzesci.a~1111e, grzechu 
sam Bóg, którego posiadania przez grzech Ja~o . naJwi~ksz~go ~ieszczęsc~a tw~go -
się pozbawiasz. Ale nie na tern jeszcze ko- n~J większe] zmewagi Boga~ i powiedz so: 
niec. bie raz szczerze : Racze] umrę, raczeJ 

zcierpię, niż się dopuszczę grzechu! Strzeż 
się jednak najprzód siebie samego, t. j. na
miętności twoich, które cię do grzechu skła
niają, i unikaj wszelkiej okazyi do złego, 
bo kto się na niebezpieczeństwo naraża, 
ten w niebezpieczeństwie zginie. Vv nastę
pnych rozdziałach wykażę ci, czego się 
szczegółowo najbardziej chronić. powinieneś. 

Grzech jest zdrożnością tak wielką, że 
ściąga · na człowieka, który go popełnia a 
nie pokutuje, karę wieczną w piekle. Prze
powiada tę straszną groźbę nieomylne sło
wo Boga Zbawiciela: "Idźcie precz · prze
klęci w ogień wieczny, który zg·otowany 
jest djabłu i aniołom jego!" tak zapowia
da ów straszny wyrok na grzesznika: 
"I pójdą ci na mękę wieczną". 

Czy pomyślałeś ty kiedy dobrze nad 
tern~ -co to znaczy wieczność kary, a kary 
piekielnej? Cierpieć tu na łożu boleści lat 
kilka, zdaje ci się rzeczą tak okropną, cóż 
dopiero lat kilkadziesiąt albo i całe życie! 
A jednak niczem to nie jest w porównaniu 
do kary w piekle. Lat sto· i kilkaset minie 
śród najokropniejszych mąk, miną tysiące 
i tysiące lat, a wieczność nie rozpoczęła 
się na wet. Za wsze i nigdy! Za wsze cier
pieć ! nigdy ulgi nie doznać ! Zyć wieczne, 
aby cierpie_ć wiecznie ! a cierpieć najokro· 
pniej śród ognia wiecznie pożerająeego, a 
nigdy nie niszczącego ! "Któż z was będzie 

Piękność i postać ] ezusa. 
Pismo św. mówi, że Jezus, w którym 

boskość łączyła się z człowieczeństwem, 
"był najpiękniejszym z synów ludzkich". -
Istnieją dwa starożytne opisy postaci Zba
wiciela. Pierwszy pochodzi od Lentulusa, 
który, jak się zdi:tje, był przyjacielem Pi
łata i który miał z Jerozolimy przesłać 
senatowi rzymskiemu rysopis Jezusa wraz 
z pismem odręcznem. 

Pismo to w krótkich rysach podaje 
bardzo szlachetny i godny obraz Jezusa, 
tak, że zbliża się bardzo do prawdopodo• 
bieństwa, jeżeli nie zupełnie do rzeczy-

I 

ria pomoc, pocieszają ich i pomagają jak 
mogą, aby nie rozpaczali i ostatecznie na 
wieki nie zginęli. 

Czyż tu nie najobszerniejsze pole naj
piękniejszych świadczeń miłosierdzia? Czyż 
na tym gruncie nie wyrosły najróżniejsze 
zakony, towarzystwa, śpitale, domy sierot, 
domy poprawy? 

Tak P. Bóg ze złego dobre wyprowa
dza, tak źli są na to, ażeby dobre po
pierać. 

Lecz powie kto: źli póki żyją, zawsze 
są przyczną wielom do złego. Na to jest 
taka odpowiedź! Jeżeli P. Bóg dopuszcza, 
że złe wpływy ludzi przewrotnych szerzą 
zgorszenie, to też Pan Bóg jest gotów 
wszystkim tym, co chcą złego unikać i 
Pana Boga o łaskę i pomoc proszą, dać 
tyle i tak obficie łaski, że żadnej od złych 
ludzi szkody nie poniosą. · 

Dosyć ! Kiedyś na sądzie Bożym o
każe się, jak wiele mądrości, dobroci i 
świętości Bóg w tem okazał, że złych tak 
1.lługo i tak cierpli wie znosi. 

Ach, gdyby ci nieszczęśliwi pamiętali 
na to, co św. Apostół mówi: "Czyż nie 
wiesz, że dobrotliwość Boża ciebie ku po
kucie przywodzi. Lecz według zatwardzia
łości twej i serca niepokutującego, skarbisz 
sobie gniew, w dzień gniewu i objawienia 
sprawiedliwego sądu Bożego". Amen. 

Pierwsza i ostatnia Komunia. 
Ksiądz Herbet, biskup z Perpignanu 

opisaje rozrzewniająca scenę, której był 
świadkiem, gdy w jednej rodzinie w nocy 
Bożego Narodzenia pewien młody umiera
jący przyjmował Wijatyk św., a małżonka 
jego świeżo do wiary nawrócona, pierwszą 
Komunię św. Był to hrabia Albert de la 
Ferronay, zaledwo 24 lat liczący, syn da
wniejszego posła francuzkiego w Rzymie. 
Małżonka jego, którą modlitwami i ofiarą 
życia sweg_o Bogu pozyskał, była córką 

pewnego dyplomaty, posła przy dworze 
berlińskim. Od tego uroczystego dnia mło
da wdowa nie zdjęła żałoby, i w 15 lat 

po śmierci męża, pełna cnót i miłosiernych 
uczynków, umarła w Paryżu w klasztorze 
zakonnic św. Tomasza w Willeneuve. 

Oto, jak mówi biskup Gerbet: 
Smierć chrześciańska, śmierć święta, 

jest arcydziełem dobroci Boskiej. Przy śmier
ci to właśnie - na progu wieczności, du
sza chrześcianina jaśnieje w~zystkiemi cno
tami, jakie w ciągu życia zdobyła. 

- Nie spodziewałem się, żeby tak 
słodko było umierać, mówił pewien świą
tobliwy zakonnik. 

- Czego płaczecie? ażali to grzech 
umrzeć? mówił młody wieśniak do swej 
rodziny, klęczącej przy jego śmiertelnem 
łożu. 

O ! gdybyście mogli być świadkami tego, 
co my widzimy, co my słyszymy, gdy w 
niektórych wypadkach, w rzadkim zbiegu 
radości i boleści, śmierć chrześciańska w 
nowem objawiając się świetle, podobną jest 
do tych nadzwyczajnych wieczorów, któ
rych blasku określić nie podobna... Jakież 
to wtenczas obrazy! jakie zjawiska! ... Mam
że opowiedzieć, com widział? Tak, opo
wiem. Przed kilku dniami widziałem te 
dżiwne obrazy; ale i po stu latach po
wiem jeszcze, żeru je pr.zed kilku dniami 
widział ... 

Z dwóch osób, które Bóg połączył wę
złem małżeńskim, które się spodziewały 
długich lat ziemskiego szczęścia, jedna przy
szła do poznania prawdziwej wiary w chwili, 
gdy druga przez świętą śmierć do żywota 
wiecznego zdążała. Jedna wychodziła z cie
niów błędu, druga z cieniów ziemskiego 
wygnania. . Jedna przyjmowała pierwszą 
Komunię, druga Wijatyk święty, zadatek 
życia i szczęścia wiecznego. 

Trzeba więc było, na pociechę Aniołów 
i ludzi, aby te dwie dusze przyjęły Ko
munię świętą w jednem miejscu, w jednym 
czasie, jedna obok drugiej, jak kiedy w 
chwili rozstania się na pożegnanie rodzina 
u jednego zasiada stołu. Słuszna rzecz, 
aby ten, który ofiarą życia swego wy bła
gał dla swej towarzyszki światło prawdzi
wej wiary, słuszna, mówię, aby przed 



--:- 86-.i 

ódejsciem widział spełnienie swych życzeń, 
i mógł z wdzięcznością zawołać: 

- Teraz puścisz, Panie, sługę Twego 
w pokoju, gdyż oczy moje oglądały zba
wienie Twoje! 

A że biedny chory nie mógł się udać 
na Mszę św. do kościoła, za szczególnem 
pozwoleniem, śmiertelny pokój jego został 
na kaplicę zamieniony. 

Naprzeciw łóża umierającego wzniesio
no ołtarz, ozdobiony kwiatami, haftami i 
koronami, które używane niegdyś wśród 
wesela i radości, dziś w boleściach rozsta
nia świadczyły, że radości tego świata są 
marne i nikłe; a nadzieje wątłe i niepewne.„ 

O północy ołtarz zajaśniał blaskiem go
rejących pochodni. O północy, jako o go
dzinie Narodzenia Chrystusa Pana, zaczęła 
się Najświętsza Ofiara. Któż zdoła wyra
zić myśli, uczucia i wzruszenia całej ro
dziny w tej uroczystej chwili zebranej !„. 
Jako wśród burzy błyskawica jaskrawym 
bl~skiem ciemne pruje obłoki, tak serca ich 
słodkiem i bolesnem wstrząśnieniem rozdarte 
były„. 

Wszystkie sprzeczności żywo się w tym 
przybytku modlitwy przedstawiły. Ten oł
tarz jakby · obok trumny wzniesiony. Te 
kwiaty, wśród lodów śmierci, przepowiada
jące wieczną i niewidzialną wiosnę. Te 
białe szaty nowonawróconej, które się mia
ły w grubą zamienić żałobę. Ta pierwsza 
i ostatnia Komunia dwojga małżonków, 
podwójny wijatyk boleści i · śmierci... · To 
uroczyste milczenie, gdzie słyszany był 

tylko . głos kapłana i szmer łez, k1padają- _ 
tych na książki... Wszystko to w dziwny 
sposób wzruszało serca obecnych„. 

A gdy jeszcze dodam, że ten młodzie
niec kwitnący urodą, wśród szczęścia i we
sela życie swe za na wrócenie towarzyszki 
ofiarował, i gdy ujrzał tę łaskę, jak pło
mień niszczący jego życie z nieba zstępu
jącą, zbierając swe siły, w kilku słowach 
wyraził rzewny, heroiczny testament miło
ści Boga, rezygnacyi, gorących uczuć, do 
jakich tylko serce chrześcianina wznieść się 
zdolne„! 

W ostatnfoh. zaś chwilach myślą źata~ 
piając się w niebie, widział chóry anielskie 
przed tronem Boga, i zbolałą rodzinę, ota
czającą jego śmiertelne łóże, a te dwa o
brazy w jedno się zlewały na pociechę du
szy Jego opuszczającej ziemię„. i opromie
niony świętymi / blaski znikał im z oczu, 
jakby rajskie zjawisko, zostawiając po so
bią długie światła promienie!... Nie, nigdy 
wrażenia mego opisać nie zdołam„. 

Czytałem kiedyś mądre rozmyślania o 
drugim świecie, zapytywałem mfldrc6w o 
tajemnicę życia i śmierci... ale światło ich 
zbyt jest ciemnem w porównaniu z tą świa
tłości:}, która mię tej świętej nocy oświe
ciła. Nigdym tak żywo życia pozagrobo
wego nie ' pojmował nigdy zasłona rożdzie
lająca te dwa · światy; tak p~zejrzystą mi 
się nie wydała.„ Nig·dym nie miał większe
go poczucia nieśmiertelności duszy.„ Pro· 
szę Boga, żebym o tern pamiętał w godzinę 
śmierci, dla osłodzenia strasznego przejścia 
z cżasu do wieczności. 

O grzechu„ 
„ Uciekflj przed grzechem 

jako przed węiem 1u 
(Ekkl. 21-2). 

Drogi chrześcianinie, najświętszą krwią 
Chrystusa Pana odkupiony! przez ten naj
droższy okup Zbawiciela ·twego zaklinam 
cię, chroi1 się od grzechu! chroń się tego 
największego nieszczęścia twojego! 

Rzeczywiście nie masz większego nie
szczęścia -dla ciebie nad grzech. W poró
wnaniu. do niego niczem są wszelkie inne 
przygody ziemskie, które opłakujesz ·
niczem choroby„ krzywdy, straty majątko
we, upokorzenia i jaki ekol wiek inne cier
pienia, niczem na wet śmierć sama, bo ta 
wydziera wprawdzie człowiekowi to życie 
ziemskie i wszystko,, co tu posiadał, ale sa
ma przez się nie pozbawia go jeszcze szczę
ścia, tylko przenosi go do innego życia.. 
Ale grzech, a mianowicie grzech śmiertelny, 
ten wydziera naraz człowiekowi wszystko, 
co jego szczęście stanowi, i stawia go nad 
przepaścią wiecznej najokropniejszej niedoli. 

Zastanów się tylko nieco nad istotą i 
skutkami jego_, a poznasz całą jego ohydę 
- poznasz, jak ciężką przezeń zniewagę 

Bogu wyrządzasz, i jak siebie nieŚzczęśli
wym czynisz. 

Cóż to jest grzech? Grzecl1 jest to roz
myślne, dobrowolne sprzeciwienie się woli 
Bożej. Krótkie orzeczenie, prędko wymó
wione słową, ale jakże to rozległy przed 
miot do rozwagi twojej, chrześcianinie ! 
Przez grzech znieważasz najniegodniej : 

1. Stwórcę swego. Jesteś dziełem Bo
żem, stworzeniem z nicestwa przez Boga 
wyprowadzonem. ·wszystko co masz i czem 
jesteś i całe jestestwo swoje Bogu zawdzię
czasz. Jesteś przeto jego służalcem -
jego niewolnikiem w calem tego słowa 
znaczeniu - z natury obowiązany do ule
gania jego woli świętej. _,,Ja Pan i nie 
masz innego" - mówi przez proroka. „Pa
na Boga twego będziesz się bać i jemu 
s-amemu · żyć." (Deut. 6-13.) Znasz ten 
naturalny stosunek twój do Boga, znasz 
twój obowiązek konieczny pełnienia jego 
woli św., wiesz, że się nie ukryjesz przed 
nim, że wszystko odsłonione przed jego 
obliczem, a ty grzesząc, co robisz? Oto 
powstajesz przeciw Bogu i mówisz nie sło
wy wprawdzie, ale samym czynem: „ Nie 
dbam o Boga, nie chcę, nie będę Bogn po
słusznym, ja pójdę za moją wofa,, mniejsza 
o to, -że to Boga obraża." Powiedz, czy 
nie tak cżynisz, kiedy się na grzech od
ważasz? 

2. Najlepszego Ojca swego. Chociaż 
Bóg i Pan twój chee być twoim ojcem i 
nakazuje ci nazywać go ojcem swoim, go
tuje ci niebo i szczęście wieczne, nieskoń
czenie przechodzące to wszystko, co cię 
tu na ziemi ucieszyć może; jak najlepszy 
ojciec troszczy się o ciebie, i niezliczonemi 
darami łaski pragnie cię doprowadzić do 
nieba; nie · masz dnia jednego, w którym by 
cię nowemi dobrodziejstwy nie obsypywał. 
Ty grzechem twoim tego najlepszego Ojca 
zasmucasz, jak ten syn marnotrawny od
dalasz się od niego, zniewagą odpłacasz 
mu jego miłość. 

3. Zbawcę twego, który na krzyżu za 
ciebie umarł. U stóp krzyża najlepiej po
znasz złość grzechu. Trzeba było aż śmier• 
ci najboleśniejszej na krzyżu, aby zadość 
uczynić za zniewagę, Bogu przez grzech 
wyrządzoną. Ty grzesząc nic sobie nie ro
bisz z tej śmierci krzyżowej Boga Zbawi
ciela twego, nie wzdrygasz się na wet, no
wą tej srogiej śmierci podawać przyczynę, 
i tak na nowo niejako w sercu swojem 
krzyżować najdroższego Zbawiciela tweg·o. 
Czy mógł byś , większą jeszcze zniewagę 
wyrządzić Bogu twemu? 

4. Jeżeli cię to wszystko jeszcze nie 
poruszy, pamiętaj, że Bóg nietylko jest 
najlepszym Panem i Ojcem, Dobrodziejem 
i Zbawcą twoim, ale jest oraz i Sędziq 
surowym i nieubłaganym mścicielem znie
wag, przez grzech sobie wyrządzonych .. 
"Wiedz a obacz, że zła i gorzka jest rzecz, 
żeś opuścił Pana Boga, a iż nie masz bo
jaźni mojej u ciebie", mówi przez proroka. 
·wiedz i oglądaj u ważnie! J eźli nieczułą 
jesteś na obrazę Bożą, poznaj jeszcze twe 
własne nieszczę8cie, w jakie przez grzech 
padasz. 

Rozważ dobrze, co przez grzech tracisz. 
I. Grzech ~miertelny pozbawia cię naj· 

, przód w:szelkich zasług, jakie sobie mogłeś 
uskarbić przed )_)opelnieniem grzechu. . Co
kolwiek jako chrześcianin- uczyniłeś dobre
go i zasługującego na żywot wieczny, wszy
stko to wte,dy .na nic ci się nie przyda. 
Choćbyś długie la.ta trawił na postach i 
modlitwie, choćbyś jakiekolwiek jeszćze in
ne do lJrc uczynki wykąnała, wszystko ·· to 
-stracone dla ciebie, i gdybyś po pierwśzym 
grzechu lJez pokuty zeszedł z tego świata, 
żadnej przez cal~· wieczność nie miałabyś 
za to nagrody. 

2 Przez grzech tracisz łaskę poświęca
jącą, która człowieka sprawiedliwego zdo
bi, czyni Bogu miłym, i dziedzicem króle
stwa niebieskiego. Jest to najdroższy nasz 
skarb, jaki mieć możemy. - Ozem dusza dla 
ciała, tern łaska poświęcająca dla duszy. 
Gdy dusza odchodzi, ciało obumiera i w 
zgniliznę się zamienia. To samo w porz~dku 
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Rodzice polscy I Uczcie dzieci swe 
~6wić, czytać i pisać po polsku I Nie 
iest Polakiem, kto i)Otomstwu swemu 
:mi~ntezyć się pozwoli! 

'Polacv na obczvinie. 
Mowa niemiecka na polskich zebraniach. 

Pod powyższym nngłó~kiem rozpisuje sią 
„Rhein. Westf .Zrg. „ o znanym zakazie policyj 
w Baukau, 'od:'łaniając przytem swe polako · 
żerczo·masońsko hakatystyczne . oblicze. Pisze 
ona po:niędzy innemj tak: „Jesteśmy uradowa· 
ni, że znów jt>den z urzędów policyjnych spró
bował zaczepić stanowisko nnjwyż3zego urzędu 
administracyjnego i oczekujemy .z natężeniem, czy 
najwyższy sąd znów rozstrnygnie na korzyść 
wrogich państwu Polaków, czy też swe dotych· 
czasowe pojmowanie zmieni i stanie na jednem 
stanowisku z prawnemi zapatrywaniami rządu 
i życzeniami całego ludu niemieckiego." 

A więc "blatt" polakożerczy pochwala po
licyę, że przekroczyła prawo. Czyż Polacy dla 
tego, że trzymają się sweJ narodowości, są wro· 
gami p!lńst~a? Nie wierzymy też, aby cały 
lud ni emiecki tak nisko już upadł, jak "Rhein.
Westf Ztg.'', iżby miał pwgnąć krzywdy cu
dzej, pogwałcenia praw Polakom przysługu
jących. 

W końcu żąda "Rhei n. W estf. Ztg. ", a,by 
w razie, gdyby najwyższy sąd administracyjny 
nie miał się przychylic do zdtmia profewra 
Zorna (zażartego hakatysty), że wtedy należa
łoby zm2enić prawo, tak, ażeby na wszystki~h 
zebraniach, na których sprawy publiczne maJą 
być omawiana, tylko używanie języka niemie· 
ckiego było uozwolone. 

Zdaje się, że polakożercy com.z liczni('j 
piątą klepkę zaczJnają gubić. Kto głośniej krzy· 
czy: W-vtępić, ogłodzić, zniemczyć Polaków, 
ten u nich wiąkszym patryot~. Nienawiść ku 
wszystkiemu, co polskie, podała rękę pysze, któ· 
ra wrogom naszym coraz więcej rozum zaćmie- · 
wa. Niechże wymyślają coraz nowe prześlado
wania, lecz niech też pewni będą, że ~ola~y 
nigdy bronić nie przestaną swych praw do Ję· 
zyka ojczystego. 

Jak hżdą krzywdę ludzką Bóg karze, tak 
( i krzywdy, wyrządzane Polakom, nie pozostaną 

bey, zapłaty. Ramią sprawiedliwości Boskiej 
~ dos · ęgnie i tych, którzy dziś targają się ~a 
~ najświętsze prawa nasze, prawa do zachowama 

· \fiary i języka Ojców. 
W końcu zaznaczamy, że „Rhein .. \tVestf. 

Ztg." podając pierwszą wiadomość o zakazie mó · 
wienia po polsku na zebraniu w Baukau, dopu
ściła się znów kłamstwa twierdząc, iż na ze· 
braniu chciano się rozwodzić o ustanowieniu 
narodowo ·polskich kapłanów, oraz że w zamel
dowaniu wieca wyraźnie to zaznaczono. Dla 
tego - jak twierdzi "Rhein.-Westt. Ztg" - mia· 
ło zebranie charakter polityczny, na kt6rem 
omawiano sprawy publiczne. 

Tymczasem, jak z leżącego przed nami 
poświadczenia policyi się przekonywamy, wy· 
raźnie tam jest zaznaczone, iż ze branie zwołane 
zostało w celu założenia polskiego towarzystwa 
spiewu. Wiemy dawno, że gdy chodzi o Pola 
~ów, wtedy "Rh.· W estf. Ztg." niechętnie trzyma 
ię prawdy. 

W eitmar. Dnia 3 listopada po poł. o 
godz. 4 odbyło si<: tu zebranie, na którem było 
przy lic.znem udziale Rodaków założone kółko 
śpiewackie "Echo". Do zarządu zostali wy· 
brani pp.: Józef Dopierała pre~esern, Jan 

1 
\.'Vawrzyniak zast., Jan Dąbski sekretarzem, 
Jan Zaręba zast. 1 Andrzej Gręda kasyerem, 
Michał Wawrzyniak zast., Franciszek Dębski 
i Stanisław Wawrzynak radnymi, l\Iichał Cier· 
liczka bibliotekarzem, Franciszek Ławniczak 
zast. Kółko śpiewackie liczy 34 członków. 
Założenia kółka wszyscy pragnęli, a więc 
dalej Rodacy, przybywajcie na zebrania Kółka 
śpiewack1ego „Echo" i dajcie się zapisać na 
członków, bo czem nas więcł'j będzie, tem 
więcej zdziałać będziemy mogli. I wy szan. 
Rodaczki namawisjcie swoich mężów do Kółka 
śpiewu, abyśmy nasz śpiew ko8cielny i ludowy 
wspólnie pielęgnować mogH. Cześć polskiej 
pieśni! 

z .A.1ne1•yld. Nowy kościół katolicki pol- il 
ski w Chicago. Obecnie już wykończony ko· 
ściół św. Jadwigi stanął na rogu ulic Webster 

I 
i Hoyne ave w Chicago. vVewnątrz kościoła 
pomieści się 1600 osób, a nadto są dwie wiel
kie galerve. z których ę;órna. .przeznaczon1' jPst 

I dla chóru. U wejścia troje wielkich drzwi pro· 
wadzi z portyku do obszernego przedsionka. 
Po każdej stronie przedsionka znajduje się wie 
ża, w której wygodne schody prowadzą do 
galeryi. 

Przecudne jest wnętrze kościoła. Sklepie
nie w łukach podtrzymują granitowe kolumny 
z prześlicznie rzeźbionemi korynckiemi u szczy
tu kapitelami. Ponad nawą wznosi się kwadra
towa kopuła, nie wiele wyższa od reszty skle
pienia. Nawa 104 stóp szeroka ma dwa wielkie 
wejścia. 

chodzącym do cel więziennych uroczyście przy· 
rzekamy, jak dotąd, tak i nadal z W ami two.• 
rzyć jedno ciało jednym ożywione duchem 1 

vVam całem sercem oddaNi 
Wasi 

Ko Ie dz y z W ro cła w i a. 

Co piszą gazety o procesie akademi· 
ków w Poznaniu? 

"Kuryer Po zn." pisze o procesie między 
innemi: 

„Nie damy się Niemcom, nie założymy 
rąk, nie rozpaczymy o naszych siłach i właśnie 
dla tego nigdy do nas nie znajdą przystępu 
głupie i niebezpieczne mrzonki spiskowe. 

„O nie. Tej wygody i przyjemności Niem· 
com nie sprawimy. Nasza obrona przeciw nim 
legalna, jawna, publiczna. Rozgrywa się ona 
o każdą markę pieniędzy, o każdą piędź pol„ 
skiej ziemi, o każdego klienta w przemyśle i 
handlu, o wzbudzanie wszędzie oświaty naro„ 
dowej, o budzenie śpiących lub drzemiących 
pod względem samowiedzy politycznej. A je· 
żeli tu i owdzie argusowe oczy, tropiące nas 
vvsządzic, wyłapią poezczcgólne jakieś zbyt 
krewkie lub nieostróżne zdanie, jakiś frazes 
lub świstek papieru · z którego potem nieskoń„ 
czone wyciągają wnioski, to my właśnie z bla· 
hości tych tak zwanych spraw stanu, poznaje. 
111y całą niemoc naszych wrogów w sprowadze· 
niu nas na zgubne tory." 

„ Orędownik" pisze: 
"Nikt si~ tak wysokiej kary nie spodzie• 

wał. Było to rozczarowanie, ale nie niespo· 
dzianka. 

Boczne ołtarze stoją w framugach, a główny 
ołt~rz znajduje się w sanktura~um, ponad któ„ 
rem wznosi się sklepienie w kształcie połowy 
kopuły. Wielkość sanktuaryum wynosi 35 X 40 
stóp, a światło otrzymuje z okien u góry. 

„Cały proces jednak przyniós. rozczaro
wanie władzom prm;kim, które tyle krzyku z 
jego powodu narobiły. Nie wyszło nic na jaw, 
coby już dawno znane·m nie było, na to też 
obrońcy główny nacisk kładli. 

I „z postępowania. władz pruskich wnosić 
trzeba było, że podziemna robota zatrz~sła 
podwalinami państwa, a z procesu. wyaało się, 
że kilkudziesięciu młodzieńców zjeżdżało się na 

Podłoga w audytoryum ma spadek 12 cali 
ku kratkom. 

Poświęcenie kamienir:ł węgielnego tego ko· 
ścioła odbyło się z nadzwyczajną uroczystośdą I 
w niedzielę, dnia 18 czerwca 1899 roku. Cere· Il 

monii tej dopełnił J. E. ks. Arcybjskup Fee· I 
han, a kazanie wygłosił Wiel. ks. Eug. Sedla
czek. 

27 października br. poświęcił kościół ks. 
biskup M uldoon. 

kongresy, żeby wygłaszać mniej lub więcej za· 
palne mowy oraz pracowało nad sobą i we
dług swego uznania także dla społeczeństwa, 
do którego należeli. Smiało rzec można, że 
góra się zatrzęsła i mysz porodziła". 

"\Vielkopolanin" pisze o osądzonych: 
„Cierpią, lecz cierpią za najszczytniejsze 

ideały - a to im będzie pociechą. 
Cierpią, że ducha swego i innych podnosili. 

Koledzw' Były chwile, że i w tych s~dziach pru· 
J • skich mogła powstać mimowolna chęć zejścia 

Zapadł na W as wyrok. z estrady i podania tej dzielnej młodzieży ręki 
I, jak w procesie samym własnej sprawy i powiedzenia im: Zacnymi jesteącie ludźmi 1 

i sprawy ogółu polskiej młodzieży broniliście . Były chwile, że i w prokuratoryi i w sędziach 
z powagą i godnością, gardząc poniżającą po- mogła powstać myśl wypowiedzenia słów: "Za
korĄ, tak wyrok, skazujący W as na dłuższą , zdrościmy rodzicom polskim, że takich mają 
ka~ń, przyjęliście z pogodnem obliczem~ z po· . ~1. synów!" 
koJem, z dumą. 1 Zasądzono ich, lecz ta kara nie hańbi!" 

Nie hymny pocbwalcze, nie szumne owa ł W "Dzien. Pozn." czytamy: 
eye, lecz - wśród wzniosłej uroczystej ciszy j "Cześć oddaje tej młodzieży całe społe· 
- serdeczny, braterski uścisk: oto „."Vyr::tz na- czeństwo, a z wyrozumieniem pełnem, żałuje 
szej wdzięczności, oto odpowied7. nasza na tylko, że przy swych dążeniach wyższego po· 
wyrok. lotu, nie potrafiła młodzież ta zachować nale· 

Nie hymny pochwalcze, nie szumne owa-1 żytej ostróżności, kt6raby ją uchroniła od 
eye, bo spełnienien;i obowi~zku nie okupuje si~ czczych pozorów, wyzyskanych formalnie i lite
korony męczeńskieJ··· . I ralnie przech~ko ~ej w celach zastraszania 

Ws7.ak znamy się! Wszak rozumiemy się! I ogółu surową karą. · 
To też w chwili, gdy przed obliczem całego „To był cel, do którego zmierzało oskar· 
Narodu godnymi okazaliście sią przedstawic1e· żenie, rzekomo przedstawiając zarazem wzglę
lami polskiej młodzieży, my młodsi Wam od· • dność swą wielką. Wedle systemu polityrznego 



WIARUS POLSKI. 

mogło było oco, zdaniem swem, wytocz;yć na.· 
wet skargę i proces o zdradQ stanu, skoro mia· 
ło przekonanie, że ostatecznie chodziło młodzie· 
ży o „oderwanie prowincyi od państwa". 

„O l czemuż nie wytoczono takiej skargi, 
bo wtedy młodzież nasza byłaby musiała wyjść 
całą i wolną, a teraz przy tak zachwalanej 
względności, skazano ją, już mniejsza, że na 
tygodnje i miesiące więzdenia, ale następstwa 
ponosić będzie musiała takie, jakby skazaną 
była rzeczywiście za zdradę stanu". 

Przyszłe wybory na G. Śląsku. 
Pod powyższym nagłówkiem ogłosiły 

cztery polskie gazety z Górnego Slązka ode
żwę, w której wyjaśniają swe zapatrywania 
na przyszłe wybory. 

Dla informacyi naszych czytelników poda
jemy poniżej krótkie streszczenie owego oświad· 
czenia. 

Chociaż do wyborów - piszi\ polskie ga· 
zety z G. Slązka - jaszcza przeszło półtora 
roku, gazety polskie i niemieckie już od dość 
dawnego czasu zajmują się sprawą wyborów 
na Górnym Slązku. Mianowicie gazety polskie 
poza granicami Slązka biorą siQ do tej sprawy 
pilnie i gorąco, czem dają do poznania, jak 
żywo ich sprawa współbraci na G. Slązku ob· 
chodzi. Nic dziwnego! Obecny wielki ucisk 
wszystkich Polaków w Prusach, dokuczanie na 
każdym kroku, ograniczanie praw i swobody 
obywatelskiej, wielka i wytrwała agitacya ha· 
katystów przeciwko wszystkiemu, co polskie, 
sprawia, że Polacy na Slązku, czy w Poznań· 
skiem, w Prusach Zachodnich czy Warmii, 
czy nawet w vVestfalii, widząc, że nieprzyja· 
ciele przykładają niejako siekierę do korzenia 
całego narodu polskiego w Prusach, zaczynają 
się kupić i mówić: Jeden wspólny nieprzy
jaciel, więc niech będzie jedna wspólna. o brona ! 

Ztąd pochodzi, że Polacy z poza granic 
Slązka okazują ochotę, aby spieszyć Slązkowi 
z radą i pomocą bratni~ przy nadchodzących 
wyborach. 

Dopóki głosy gazet polskich były tylko 
radami, gazety polskie na Slązku nie miały po· 
wodu się odzywać, skoro jednak 7.a.brano się 
z poza Slązka do czynnej agitacyi, obowiĄzek 
nakazuje uam otwarcie zdanie nasze wypo· 
wiedzieć. 
. „Praca'' głosit że narodowe odrodzenie G. 
Sl. jest czynem dokonanym a więc lud tam· 
tejszy powinien wybierać posłów polskich. 

Jeżeliby to było prawdą, czytamy w tej 
rozprawie, to czynna agitacya „Pracy" na 
Slązku byłaby zupełnie zbyteczną, bo odrodzo· 
ny G. Slązk" oczywiście sam postąpiłby przy 
wy borach tak, jnkby mu to „odrodzenie" 
wskazywało. Zarazem byłoby to dowodem, że 
lekceważona przez „Pracę" długoletnia praca 
gazet ślązkich nie była bez wartości i skutku, 
8k:oro się z niej „odrodzenie" wykluło. 

Ale wyznać trzeba, że tak nie jl st, i na· 
rodowe odrodzenie G. Sli\zka nie jest wcale 
faktem dokonanym. 

Jest wprawdzie zastęp narodowo odrodzo· 
nych Slązaków, ale wybory zależi\ od rzeszy 
ludu, zwłaszcza, gdy chodzi o „zerwanie z 
przeszłością i wkroczenie na nowe tory". 
Hasło „Pracy'4 zatem uwa:lają gazety polskie 
tamże za niewłaściwe a jeżeli „Praca" będzie 
trzymała się ich - „przyczyni iię do rozłamu 
spcłecze-ńatwa, wni(sie zamieszanie, osła bi je
dnolite działać nie wobec silnych przeciwników". 
A siła ruchu ludowego na Slązku tkwiła w 
tern, że gaz€. ty szczególnie przy wy borach były 
zgodne co do celu i sposobów czynności pu· 
blicznej. 

„Praca" żąda jedynie od posła programu 
narodowego a tymczasem w dzisiejszych cza· 
sach ścisku Earobkowego i skłóceni ... interesów 
ekonomicznych jest konieczności~, aby kandy
dat miał także jasny program t'.konomiczny i 
i społeczny. „Jam Polak~ może powiedzirć 
pierwszy lepszy, bo to łatwo, ale to nie dość 
na posła. Między Polakami są ludzie rozmai
tych poglł\dów. 

„Praca" radzi, aby we wszystkich okrę· 
gach bez wyjl\tku stanęli kandydaci polscy tj. 
tacy, którzy się do centrum nie prz)ł~czą. 
Ządanie to rozbiłoby sitt na Sfązku o \:>rak 
ludzi. 

~a taką polit~kę, jaką ,,Praca~' G. Sląz
kowi zaleca, gazety polekie na G. Slf\zku się 
aie zgadzsjt\ i „Praca" zn3jdzie nas na wszy· 

stkich swoich drogach czynnej agitacyi wezę· • 
dzic na posterunku'4• 

A gazety polskie na S'.ązku co myślą o 
przyszłych wy borach? 
, Przedewuystkiem sądz~, że przy przy-
szłych wyborach nie może chodzić o to. dla. 
jakiej partyi lud poloki na G. Slązku posłów 
wybierać ma~ ponieważ prz;y obecnym stanie 
rzeczy na G. Slązku uważamy za konieczność, 
aby G. Slązk pozostał przy partyi centrowej 
jak dotąd. 

N a przód ze względów politycznych, bo, 
„dobro sprawy katolickiej wymaga", aby Gór
noślązacy pozostali przy centrum. Niemniej 
przema\lfia za tern wzgląd na sprawę polską 
wogóle. Gdyby polscy katolicy odłączyli się 
tam od niemieckich, · „nieprzyjaciele Polaków 
nie tylko na Slązku, ale w całych Niemczech, 
widząc nas opuozczonych i samych, nie zna
liby żadnego hamulca w uciskaniu i nękaniu 
każdego objawu polskości"., 

Powtóre powinien G. Slązk trzymać się 
centrum ze względów taktycznych, bo wpływ 
duchowieństwa tam jest przemożnym a księża 
wszyscy Sl\ centrowcami. 

Co będzie za 1 i pół roku, gdy wybory 
nadejdą - nie da się przewidzieć i 11.a to weksla 
polit~·cznego wystawie nie można, ale gdyby 
wy bory b)ły za miesiąc, jak postąpiliby sobie 
„ Górnoślązacy?" 

Niezadowolenie z centrum istnieje, ale cen· 
trum jeot takie jakie, sobie sami wyborcy z 
własnej woli wybiorą. Takich posłów ma lud 
na Slązku, jakich sobie sam do Berlina wyseła. 
"Główną zatem rzeczą eą posłowie. A więc 
sprawa przyszłych wyborów na Slązku nie 
jest sprawą partyi t) lko sprawą osób. Nie 
o to będzie chodziło, aby centrum rozbić i 
wygnać ze Sl~zka, ale o to, jakich ludzi obrać 
posłami do centrum. 

"Gdyby wybory były już przed drzwiami, 
dalibyśmy wyborcom taką radę: Kto z dotych· 
czas o" ych po~łów nie pilnował dobra wy bor· 
ców, albo kto wbrew woli i życzeniu wybor
ców mówił i działał, tego nie obierajcie. Kto 
spełnił swój obowiązek, ten wart, aby dalej 
posłowd. Gdy będzie chodziło o postawienie 
nowego kandydata w okręgu z polską ludnością 
zalecamy wam wybrać takiego, który jest 
Jednej wiary i jednej narodowości z wami i 
do którego macie zaufanie, że ani jednej ani 
drugiej nie zdradzi, ani jej się nie wyprze. 
Robotnicy powinni wybrać posłem robotnika 
światłego i dzielnego'". 

Gdy by jednak miało się gdzie zdarzyć 
oczywiste pogwałcenie woli wyborców, t. j, 
gdyby centrum nie zgodziło się na stawienie 
Polaka kandydata, wtedy - ~biecuje doku· 
ment - gazety polskie oddadzą się na usługi 
ludu i gotowe będą stoczyć walkę o prawa 
ludu. · 

Wybory mogą, źle pokierowane, przynieść 
szkodę ludowi. Nie są one też tak bardzo 
ważne, bo: 

"Głównym warunkiem lepszej przyszłości 
ludu naszego nie są wy bory, lecz ciągła, nie· 
ustająca, rozumna praca codzienna na wszy· 
stkich polach publicznego życia, która rozgłosu 
unika, wrzawy nie czyni, ale organizując wiel
kie zastępy ludu, posuwa je naprzód w oświa· 
cie, dojrzałości politycznej, obywatelskiej i na· 
rodowej i w ten sposób wytwarza grunt pewny 
i mocnj 1 na którym bez szwanku oprze się 
przyszłość ludu. 

„Kuryer Pozn." nazwał politykę "Pracy" 
polityką rozpaczy. Kto w polityce rozpacza, 
ten chyba stoi przed bankructwem politycznem. 
I taką politykę chcą nam narzucić na Górnym 
t;lązku ! 

U nas nie ma miejs.ca na politykę rozpa 
czy, i odsuwamy ją od 8iebie jak nsj dalej. 
Natomiast hołdujemy polityce pracy, cichej, 
W)' tr\\'liłej pracy, która narody z upadku 
podnosi. 

Nje chcemy polityki pustego słowa, szu· 
mnie brzmiącego, lecz jesteśmy zwolennikami 
po li ty ki, która bez słów wielu ciągle coś czyni 
dla uobra ludu. 

Nie możemy prowadzić polityki uczucia, 
lecz uważiamy politykę statecznego rozumu dla 
dobra współbraci za warunek jego lepszej 
przyszłości. 

Pod ośV\iadczeniem, które powyżej w 
stm;zczeniu podaliśmy, znajdują gię następujące 
podp;sy: 
Redakcya „Katolika" i „Dziennika Ślązkiego'': 

Adam Napieralski Paweł Dombe'k- .Józ.~ 
SiemianoV\t1ti. Tadeusz Palacz. R. dakcya 
„Gazety Opo1skiej": Bronisłuw Kor.:tszewski. 

Redakcva ,,Nowin Raciborskich": 
Dyonizy Kowal8ki. 

Zie111.ie polak:le. 
*· Z Prus Zach., Warmii i Razur. 

Koicierzyna. Po spaleniu gmachu se. . 
mina.ryjnego mają seminarzyści zamieszkać w 
~ieście. Ci, ~tórym wszystkie rzeczy się spa. 
liły, otrtymah urlop do 15 bm. Pierwsza i 
druga klasa pomieści się w progimnazyum i w 
miejskiej szkole; dla trzeciej klasy jeszcze Io. 
kalu nie najęto. Pożar w seminaryum nauczy. 
cielskiem powstał nie w sypialni, jak początkowo 
pisano, lecz w auli przez e~splozyę lampy 
przez co najprzód organy się zapaliły. Z głów? 
nego budynku pierwsze i drugie piętro zupełnie, 
parter częściowo zniszczony; skrzydła boc?.ne 
z mieszkaniami nauczycieli tylko mocno uszko. 
dzone. Szkoda wynosi pół miliona marek. · 
Rzecz miała się tak. W dniu pożaru o godz. 
5 po poł. grał jeden z seminarzystów dla ćwi· 
czen~a na organach. Nagle spadła lampa pe· 
troleJowa ze ściany na głowę grającego i zra. 
niła go a uderzywszy o pedał, eksplodowała. 
Jeden z seminarzystów zagasił płomienie a słu
ga semmaryjny starł ścierką miejsce, gdzie pe· 
troleum się r 1zlało. Nie t1postrzeżono, że pa· · 
łące s ę petrolturn przez szczeliny dostało s]ę 
we wnętrze organ. Aulę opuszczono i drzwi 
2arnknięto. Między 6 i 7 godz. wieczorem 
zauważono w mieście, że dym przychodzi ze 
strony serninaryum. Ale dopiero o god. 8 mej 
zabrano si~ do gaszenia. pożaru. 

Sztum. Z złamanym dyszlem rozbiegły 
się konie proboszcza z Peetlina, pozostawiając 
wóz z wóź nicą, który odniósł tylko lekkie o bra· 
żenia. Koni nie można było tego dnia spro· 
wadzić napowrót do dornu. 

Swiętalipka. W dzień Zaduszek po· 
święcony tu został nowy cmentarz umarłych. · 
Graniczy o n ze starym cmentarzem, który już 
zo~tał zamknięty. • 

• Z Wiei. Ksu Poznańskłearo. 
Poznań. „Dziennik Pozn." pisze: Dv· 

noszą nam, że policya zabrała w zesdym ty· 
godniu 2 dzieci robotnicy Weroniki Zdra· 
dzieckiej z Jeżyc i wysłała je w świat, _gdzie, <i 
nie wiadomo. 3-letniego Stefana na wezwanie 
policyi muoiała matka zanieść na dyrekcyę po 
licyi, tam go jej odebrano, matkę z biura wy· il 
dalono, a chłopca natychmiast policyant zabrał b 
z sobą na dworzec. Po 6-letniego Antosia 
przyszedł policyant pod nieobecność matki i 
gwałtem opierajęcego się chłopca .zabrał, gro· 
żąc mu, że go weźmie na sznurek. Stdo się 
to wszystko wprawdzie na mocy wyroku Bi\' 
dowego, ale proboszcz miejirnowy, ks. Kola· d 
siński, poświadcza, że matka wedle sił starała 
się o dzieci i prowadzi moralne życie. Gd 
szła za robotą do pobliskiego Edwardowa, 
opiekowały się dziecmi sąt:iadka i 13 letnia 
córka Zdradzińskiej. Podobno mają jej zabrać a 
15 letniego syna Józefa. Matka wypłakuje, że n 
jej upra.wadzono dzieci, i że nie ma o nich " 
najmniejszej wiadomości, gdzie się znajdujĄ, ' 
czy przynajmniej w katolickim i polss:im domu. 
Zajście to mocno przypomina madziarskie t 
stosunki. 

Kiszkowo. Ks. proboszcz Gałecki o· j 
puszcza Słowno i przenosi się do Padzamcza .:-. 
a ks. proboszcz Radoński z Podzamcza obe~ 
muje beneficyum w Sławnie. „, d 

Piła. Przy zakładaniu fundamentu po z 
katolicką szkołę we wsi S. natrafiono na grób 8 

w którym było 20 szkieletów ludzkich. Ni M 
które czaszki były jeszcze pokryte włosami. 
Domyślają się, że grób ten poc1todzi z czasó" 8 

kiedy Francuzi tędy przechodzili. 
Sroda. Miasto nasze liczy o hecnie 586 

dusz. I to 5015 katolików, 652 lutrów, 19 
żydów i 10 baptystów. · 

Rataje W poniedziałek 
we wtorek rano czerwieniło się tu do&konale 
W poniedziałek bowiem wybuchł ogień 
~zied~ińcu gospodarza. p. A. Osieckiego. Sp• 
hła 11ę stodoła napełmona tegorocznem żniwe 
We wtorek zai paliła się stodola i chlew g 

8 

spodarza p. A. Rotha i całe zabudowanie I 
spodarakie i mieszk!\lne p. Jana Schneider 
Straż ogniowa miejscowa i okoliczna jako 



ornoc.,..artylerzystów do ratunku odkomende
owanych ogień ograniczyła. Przyczyna pożaru 
odpalenie. 

it: Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Opole. Ks. proboszcz Myśliwiec miano· 

any został dziekanem dekanatu opolskiego. 
Zabrze. Na łóżku w lazarecie ślub wziął 

owal Miodek. Dzień przed naznaczonym w 
ościele ślubem spotkało Młodka w kopalni 
'eszczęście i musiano go odstawić do lazaretu. 
ie chcąc sprawy ślubu przewlec, prosił księ· 
za o połączenie go węzłem małżeńskiem cho· 
iaż na łożu boleści. 

Król. lluta. O agitatorze socyalisty· 
nym Haaaem, donoszą gazety niemieckie, że 

• m dniu 30 bm. będzie stawał przed eądem przy. 
ięgłych w Bytomiu o krzywoprzysi~stwo. 

Jedłownik. Nowo założone Towarzystwo 
• 'w. Barbary w Jedłowniku odegrało 11 go bm. 

w niedzielę teatr polski. Pomagali nam w urzą
zeniu teatru amatorzy z Pszowa. 

Gliwice. W sobotę przed południem po· 
iąg osobowy przejechał zwrotnikarza Dzier~o-

ua. Koła pociągu przeszły nieszczęśliwemu przez 
iersi tak, że śmierć nastąpiła na miejscu. Nie· 
oszczyk pozostawia żonę i dw()je dzieci. 

Bozbark. Przed mniej więcej 16 laty 
nikła bez śladu 3 letnia córeczka -robotnika O. 

U· w Rozbarku. Gdy wszelkie poszukiwania za 
e· -dzieckiem okazały się bez skutku, rodzice uwa
~- 'ali ją za dawno zmarłą. Niemałe przeto było 
1ę 'eh zdziwienie, gdy tymi dniami otrzymali z Or· 

eanu we Francyi list z doniesieniem, że dzie
ko zabrała w owym czasie wędrowna trupa 

~ 'noskoków. Obecnie dorosła dziewczyna jest 
eJ najlepszą z sił w całej trupie i wkrótce wy

hodzi za mąż za syna dyrektora cyrku, który 
Y latami na wędrownym cyrku dorobił się 1ma

nego majątku. 

Ze śiov:Lata. 
Berlin. PierwHe posiedzenie parlamentu 

'emieckiego odbędzie siQ dnia 26-go bm. o 
odz. 2-giej po południu. · 

Warszawa. Pisma peryodyczne polskie 
wychodzące po za granicą państwa rosyjskiego 
wolnione zostały od opłaty cła, któremu na 
ocy uchwały rady państwa, a wskutek 

• odań warszawskich firm drukarskich, podlegają 
a- hecnie ksiĄżki polskie. Skutkiem powyżs z;ej 
e, decyzyi ministra skarbu główny zarząd poczt 
ie -0dwoła w tych dniach swoje rozporządzenie 
o <-0k6lnikowe z dnia 19 września, mocą którego 
· pisma polskie zagraniczne, przesyłane pod 

ał banderolą (opaską), były od pewnego czasu 
ia ~wracane za granicę. Takież zawiadomienie 
i -otrzyma zarząd międzynarodowego związku 

o· pocztowego. . 
ię Wiedeń . Slub arcyksiężniczki E 1 żbiety 
ą· .Maryi z ks. Ottonem Windischg1atzem odbę· 
a· dzie się w sobotę dnia 25 stycznia 1902 roku 
ła w Hetzendorf. Akt zaślubin odbędzie s=ę w 

dy : ścis l em kółku rodzinnem. 
a, Obecnymi będą t;lko najbliżsi kxewni 
ia młodej pary. Po ślubie nastąpi obiad u matki 
ać arcyksiężniczki, hrabiny Lonyay. Natomiast 

na jeden lub dwa dni przed ślubem odbędzie 
s_ ę na cześć młodt j pary obiad u cesarza w 
~chOn bru n nie. 

u. N a Filipinach obecnie znajduje s· ę 40 
ie tysięcy żołnierzy amerykańskich. Przy brzegach 

wl'sp krl\ŻY 28 amerykańskich okr~tów wo · 
o· jennych. Wydatki, poniesione dotąd przez 
a Stany Zjednoczone na stłumienie powstania, 

ej1 ltóre, jak można wnosić z najno\I\ szych wia· 
11 domości, może lada chwila na nowo wybuchnąć 

0 z wi~kszą zaciętością, równajĄ się olbrzymiej 
b .sumie od 60 do 80 milionów funtów szterlin-
ie~ gów, czyli blizko lOuO milionów złr. . 

i. Hbzpania. B1skup z Oviedo w mowie 
VI/ swej wygłoszonej w senacie zarzuca ministrowi 

, ' 'Spraw wewnętrznych ateizm i uzasadnia po· 
~ 69 tr~ebę zacliowania Kościołowi kat~h~kiemu ~ 
~ 9j - ~iszpanii dotychczasowych przyw1~eJÓW. Mi · 
~ ni!ter odpowiada, że rząd, wyd8Jt\C . dekret 
~ · P:zeciw kongregscyom, rzeko~o d.ob:ą kierow~ł 
, le się wola\. Biskup z. ~ale?cy1 osw1adcza, ze 
~ duchowieństwo katolickie Jest patryotycznem. 
~. Biskup z Torto1 powiada, . ~e Jezu~ ~hrystus 
r · "l'słał apostołów, aby głoe1h ewang1ehę .wszy· 
~Dli stkim ludom i nie pytali się o pozwoleme ce· 
g sarzów i królów. Po przemowie arcybiskupa 
C" tewilakiego konaerwatyici uczynili wnio.sek, aby 
ir 'ył utrzymany nadal dotych~aeo"y stoeunok 

W I A R U S P O L S K I: 

państwa do Kościoła. Prezes gabinetu oświad
. cza się przeciw wnioskowi. 

Wojna angielsko • transwal•ka. 
Pogłoski o bliskiem zawarciu pokoju z burami 
krĄżą w Anglii. Z Londynu pi1'zą, że pobyt 
dr. Leydsa w Berlinie i uwaga lorda Salis· 
bury'ego, że nie może powiedzieć wszystkiego, 
co wie, dały powód do pogłosek, że myśl~ o 
złożeniu broni. 

Z różnych stron. 
Buer. W kopalni „Graf Bismark" zostali 

zasypani górnicy Roaiński i Szarlewski. 
Holsterhausen. Zona pewnego górnika 

zastrzeliła podczas kłótni swego sąsiada. 
Gelsenkirchen. W ciwartek zachorowało 

tu na tyfus 6 osób. 
B1fang. W kopalni „Steingatt" został 

zasypany dozórca Pieper. 
Straszna burza szalała nad wszystkie

mi wybrzeżami angielskiemi. Skutkiem rozbicia 
okrętów wielu ludzi postradało życie. 

Pożar ugaszony Vł'inem. W Kalifornii 
w okolicy Raygt szerzył się niedawno pożar 
lasów i zagrażał pewnej ~inotłocmi. Ludność 
pe spieszyła na ratun~k, lecz v; krótce zabrakło 
wody. Wtedy dyrektor fabryki kazał napełnić 
sikawki winem, pod działaniem którego pożar 
z zadziwiającą szybkościł\ został ugaszony. Przy
czyną tego zjawiska było to, że wino było je· 
szcze bardzo młode i znajdowało się w stanie 
fermentacyi i w skutek tego zawierało w sobie 
dużo kwasu węglanego. Fakt ten raz jeszcze 
stwierdza, jak dzielnym przeciwogniowym środ· 
kiem jest kwas węglany. 

O „zde". Z Ołomuńca donoszą: Wyda· 
rzył się tu niezwykły wypadek przy dodatko
wem kontrolnem zebraniu rezerwowych oficerów. 
Między innymi przybył na zebranie rezerwowy 
lekarz-asystent dr. Ostadal, pracujl\CY w miej· 
skim szpitalu cMskim. Kiedy odczyty-.,11;1ano na
zwiska obecnych, dr. Ostadal nasamprzód zu· 
pełnie się nie zgłaszał, dopiero kiedy wywołano 
go z kolei do oddania dokumentów, odpowie
dział na wymienienie nazwiska słowem „zde". 
Kapitan prowadzący kontrolę, chciał widocznie 
uniknąć drażliwego stawiania kwestyi i wywo· 
lał nazwisko dr. Ostadala powtórnie, otrzymał 
jednak odpowiedź znowu "zde". Na to :rnp-ytał się 
kapitan dr. Ostała, dla czego nie zgłasza się po 
niemiecku. Oatadal odpowiedział, że jest wol
nym obywatelem, Czechem, przepisy wojskowe 
nic a nic go nie ob chodzą i nikt mu nie może 
zabronić przemawiania w języku c-jczystym. Na 
to kapitan wydał rozkaz aresztowania go. Spra
wa ta budzi w mieście sensacyę. 

Pożyteczne wiadomości. 
Ważny wyrok wydał trybunał sądowy 

dla zebrań w niedzielę i święta. Policya wy
dała rozpor2ądzenie, że podczas trwania nabo
żeństwa nie wolno urządzać zebrań nawet w 
zamkniętych lokalach. Najwyższy sąd admini· 
strac)jny zatwierdził to. Natomiast kamerge· 
rycht wydał wyrok, że policya nie ma prawa 
zakazywać zebrań publicznych, odbywających 
się w c?.asie odprawiania nabożeństwa w nie· 
dzielę, bo to ogranicza nieprawnie swobodę 
zebrań zas trzeżoną konstytucyą pruską. 

Nie jest rzeczą policyi, pilnować tego, że
by ludzie do kościoła chodzili, to jest rzecz 
Kościoła. Policy a ma obowiązek dopilnować 
tego, żeby nabożeństwo zewnątrz kościoła nie 
było przez hałasy i zbiegowiska zakłócone; 
nie może zaś policya przeszkadzać ze branym 
na wit>cu, dla tego, że nie poszli do kościoła 
na nabożeństwo. Gdyby na takim wiecu, nawet 
w pobliżu kościoła urządzonym, powstały ha
łasy z ;; rzeszkodą dla nabożeństwa, może tylko 
wezwać do spokoju, w danym razie rozwiązać 
zebranie z powodu hałasów, ale samego zebra
nia nie może zakazywać. 

Donoszą o tem gazety niemieckie. 

Odnowienie Misyi w Katernbergu 
w dołach od 24-go listopada do 1-go grudnia r. 1901 
odprawione przez pr!ewielebnych kslęły proboszczów J. 
Beisserta i K. Pasztalakit>go z archidyecezyi gnieAnieti„ 
sko-po~nańskiej. Pierwsze kazanie (wstępne) odb~izie al~ 
w niedaiA ę 24: lieto pada o 21/ 2 po poł. W innych dniaeb 
ka1auła ~ostan\ wygłosr;one rano o godz. 81/a i wieczorem 
o godPJ. 71'2- W niedzielę l ·go grudnia ramo o godz 10 
suma, potem kazanie, po południu o codz. " kazanie po
łtgllAhlf. 

Nabożeństwo polskie. 
w.- Wanne spow. iw. od pi,tku 15 listopada rano 

aż do poniedziałku (18 -go) rano. Kasanfe w niedzielt 
po poł. o godz. ł• tet. 

W RUhlłnchausen spow. iw. w poniedmałek 
18 listopada po poł. i we wtorek rano. - Kasanie w pei>
niedz. po poł. o Ó•tej. 

W Eildu spow. św. we wtorek, 19 li1topada po 
poł. i w arodę (dzień md1itwy i pokuty.) - KaHnle 
wtorelr. po poł o godz. Ó· tej. Ks. Il. 

Kontrole jesiez:m.e. 
Dla gmin Rott.haoseu, Kray i Leythe. w sali 

gościnnego Schlitt w Rottha.uaen. 
21 listopada o godz. 81/a dla. piech. liniowej z lat 

1900, 1899 i 1898. 
21 liatopada o godz. 101/ 3 dla piech. },aiowej z lat 

1897 i 1896 
!2 listopada o godz. 81/ 2 dla piech. liniowej z lat 

1896 i 189ł. 
22 lhtopada o godz. 101/ 2 dla broni spec. z lat 1900, 

1899, 1898 i 189 i. 
28 listopada o godz. 101/ 2 dla broni spec. z lat 1896, 

1895 i 1894, 

Dla gmin A.Uendorf, Holsterhausen i 
Frohnhausen, w sali gościnnego Teodora Post „Kai
sergarten"' (dawniej HU '.smaon w Altendorf.) 

19 listopada o godz. 9 dla piechoty liniowej (bel 
gwardyi, rzemieślników, puszkarzy i nosicieli chorych) 
z lat 1901, 1900 i 1899, a o godz. 101/a z r. 1898. 

21 lt&tOf)&da. o godz. 9 dla piecb. liniowej z r. 1897. 
21 listopada o godz 101/ 2 dla plech. hniowej z r. 1896. 
22 listopada o godz. 9 dla piech. liniowej z r. 189~. 
22 listor ada o godz. 101/ 2 dla piech. z r. 1894, oraz 

dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia a 30 września 1889 
1·ok11 watf\pili. 

23 listopada o godz 9 dla gwardył i wsielkiej innej 
broni z wy,jl\tklem piechoty liniowej, z lat 1901, 1900, 
1899 i 1898. 

23 liitopada o godz. 101;2 dla gwardyi 1 wszelkiej in· 
nel broni z r. 1895, oraz dla tych, którzy pomiędzy l kwie
tnia a 30 września 1889 roku ~ st4pili. 

26 listopada o godz. 9 dla gwardyi i wszel ldej in
nej broni z lat 1897 i 1896. 

26 listopada o godz.' 101/ 2 dla gwardyi i wszelkiej in• 
nej broni z r. 1894 

Towarzystwo św. Józefa w Huckarde 
donosi swym członkom, i! w sobotę 23 i w niedzielę 24 
listopada będ1:ie poleki ksi,dz słuchał spowiedzi św. W 
niedzielę o godz. 3 po południu bęizie polskie nabożeństwo. 
Po nabożeństwie będzie zebra.nie na sali posiedzień. O H
ome zebranie s!ę tak na nabożeństwo jak i na r.ebranie 
prosi Roma.o Brambl)r, przewodn. 

Tow. św. Józefa w Altenbochum 
donosi swym członkom, iż zebranie tow. odbędzie się w 
niedzielę dnia 1 7 bm. o godz 4 po południu, na którem 
będzie takie wolne piwo. O jak najliczniPjszy udział 
szan. członków jako i ~szystkich Rodaków cbc\cych się 
do towarzystwa zapisać uprasza Z ar z' d. 

Koło śpiewaków „Sokół" w Ueckendorfie. 
Na.de11zło pozwolenie na odprawienie zebrań i lekcyi 

śpiewu, a więc w niediielę 17 bm. po połndaiu o godz. 
wpół do 2 będzie lekcya sgiewu, na któr' się wazysc~ 
członkowie zebrać winni. O liczny ndział upra.1;2a 

Z ar z ą d. 

Baczność Rodacy w Bru~hu! 
Zebrarie -w cel11 założeni a. Towarzystwa gim

nastyczneco nie odbędzie się 17 listopada. 
F r. J a n a si k. 

.:aacznośc Rodacy 
z parafii ostrowskiej! 

Jak Wi.Zystklm wiadomo, rozpoczęliśmy zbierać skład
ki na sztandar dla naszego kościoła parafialnego w Ostro
wie. Jut zebraliśmy na przeazłem zebraniu dość pokaźn i\ 
sumę, lecz dużo 'eszcze buk, aby módz s1tanda1:' spraw ić. 
Odzywam s ię więc do wszystkich parafi„n ostrowskich 
pr1ebywająeych na obczyźnie, do tych, w k tóryca wiara 
ojców na ·zs ch jeszcze nie wygasła i którym 1prawa spra
~ienia parr iątki do kości ćlła naszego oboj ętn11i de jest, 
aieby s· ę przyczynili swemi ofbrami ~ o tak sz lach~tnego 
dzieła W tym celu odbędzie się w niedzielę 24 li• 
stopada pl) południu o gvdz. 4 zebranie w lokalu 
pana Schemanna w Bcchum, obok klasztoru. Ktoby na. 
zebranie nie n.ógł przybyć, a chce się przyczynió do 
t ej sprawy. może nadedać swój datek pod adresem je-
dnego z niłej wymienionych. · ' 

Michał Sliwh. Wetter nad TI.uhr~, ul. Ka.iaeratr. 14 ; 
Walenty Wojtcr:ak, Herne, ul. Oolnniestr. 2ł; 
Józef Kawaler, Bochum, ul. Maltheseretr. 17 , 
Jakób Swiniarski Boch im, ul. Maxstr. 12 ; 
Paweł Swltała, Bochum, ul. Maxdtr. 12; 
Fl'anoiszek Słomianny, Wiemelha.usen, ul. Ottostr. 19 
Adam St~wkki, Alteneasen, Vog •lbeimerstr. d 37 112 ; 
Dndrzej L is•ak, Hof Ptede· Riemke, Consumstr. 6 ; 
Ja.n Jędrzejak, Du•sburg-H chfeld. , 

Za komitet: Michał Sliwka . 

o~uu~~umu~u 
~ Szanownym członkom tlt 
~ Stanisławom: ~ m Kumwwi. Pawlakowi, Pawlaczykowi, ~ * Krawczykowi I. i II ~ 
~ tyczymy w dniu godnych Imienin zdrowia. do- ~ 
~ brego, szczęścia i błl'go1ławieństwa Bożego. ~ 
m Staniała tlOWie niech żyj" ! 7lf'!r.. 
~ Koło śpiewu „Soiół" w UtckeLdorf. -

o-m~~uaa~~~ 



Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld 
t1behodzi w niedzielę dnia~l 7 listopada 6 rocznic\' swe· 
gn i~tn;en•a, na którą sznn. Towarz~·stws, któt•~ zaprosze
tJ.1& odebrały tkrdecznie zapl'i\S~t\my. Od gć>dziny 2 do 3 
prz;vjmowanie < beych towarzy1:1t~. O godz 4 pochód do 
koscioła na pohl:ie nnbotf:ilatwo z chor"gwiumi Po na
Lt.iżcńatwie urchód na salę p. Treddkampa. O god~inie 
6 rozpoczęcie ubawy pieśai~ i mową, pawitalną; potem 
apiewy i deklamacye członków tow.. a w koflcu będzie 
przeistawienie amatorskie p. t : 1,Ida z T0geuburga". -
v\'st.ępne dla rzłonków wszystkich tow. 25 fen., dla nie· 
ałonków 50 fen., .niewiasty mają, wstęp wolny. Na~i 

' członkowie, którzy zalegają, ze składki\ miesięczną, więcej 
jak a m\esiące płacą, wst~1me jak nieczłookov.ie. o li
czny udzlał w zaba~ie uprasza słę szan 'l'o" arzystwa 
oraz wszystkich Rodeków i Rodaczki zamieszkałych w 
Osterfeld i okolicy Z a r z q, d 

Koło śpiewu "F1ołek"4 w Rauxel 
obchodzi w niedzielę d1!.n 17 listopad drogę roczni„ 
cę istnienie swego, poł4czoof\ z koucertem, śpiewami 
czterogło3owemi, przedstawieniem tes.tralnem i tańcami, 
na sali oben;vst.y pana Kettlinga. w Habioghor::it, na któr~ 
w:izyet'kłch Rodaków najuprzejmiej się zapram1. Karty 
wstępne moba nabyć u golarzi p. Talarczyka u oberzy
stów pp. Richtera. i Kettlir-ga. i u hzłonków towarzystwa 
&piewu Karty wstępu tylko przed zaba~ft nabywać mo
ina~ gdy! podczas zabawy nie hędq, sprzeda~ane. Pucz~-
!ek 2.abawy o godz. 4 po południu. Z ar z" d 

Baczność Polacy w Borbeck i okolicy l 
Niniej~zem pozwalamy aobie donieść s~anown:vm R .

dakom w okol cy Borbeck> iż w niedzi-"~lę dn;a 1 i l ·stO· 
p!lda o gntlz 6 wieczorem na sali p Gross- Franz Ege· 
·r,· e~}J ta, ul. Donnerstr. nr 92 l"db~dzie e:ę prz~dst ·1wicnie 
1-.mat•)rs\' h,. Wstępne dla czło 1kó"' t 1w1nzyt1tw polek ich 
30 fen., ala niE>członków przetl cza"em óO fon .. fi pny h-
1!:e 7~ fe~. !:\iewis.sty mo,ią wstęp w .'.\lny. 

Komitet; 
Jan Nowak. Jun G.Aębcrki Michał R -,sza'.!. 

\Viktor G:mzich!. 

'fowarzystwo św. l\lacieja w Holsterhau~en 
donosi. sw;,m czbnkom, iż w niedtielę dn 'a 1 i listopada 
o .. będzie się walne zebrłrnie ro poładoiu o godzintę 
1/2-i, na którem będiie obór n0wcg) zt.cr14hl: znhm u· 
prnsza. się członków~ aby s;ę .iak najliczniej E.t11.wili. Człon 
k.Jvi.ie, którzy rnlegsh 2.e skła. ik& miee,ięcznlł więcej jak 
3 rriee.il\C.'3 n·e maj. prawa do głvEo>ta[iia: .ieżE li swych 
E>kładek prze,! czasem nie zaphc~ 'l't.k sumo, ktoby się 
chciał do naszego to~urz) st wa tleć zapiss6, "7>inlen si~ 
przed rczp .:J <'Z~H11e;n stawić. - Zarz~d zapraaza się t"·Ół 
frOdziny prędztj O lfowc przyb3cie c~łonk6w i g · śji 
upra!!za St Marciniak, przewodn 

Hohterhausen, p Waune, Mittelstr. 8 b. 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig. 
D.uia 17 lietopada obchodzi towarzystwo na 4•tą 

rocŁnic~ swego istninnia na. sali p. Grote-Egelbreobt, 
przy ul. Dvnnerstr., 5 minut od stocyi kolejowe] Dellwfg, 
przv torze k0lei elektrycinej Borbeck-Oberhu1sen. To· 
warzystv:a które zaproszenia otrzymały i te, które dla 
braku adresów zaproszeń nie edebrtlły mile zapraszamy z 
chorf\gwiami. - Program uroczystości: 1) Od godz. 1 / 22 
do 3 przyjmowanie towarzystw. 2) O godz. wpół do 4 
wymarsz do koecloła na pohkie nabołeń3two. 3) Po na
boże:ilstwie pochód na salę gdzie się odbedzie zabawa po· 
łit~zona z śpiewem, deklame.cyami itd. Wieczorem ode
grar.y zcstaoie teatr. Wstępne dla członków ~O fen., dla 
:cleczłonhów przed czasem 50 fen., a przy kasie 75 fen. 
Przypomina się człon~on: n~szego ~ow., kt?rzy 3 micei!łce 
zalegaj„ ze sl.l.ładkam1 m1es1ecznem1, aby Je ure~ulow~li, 
gdyż w przeci w~ym ra~l~ będ!ł płacić . wstępne Jak me
<tzłonkowie. O Jll.k naJ hczniejszy udział członków oraz 
Rodaków z Borbeck i D ellwig upraszamy najuprzejmiej. 

\V iILieniu tow.: Józef Kędziora, przewodn. 

Towarzystwo św. W al entego w Horde 
donosi wszvst.kim członkom oru Rodakom rnmieszkałym 
w HU rde ie dnia 17 listopada urzj\dzamy je!9ienną za
bawę ~ołączonfl z teatrt;m i :-S-:.6cem. ~~łonkowie na
szego tow. msj~ wstęp wolny, meczłonkow1e płac~ na całf\ 
zabawę 1 u.arkę. Poczfłtek zabawy rozp)Cznie e!ę o go· 
dzinie 5 a o godz. 6 rr·zpocznie się teatr „Błogosławień· 
stwo Matki·' Jestto ba.rdzo piękna sztuczka, która tu u 
nas jeszcze nie byłs. gran~ Prosimy szanownych członków, 
i wszystkich R1daków z H~rde i ?kol!c~ .. a.ł~b.y nas a~fł 
obecności~ zaszczyclć raczyli. O J&k naJltcznieJszy udział 
mile prosi Z ar z ~d 

Tow. św. Stanisła·wa K. w Katernbergu 
donosi swym l'złonkom i Rodakom zamieszkałym w Ka
ternberg i okolicy. iż nasze cowarzys~wo obchodzić będzie 
w niediielę dnla 17 bm uroczystość swego Patrona. Po
porzj\dek urocGyi!.tofoi: Rano o godz. 10 suma z. kaza~iem 
polskkm. Po połuduiu o godz. 4 zabawa na sali p Llnn
hofera. 1) Pieśń wstępna „Nowa Jutrzenko~', 2J prz;y
wita.nie członków i gości przez ks Nachtsbe1 na, 3) dr„ 
klamatWO 4) Śpieav Koła n Wanda". 5) o godz. 6 przed
stawie~ic1 a ..i atorskie pod t~t. „Ida hrabina z ToggPnbur
gu", 6) mowa pożegnalna. prze~ P.rrnwodnict4C( go M~m_y 
nadzieję, iż nu s~an. członk?w1e i Rodscy BWlł obec~csc1 j\ 
zaszczycić raczą. Członkowie naszego tow. zmuszeni po· 
s: adać karty wstępu niepłatne oraz ich !on:y .. N1:człon
Ji:owle przed czasem płac,\ !)Q fe:i, .a prz:';' ka~1e 1 f'l fen. 
Wdowy po zma.tłych członkach maJ' t1tkze wstęp wolny. 
Ooscie mile W'dr:iani. Z s r z ~ d 

Towarzy8two św. Marcina w Krayu 
donosi swym członkom, iż obór nowego urz~du odbędzie 
(~ię w niedzielę cl nin 24 lif,1 ,1, pada pun 1rtJ,;luie o g 11lz 4 
po połu imu ns. se.li p Deuwr O ,i!l.k najliczniej, z;; .itlział 
uprzejmie r ro , i z a r z ą, d. 

Koło śpiewu ,,Sobieski" w Herten. 
Przyszłe zebranie cclbedzie się w niedzielę dnia 17-go 

liatopsda. o godz, 3 po południu na. sali pana. Agaciaka, a 
potem lekcya Ś(iewu . • o liczny udział uprasza 

Z ar z Ił d. 

'fowarzystwo św. Stanisława w Herne. 
W niedziele dnia. 17 list ;.padi o godz. 4 po poJudniu 

odbędz e s 'e zwyc:.m,ine zebranie na sali zwykłych posie~ 
dzeń u p. Nuai:!ba1:ma, ul. Bahnhofstr Upra-aza się wszyst
k 1cb członków, a.hy ioie ja.k na.]llc?Jniej zebrnli, poniewllż 
mamy wiele ilo obradowania , najpierw wedie wsparcia. 
chJrj1ch 1 ponieważ marny wiele rozchodu a mah dochodu, 
a więc kasa z tego powodu tak podupadła, że jtHtcśmy 
~musseni p > rlatawić nowy fundament. Będfł obrady także 
w sprll''•ie nadchod::qcr,i gwia~uki. Uprasia się tych 
członk6\1t, który mają ksh\iki z bibliotaki, aby je na przr
azłe ze:>tanie przyn'. eś'.i, llte'1y nowy bioliotekarz czytelnię 
mógł do porządku przyprowadzić. O liczny i pu aktualny 
udział w zebr&oiu upra3za s!ę - Gnecie mile widziani. 

Zarzad 

Koło śpiewu ,,Halka" w Oastrop 
dono01 tt'~'ym członkom, it w niedzielę dnia 17 listopa-ltt. 
będ~ie lekcya śpiewu po południu o godz. 1. Zaraz 
potem n godz. 3 jest pos'edzenie miesięczne Vczny u
d?.i&ł ,i!' '1 t tHlŻfł<ltmy. - l}(Ś ~ie mile widzi ni. - c~.ł 111ko
\•.1Je. lrrbrzy rnsj!ł chęć f{ r.ło śpiewu w R ux->l r d wi e<lzić 
w d z i r-ń i ch ro.cznir.y. wind ze aobfł OZ"lflk t zv.brt1ć 

Cu-~ć. onlskiPj pifŚ i ! 7, 11 .,. 7. s, ń 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Boyer 
daoosi eW"J m czło'.lkom, że bier2'?..my udzlnł w r;i~dzle1 ę 
~lnia ! 7 li"'topad~ w dwór.h nroczyst0ści11ch towarzy"lk;cb 
1 to ·w urociystoaci Tow, sw BJ.rbary w B:itt ropie i Tow. 
ś 'N. Bar l1:.ry w Dtlllwig U ;'Jl'asza. się tych czbnków kt,ó
rzy biorq uazinł w uroczystofol TL'W. sw .3Hbanr w D ell~ 
-;;ig żeby ti ; ę rac1j•li zgr~:i rr:ed.11;ć o go 11. 13/t o~ s ~li oo 
e : edzeń w C'apf.: '11 b i o n1k«0h to '."/,: ch ~m._ ż1i pół go· 
ddn~- ~r~ dt;~j Ka rocznkę T ow. ś w. Ilurb::ry w Bottro-
p :e nie<'h ka~dy id ;de v. kc ś ..iioh w pro~t ne. salę O li 
er.ny ud?.~ uł w obu uroczys ościnch prest Z ar z & d. 

Tow. św. Barbary w Hambora 
cl11n '.lsi S;\'ym r.złooknm , iż zebra 'lie odręrlz i e się w nie· 
ddelę t1nia. 17 1 st·)p!lda p1 po ł. o g)Jziale 4 na sali zvry
Jdych p <" s l e.dzrń J;;k nujlicrn iejHy u 1z nł człouk6w w 
zebraniu nrżąda.ny: g ·iyż przyjdą wa.~ne sprawy pod obra-
dy. - G ś .iie mile w;dzhui. Z ar z Ił d. 

Koło śpiewu „.J edność" w Hamborn. 
Lekcya śp'.ewu od'Jędzie się w niedzielę dnia 17 li

stopada o g :d.z 1/22 na se.li pa.na Buschmanna.. O pun 
ktua.lne przybycie członków się upram1. Goś~ie mile wi-
dziani. - Cześć polakiei pit śni. - Z a r z~ d. 

Tow. pol.-katol. "Ognisko" w MiUheim n. R. 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom i Rodaczkom 
w Miilheim i okolicy, i! w niedzielę dnia 24 listopada od
będde się wieczorek, a poprzednio po połudnlu o godz . 
4: polskie nabożeństwo w kościele ŚN. Klemensa, 
na które zapraszamy szan. członkó~v i Rodaków oraz Rtl
daczki. O jak na,iliczniejszy udział w wie~zorku także 
proslm!. Wieczorek będile w loka.lu pos 'edzeń towarzy
stwa przy ul. Unter· Wallstr. 10. O liczne przybywanie 
crłonk6w oraz zarz~du na pos' edzenia uprasza się. 

Zar2~d 

Towarzystwo „Jedność" w Bruckhausen 
donosi swym członkom, iż przyszłe walne ze branie 
odbędzie się w niedzielę dnia. 17 listopada o godz. 4 po 
pc· łu infu na sali posiedzeń. Na porzfłdku dziennym spra
wozdanie z rocznicy i obór nowego zarzf\du. Wsllystkich 
członkó R towarllystwa naszego i także wezystkich życzli-
wych towarzystwu mile zaprasza Z a r z Ił d. 

Kastr op. 
Zebranie wydziału Tow. gimnastycznego ,,Sokół" od

będzie się w niedv.iel~, dnia 17 bm. o godz. 12 w połu
dnie w lokalu p Besenrotha w Kastropie. 

Przewodnicz2'cy. 

Towarzystwo św. Aloizego w Kottenli 
Posiedzenie odbędzie eię w niedzielę dnia 17 1 

pada po południu. o . go<lz 3 .. Poniew~ż mamy wq 
sprawy do załatwienia, łatem hciny udział µoż4ria.nv. 

Zarz~d. 

Koło śpiewu Cecylia w Heme. 
. Lekcya śpiewu odbęd2ie s ę w przy,_w,ł~ niedz! 

dnia 17 t m o godi. 11 pr1ed poł. Po lekcyi rnł•ri 
O liczne i punktudne stawi1mie się uprusza.m. Goi 
mile wid11;iani St Lem1111~ki, przetl'1odniczfłay. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Hruckhausen. 
W niedziel~ d riia 17 1iato pada rb. o g!1dz i po 

odbędzie ~ię n:.idzwyczs,ina e.:~branie na sali zwykhcb 
siE'dień Upr~sza aie członków o liczne przybyeie, gd 
s~ bardzo ""azne sprawy do z:.ił:l.twien1a. 

W. Strzelczyk, sekreta!'!. 

Bractwo Różańcowe Polek w Wattenscheid 
donosi swym S.ostrom iż w niedzielę dnia 1 7 listopa 
o gorlz pół 3 o i będzie się miesięczne zgromadzenie 
kt?re~ odbędzie się zmiana hjemnic i obór now(j 1,~ 
łoz me1 Po vgromadzt>nlu R0żaniec św. w kośco ele. 
jakn9jliczniejs~y ufaioł w zgl'omadzeniu uprasza 

Przfłożona, 

B.aczność Polacy w Ober-Stuum ! 
Rodakom w Ober-St.yrum, Mii!heim nati Ruhrą 1 oli 

licy donosimy, lż w przyszłq niedzie)ę dnia I'Z list 
pada n godz. 4 po południu orlbędzie s i ę \V a~li pa 
Wolb?.rgo.. rrzy ul · MUlhe1mer Str. 93 w Oherinvrum 

zebranie w celu założenia polsko-irntol 
towarzystwa. 

O liczny udział w oni.\~ ż ~zem zebraniu u praszn 
Komitet: 

Ant'1ai Idtia'lzelr. .fa~ R . ha~o ,,..i; id ::3 G1triisłd. ·!il P1ecr. 
Antooili Wal Wojcif eh 'l'ylkrwski. 

~~~~~~~~~ r. S,ano:'Vnym ezł inkom . 

I·.; p. Jan?~~. ~~'~'~?!~kiemu ' 
- pannie Apolonii Nowaczykównie 

W fridl. ślubu 16 t:s t:n podu, (' f!AZ 

I 
i)J panu Juliuszowi Kraszonowi 
flSj i iego narzeczonej 

I 'Jr' pannie Magdalenie Morawiecównie 
~ w dzit. ń ś'.ubu 19 listopada) 

'
~ tyczymy zdrowia, szczęścia, wszelkiego dobrego 

i błogosławi€ńst~ a Bożf'go. Młode pary niech 
żyj~ 1 niech ż:jfł l niech żyj!\ I I Tow. polskie „ .Jutrzenka." w Obermarxloh. 

11 

~-~~~~ 

Wiec polski w Sodingen-Bornig 
odbędzie się dnia 1': :istopada w loknlu p. Teod11r1 
Nothe w Bornig, nie daleko kopalni „Mont-Cenis14 szvb 
I. przy głównym trnkcle prowadzfłcym z Herne przez So· 
dingen do Kastrop. O liczny utł2i~ł Rodaków z ~odingeo 
Bornig i okolicy uprnsza. s i ę, b' będzie om1wuma spraw 
opieki ducbowne,i. spr~wy góruic!.e it1l. Początek 
;;odz. 4 po poi. ,.Zwięzek Polaków''· 

9088989888889099 

Wiec polski w Linden 
odbęizle się w niedzielę dnia Ilf listopada o godz 
4 po połudr.iu u p B. Srhillera w Linden- R11hr, pny ul. 
Konigstr. nr. 61, pomiędzy kościołem katolickim i ewan
gielickim, przy~tan "k elektryc?inej kolei przy aptece . ... 
lielmy udeiał Rodaków z Linden, Dahlha.Uł0u i całej oko• 
licy uprasza się „Związek Polaków". 

9eeeee9a•eeo eee 
Kalendarze na rok 1902. 

·"Kalendarz Daryański. Uena 60 f., 
z przesyłką 70 fen. 

s wi('ta Rodzina. Kalendarz dla rodzin 
chrześciańskich. Cena 50 fen., z przes. 60 fon .. 

Przyjaciel Rodziny. Kalendarz lu-
d owy. Cena 30 fen., z przes. 40 fen. I 

Tomasza a Kempis 
O :a.aślad.owa.Diu Chrystusa. 

Cena 1 markę, z przesyłk~ 1,20 mr. 
Adres: „Wiarus Polski", Bochum 

Wyborne, smaczne i aromatyczne a swojskie papierosy 
'I'urk-fort Noblesse, Dubecll:-Crem.e, Polakiewicz nr. 3, 4, 11, Dyrektorskie, SmyrD.a, 
Charkow;;.kie" Sokoły, Kościuszko, Ca.rola. i inne z fabryki 

F. Polakiewicza Nast. W. Wqsowiez', 
~ 9W'.ARSZA"V!f.A.„ ., li r 

POZNAN', do nabycia w wszystkich lepszych sldadach. 

Ns.ltładem t cccłoukamł Wydawnictwa 1,Wiarut~ Polskiego" w Bochum. 

Dodatek nadH\·,·ezajny. 
Zs druk, nakład I redakcyę odpowiedzialny: A. n to n t Br ej 11kl w Bochum. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Bochum., sobota, 16 listopad.a 1901. Rok 11. 
Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. 

Numer dodatkowy. 

Grześ niepiśmienny. 
(C~g dalszy). 

Grześ ani na chwilę nie ·w~tpił, że to ser
ce dla. niego i zabrał je, jak swoje. Dopier0 
Petrysia wyprowadziła go z błędu. Gdy zo· 
baczyła, jak on z tern sercem nosił się wszę
dzie, zrobiła duże oczy i spytała zdziwiona: 

A cóż to Marcinek darował ci'? 
- Co miał darować? Marynka mi dała. 
- To dziw. Bo przecie ona mi mówiła, 

że je da :Marcinkowi. • 
Grześ zarnarszczył czoło. 
- A za cóż by cna jemu dawała - czy 

on jej brat albo swat. 
- Ty także ani brat, ani swat. 
- Ale ona moja. Jak dorośniemy, to 

się pobierzemy. Tak uradzili starzy. 
- Ale Marynka inaczej mówi. 
- A jakże ona mówi? 
- Ze gdybjś był taki piękny jsk Marci-

nek, toby poszła za ciebie i to chyba wtedy, 
gdyby Marcinek z inną się ożenił. 

Słowa te małej siostry, którn je powta
rzała bezwiednie, jak sroczka, ugryzły w samo 
serca Grzesia. Chodził cały dzień chmurny i 
nadąsany, a wieczorem wziął książki, kajety, 
pióra i wrzucił to wszystko w ogień i powie
dział ojcu, że się więcej uczyć nie będzie i że 
Marcinka nie chce na oczy widzieć. 

:Mrnęło la.t pięć, czy sześć od tego czasu, 
Grześ wyrósł na pra~'\.·dziwego parobka, latał 
za ~larynką po muzykach, po odpustach, U· 

mizgaJąc się, hulając, nie robiąc sobie nic z 
tego, że tam kiedyś na Marcinka słodkie oczy 
rzucała. Marcinka wzięli do wojska, dwa lata 
przeszło nie pOkazał się już we wsi i dziew
czyna nigdy o nim nie wspominała. Co z o -
czu, to i z myśli. Tak przynajmniej tłuma· 
czył sobie Grześ. 

Jemu także przyszedł czas stawać do 
wojska; ale tatuś jak zaczęli chodzić za nim, 
tak powiedziano, że niezdatny i puszczono do 
domu. Na drugi rok ta. sama historya się 
powtórzyła. Starzy więc uradzili między sobą, 
że jak w trzecim roku uda się wykupić Grzesia 
od wojska, ' to się młodych pożeni - niby jego 
i Marynkę. Ale na trzeci rok jakoś coś się 
pozmieniało i uznano Grzesia za zdatnego. 
Jak niepyszny musiał iść w rekruty; ostrzy· 
gli, ubrali w mundur i odkomenderowali do 
pułku, gdzieś aż na Węgry. 

Oj byłoż płaczu i lamentu w domu. Ma· 
1·ynka jak :Marynka - tarła oczy fartuchem, 
więcej dla zwyczaju, jak z żalu. Ale matka 
Grzesia - widziało się, że się rozpłynie we 
łzach. Całą gromadą odprowadzili \\ ojaka do 
stacyi, zkąd miał jechać na Węgry. Było tam 
jeszcze paru takich świeżo ostrzyżonych kam· 
ratów, co mieli z nim razem jechać za jed
nym biletem i kapral Niemiec z nimi. 

Kiedy pierwszy raz zadzwoniono i kapral 
zakomenderował : marsz, Wojciechowa zaczęła 
płakać tak strasznie, jakby . ją zarzynano, 
Wojciechowi, choć chciał udawać spokojnego, 
łzy z oczu ciekły, jak przez dziurawe sito, a 
twarz krzywiła się z żałości. Marynka tylko 
nie płakała, bo wstyd ją było wobec tylu lu· 
dzi; ud~wała wesołą i podając na pożegnani~ 
rękę Grzesiowi, powiedziała mu : - no bywaJ 
zdrów - a pisz I" 

Powiedziała to tak sobie, bo nieraz tego 
rodzaju pożegnania obiły się jej o uszy. ~rz~· 
siowi jednak utkwiły te słowa w pam1ęc1, 
2zczególnie to ostatnie : a pisz 1 

. To się roznmie, że pisać bQdzie . musiał, 
bo jakżeby inaczej dał im znać o sobie; ale 
jak tu pisać gdy się nie umie ? Przyszło mu 
na myśl, że może który z towarzyszy wyuc~y 
go . te· trud~ej sztuki. Przecie to znowu me 

tak wielka rzecz. Pomęczy się miesiąc, dwa, 
a koniec końców nauczy się choć tyle, żeby 
list od ojców przeczytać i kilka słów bodaj 
odpisać na niego. 

Pokazało się jednak, że ża<len z jego to· 
warzyt1zy czytać ani pisać nie umiał. Jeden 
wprawdzie przechwalał się, · że umie czytać z 
drukowanego; ale jak zaczął im czytać jakieś 
ogłoszenie na stac)·i kolei, jak zaczął dukać, 
stękać, tak nikt jego, ani on sam siebie nie 
zrozumiał. A cóż dopiero z pisanego. 

Grzesia desperacya brała, co to będzie, 
gdy wlezie między samych Niemców i Węgrów 
a tu list przyjdzie od rodziny, może i od Ma
rynki a on a.ni rnsz nie będzie mógł przeczytać. 

W pułku akurat nie było żadrtego pjśmien· 
nego Polaka, wsz:-vscy albo Niemcy albo Wę
grzy i Słowacy. Trzeba było na gwałt no.pi
sać coś do rodziny o sobie, a nie było komu 
napisać. :Mówiono mu wprawdzie, że o parę 
~si od m.iej3ca, gdzie stali~ jest jakiś kapral 
piśmienny z Galicyj ; ale Grześ nie miał śmia· 
łości do kaprala i z dniu. na dzień odkładał 
zamiar udania się do niego. Kapral - my· 
ślał sobie - to może nie zechce pisać rekru
towi albo może będzie chciał · dużo za swoją 
fatygę. (Idy jednak upłynęło parę miesięcy, 
nie podobna było dłużej odkładać pisania i 
Grześ, korzystając z wolnych chwil, udał się 
do onej wsi, w której ów kapral przebywał. 
Przybywszy tam, zaczął się dowiadywać o o· 
wego kaprala, gdzie mieszka i jak t:ię nazywa. 
W skazano mu dom za kościołem i powiedziano: 
idźcie tam i pytajcie się o kaprala l\Iarcina 
Dudzika. , 

(Ciąg dalszy nastj\pi). 

Z różnych stron. 
We Węgrzecl1 panuje dotkliwy brak 

roboty. Statystyczny urząd w Peszcie donosi, 
że liczba robotników w zakładach mcchani· 
cznych zmniejszyła się z 10 do półtora tysiąca, 
w zakładach zaś budowy wagonów z 8 do 3 
tysięcy. Fabryka budowy ma8zyn firmy Ganz 
i Spółka zmniejszyła liczb~ robotników z 15 
tysięcy do (), Fa.bryka zaś. która dostarcza lo· 
komotyw królewskim drogom żelaznym, uwol
niła pięć t~ sięcy robotników, i tak dalej. Pfa
ca robotników zmniejszoną została z 5 koron 
do 3, a nawet mniej. Robotnicy, którzy do 
Węgier przyjeżdżali z zagranicy tłumami, wszy. 
scy obecnie wracają do domu, miejscowi zaś 
emigrujĄ do Ameryki. Przesilenie można także 
zauważyć w Czechach i w Austryi Dolnej, 
gdzie liczba robotników bardzo się zmniejsza, 
szczególniej we fabrykach żelaza. 

Dwaj b1•aeia - Esceleucya i pa1·0· 
bek. Duński mini:ster oświaty Christensen ma 
brata, który w północnym Szlezwiku jest pa· 
robkiem. Ekscelencya i parobek pochodzą z ro· 
dziny, która żyła w skromnych stosunkach. 
Star.5zy z braci poświęcił eiQ stanowi nauczy
cielskiemu i stanął późnirj na czele administra· 
cyi szkólnej i kościelnej w Danii. Młodszy zo
stał robotnikiem wiejskim. 

Nędza w Londynie. Władze szkólne 
w Londynie zbadały, że przeszło 30QOO dzieci, 
uczęszczajĄcych do szkół ludowych, przychodzi 
do szkoły na czczo, a zadto nie jada nigdy 
nic ciepłego na obiad. Aby tej nędzy zapo· 
biedz, założyły władze szkólne kantyny szkól· 
ne, w których dzieci będą mogły dostawać 
bezpłatnie ciepłĄ strawę. 

N ajstarszem pisme111 na świecie jest 
dziennik chiński "Kin Pan", wychodzący w Pe· 
kinie dłu~ej, niż tysi~c lat. 

Założony w L'" wieku, ,,Kin Pan" wycho· 
dził jako miesięcznik aż do roku 1361. W tym 
czasie zamieniony został na tygodnik. vV 1800 
roku „Kin Pan" zamieniony został na pismo 
codzi;enne, a dziś ma trzy wydania dziennie : 
rano na złotym papierze, w południe na· po-
pielatym, a wi~czorem na błękitnym. -

Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

Obrus z włosów. Kościół St. Frideswi· 
de w. Londynie otrzymał od jednej ze swoich 
parafianek utkany z włosów obrus na ołtarz. 
Na środek składają się włosy czarne, białe, 
blond i kształtowate, cały szlak zaś zrobiony 
jest z włosów rudych, a wszystkie są bardzo 
sztucznie dobrane i ułożone. Obrus ma 3 me• 
try długości i 1,10 m. szerokości; specyalista; 
wyrabiajqcy różne przedmioty z włosów, pra. 
cował nad nim 10 lat i otrzymał 2200 f. st. 
wynagrodzenia. 

W dzieli ntodlitwy ( ewangielicki „ Buss: 
tag") 20 bm. zaknzane są wszelkie publiczne 
zabawy oraz śpiewy i deklamacye, widowiska, 
teatralne przedstawienia i koncertu, z wyjątkiem 
Ipuzyki kościelnej. Dzień przed tern są także 
.zakazane tańcujł\ce zabawy publiczne i bale. 
Zakazy te o ;fooszą ~ię także do tych prywat· 
nych ~abaw, które i w zwyczajne niedziele i 
święta nie są dozwolone. 

Rozmaitości. 
Ile kosztuje je(len żołnierz? W sej· 

mi e norwegskim o ~liczył to przy obradach nad 
budżetem posd Brandt. Według jego obrachun
ku każdy żołnierz norwegski kosztuje rocznie 
2-1:7 · mr., w Austro· Węgrzech zaś każdy żołnierz 
kosztuje rocznie 244 mr., w Niemczech 236 
mr., we Francyi lDG mr., w Danii 1U 1 mr., 
w Rosyi 185 mr., we Wfoszech 166 mr., w Szwecyi 
150 mr., w Rumunii 135 mr. 

P1•zeciwko szczurom wielką wojnę 
rozpoczęło miasto Szpandawa, gdzie szczury 
rozplenHy się w sposób zastra~znjący. Magistrat 
miasta płaci po 5 fon., za każdego zabitego 
szczura, ~otychczas jednak otrzymał niewielkie 
rezultaty z powodu trudności w łowieniu mą. 
drych gryzoniów. Najgorliwiej polowaniem na 
nie zajmuje si~ dla pozyskania nagrody dziatwa. 
miejska w rowach fortecznych, gdzie szczury 
znajdują się naojbficiej. 

Kradzież znaczków poczto,vych. Do 
gmachu pocztowego w Chicago wtargnęli zło
dzieje i skradli marki pocztowe wartości 76069 
dolarów. Kradzież spełnioną zoa~ała z nieały , 
chaną zr~cznością i śmiałością. Złoczyńcy zro„ 
bili podkop pod gmachem, przewiercili stalową 
podłogę pokoju, w którym się znajdowały za· 
pasy marek, i przez ten otwór dostali się do 
wnętrza. Ponieważ skradzione marki stanowiły 
olbrzymi stos papieru, przeto złodzieje nie mo· 
gli go zabrać inacz~j, jak na wozie, który, we
dług wozelkiego prawdopodobkństwa, C:6ekał 
u wylotu podkopu. Wykonanie tego ostatniego 
wykazuje, że .złodzieje zamierzali poc~ątkowo 
spustoszyć pokój kasowy, gdzie znajdowały 
si~ znaczne sumy pieni~żne i zapasy marek 
wartości kilkuset tysięcy dolarów. Do wykona~ 
nia zamiam mieli widocznie \\iele czasu, -
samo przewiercenie podłcgi stalowej, mającej 
cal grubości, wymagało kilku dni i niesłychanej 
cierpliwości; musieli wywiercić 97 dziur by 
módz wyłamać płytę dość dużą, aby utworzył 
się otwór, przez który mógłby się przedostać 
człowiek. Niepojętem tylko wydaje się, jak mo. 
żna było dokonać tego wszystkiego w gmachu, 
w którym od wczesnego ranka do późnej nocy 
pełno jest luqzi. 

. Z zapomnianej kolonii polskiej. 
Z Adamówki inaczej Adampolem zwanej osady 
polskiej, założonej w Turcyi jedzcze w r. 1855 
pr~ez ks •. Czartoryskiego, ~płynęło do Wy· 
d~1ału kraJo.we~o we Lwowie oryginalne poda. 
me o ułatwienie nauk we Lwowie lub w Kra· 
kowie, synowi tamtejszego wójta, Ludwika Bi· 
skupskiego, któryby następnie mógł objl\ć w 
Adamó~ce posadę nauczyciela w tamtejszej 
szkole i ur~tował w ten sposób dzieci koloni
st9~ od ~ynarod~~ienia. Pismo wójta, dziwnio 
szc~e~e ~ pros.te, pełne ~ykroczeń przeciw sty· 
low1 1 p1sow11:1, czyt~ się z prawdziwem roz
r.ze" nieniem. 



Ba„nk łn.d(•WY 
E:ng . Heu. mit unb. Hsfti1tl. 

;.J w Raciborzu - (Ratibor O;Schl.) ~ 

llreyjmujc wszelkie kapitały i o~zczędnoaci pocz~-wszy od l marki i 

płaci od nich 31/2 0/0 ta mieaięczuem, a. 4 °/0 za ćwiet·erMznem wypv• 

'71'.ed:o;eniem od dnia zł ,)żenia pieniędzy. - Adre8: 

Bank ludowy E. G. m. u. H. 
·w Ra~iborzu (Rv.tlb1>r OiSch!.), ul. Pa.uień;ka 13 (.Jungfernstr ) 

Polska usługa! Polska usługa! 

Przez p1·zypatłek 
u<lało mi ai ę zakupi ć t.ar.10 w ielki skład, więc dopóki 7.apas 
starczy, sprzedawac będę si do gwiazdki po bajecznie 

tanich eenaeh. 
Partya ubrań i paletotów dla mężczyzn 

rzetelna wmtość 24 mr, teraz 9,73 mr. 

Partya ubrań i paletotów dla mężczyzn 
rzetelna wnrfrść 33 mr .. teraz 18,50 mr. 

Partya ubrań i płaszczy dla dzieci, 
:rzetelna wnrtot'IĆ 12 IIiI'. teraz 3,20 mr. 

Pi·ócz tego: 
Partya spodni dla mężczyzn, 

krój i k••ln·y nu.ip i ęk:oi P.i3ze 4,90 mr. 

Wielka partya butów dla mężczyzn 
4.00 mr. 

Wielka partya trzewil1:ów 
do SZ!:Ufl"·WllDia di1t U..~ŻCZ}Z:l 

'Wielka partya pantofli . 
dla niewia.11t 90 fen. 

Każdy może~ t: ię u mnie za t&nie piP-ni!ł.-lz~ pięknie 
przyodziać, niech wi\\c hżrly Rkorzy~ta z t!lk dobrrj sp ,1· 
eotmości 

Hoffn1ann i spółka 
1Hi.usterstr. 4. DORTMUND l\Hinsterstr. 4. 

Oc!biHrcom z obwodu 10 mil zwracam .koszta podróży . 

usługa! Polska usługa! 

Cygara za połowę wartości ! 
Ważne dla sprzedawających ! 

Sumatra, cygaro c~terofenygown ](O s;duk 2 50 nr 
" „ piędufony~owe 100 ,, 3.00 ,~ 
" Bras. G fen. cygaro 100 „ 3,80 „ 
.,, F eHx 8 fu n. 10n „ 4.80 „ 
<;') Hawanna 10 f1 n ,, 100 „ () 30 „ 

"Wunderol l L'; 10 fe n. „ 100 ,, 7.[10 „ 

Obełr:ę 
Wjrząrlzo~fł p. A.. RJ lt:.acz_,w„ 

• ~~-iiennt w Dn\abin·~ · Hochfeld 
u ini~.i ~ zern O <~ \'l'Oł.aj f • 
Jlicl1ał Robaszewski. 

Oortmund. 
Do wielkiego pieknego lokalu 

potrzebni zdolni g c.śc'nni Polacy 
otrz;ymaJ111 pierws?.eń~ ~ wo. PL1trzeba 
2 do 3 tysięcy marek. 

Zgłos1enia upraaza. się priesv
łi:. ć do Ekapedycyi •• Winr Pol" 
w Bo(.lbum po l lit. D. B U!3. 

Nowy dom 
przy ul. Hochstr. w Re~k· 
lin;;łlausen • Urueh, 20 izb 
bardzo ta.ni „ z zaliczki\ 2000 mr 
do sprzedania. 

Jen Meler, gościnny, 
Grulload przy Ri>cklingb ·Bru~h. 

Kilka miejsc 
do budowy 

poło żonych pr:iy nowo założon~ch 
u licach, przy Gmllbad, ef\ tanio do 
t! prz13dania. 

.Jnn Meier, goś()iany 
Gruilbod p R.eQkliughaut1en Brurh 

-~· --Paweł Nawrocki, 
technik d entysta. 

H0r11e, Nowa ul„ nr. 32 
wpraw a 

!;J.~tuczn 1i~ zęby 
plombuje zat1·u wa i rftiie 

bez n&jmniejstJ<:'g) bólu. 

· "'*tlteet rr oe 
Z akł8d dentystyczny 

do wprawiania 

sztucznych zębów 
i ope~aeyj„ 

Ił. Klei.udi ck, 
Herten, Ewaldstr. 7. 

2 oczni 
do mej pic~karni, lttórzyby s' ę chcieli 
wyucz~ ć piekarstwa llS. of oaób po
wański i v.. estfaldki prz; yjmę zara z 
!ub fÓŹniej . - SynGwie p oczciwych 
rodziców mo~ q a · ę zgłoaić 

Aug, Riiehler, 

KalenOarz ,,Katolika~ na r.1902 
u,w~era nnstępujące dluższe i kr6tsze powie* eii opowiadani~~ 
Bttwa pod Grunwahlem, opia wyjęty z sławnej powieści ,,Kr~ 
facy" przez największego powieściopisarza polskiego Henryb 
8ienldewicza; W ehar,łe BuTSkłeJ, opowiadanie z wojny Ang]j.. 
ków z Burami, ha.rdzo zajmują.ce a przedstawiają.ee grozę woj
ny, jeszcze się toczącej; }[~czennlk za wia~, powieść pocllua 
prawdziwego zdarzenia, opisują.cy losy mlodego chłopca Ż1"' 
dowskiego, kt6ry z milości dla wiary Chryetosowej, z rękl 
t>knitnfk:a ojca swego śmierć poni6sl; Trzy Siostry, Przedłuże
nie tycia z t>owod'u rótańca ~w1~tego~ Co to jest bieda, zabawna 
powieść o kr6lewiczu, szukają.cym biedy po ~wiecie i co m• 
l!lię przy tern zdarzyło, Nagroda za szlachetny uczynelr, Ratu
nek za r»tunek, Nawrócenie w ostatniej ~odzłnle, DowelpJ' 
l'ol~kiego i'.błopa, bardzo ucieszna historya, Cudowne uleczenia 
t<horoby, Jakie ł,'l;"t>ie, taka śmierć, Na ło~u Mn.lereł. Pomo. 
w C7.asie ~lodu, Pies, .1aklch mało, śmieszna historyjka obn.,_ 
kowa, Przyi.roda Młchałka z byczkiem, Żandarm I łazęK•· G 

Kalendarz zawiera oprócz tego następują.ce wiersze~ 
Wiprsz na Nowy Rok, Do bociana, Powitanie, Brzoza Gry• 
iyń~ka, Dziewczę polskie, Zródło świętego Gangolfa. 
~ Lubownicy śpiewu znajdą w kalendarzu eztery pł08llkt 

1 nutami. 
Z dalszej treścj kalendarza przyta.ezamy: Dziwne ~w Y'""' 

e7.aje różn;vch narodów co do koszlawienia. oiala ludzkiego"' 
Prześladowanie chrześcian w Chinach, Jak król polRki Wla-l 
dyslaw IV. opiekowal się ludem, Ciekawoś6 u zwier?:ą.t. Hi..; 
P.torya dzwonu. _.. Każdemu jak najwłęeeł potyth pt"iwnft-i 
tle artylrn ł w kalendarzu pod tytułem: Co każdy o p.ra.c„ 
wie wiedzieć powinien. 

Przeszło 7'0 pięknych obrazków większych i mniej... 
0 ·~~" h zdobi kalendarz, a międu nimi w wielkości kslM1fa.r?:n ~ 
"~ ni twy pod Grunwaldem 1) ~mierć wielkie?o mistr-r.11. Krn •• 
.7 '1 1·kiego, 2) Książę Witold uderza na Krzyżaków, PN-erl '-rro~ 
'f·. f ~ ~ i Boskiej w LoUl'des, Król i k:rólow& angi~t!{~y prz~· 
n:warciu parlamentu, Gwiazdo morza zmilu.i aię narl n~m~ 
fi 1ekarza dla dzieci Nadto 6 bezpłatnych dodatków: 1 .1 :iii-· 
n:11 !I kolorowy ob-raz mulowne.:J Matld. Boski.er/. 2 ł oł~ 't'ł1.N4._ 
ks. kard. Ledóehowsktego i 8) kB. kard„ P1l.Z'ff11u. 4'tit: 
kalendan lclenny, /$) kalendan k/,eszonk.o'WJI „/hn ,~ 
gUaresowy, 6) ałnJcadlo I~ ~ Uterami d'ł-.tkmoa-. 
Meml ł pi.Banemt dla dzieci. 

-- Cena bJ.enda.rza 50 fen„ z przesyłk, 60 f'e-.. 
Odprzedającym wielki rabat. 

Kto wprost do ekspedycyi „Katolika" nadeśle !i mare~ 
otrzyma jedenasty dar i:n o, a prócz tego jeszcze ja.ko nsgrod~ 
ksią,żkę pod tytułem: Swięty J ·a.n Kanty przez ks. kan. Ko-. 
«zutskiego", zawierającą 230 stron druku i kosztuje w handlat 
i::sięgarskim. 1 mar kę. 

w Należytość najlepiej przesyłaó przekn.zem poc:r.towym 
(Po ::itanweisung). Koszt.a pr-z0kaz11 wynoszą. 10 fen„ jeśli si• 
posyła sumę nie większą jak 6 marek; od 5 do 100 marek wy
noszą. koszta p r:":es:vlki pfoniędey. 20 fenygów. . - A~. . 
-o.J!.1~<7 ~>.· J:r A 'l"-~Y„~ł'L.: ~'~~w G~: ~ ~ 

Kalenda.t•z ten nabye moima także w księ 
garnł „Wiarusa Pol§kiego" w Bnchnm. 

Adres : .,, W f ar u s P ols ki", B o chu m. 

\V~: s:ył 1rn ? :J. 7J. l'.c.d; ą a) t-.o P O}H':t:etlnit m n.~.de~łauiem r: ultźyi o~~ i. 
od 300 ti,,tuk franko. T~1 l:'i q.c " iunan Ari e'I : 

pielł arz poli:<ki, 
G1•uclł u, 1\forien1 tr. 224/2 ndrz, i 

mist1·z kra wie chi F. M. Harlander, Cigarren-Versandhaus, 
Bcl·Un U. J §1a ~ Hlumet . str•»s~ 44. 

1--Baczność rekruci 1 Baczność rekruci ! 

N·i h. Ge.1~bsch 
w Hs:nie„ naprz. gościnnego l\Ieinirnrda. 

Podług miary: 
Ubra1~ia od :u; ma1·ek Jl!Ocz. 

Paletoty od :u~ ma1·ek 1~oc;,,. 

I pod Y. "'~~:.:7:~ ,,'.'.~ •• !!~ J::~:~~ ,';,~~~~mie 
I =- Wielki ~:< ład mate•·yj. ~~ 
-----

C'l 
~ 

.... ~ ...-
~ 

r;J. 
;:s 
~ .,....... • z 

~ oo • ~ 
1:8 o 

~ 

mm~~~~ 

Pod.ręcznik 
do domowej nauki 

Religii iw. 
('zymslrn-l~atolickie.j. 

g ooooo§ 
1 Krótko . S Nai•ku. 8 Łatwo. 

g czytania. g 
0000000 0000000 
o „~ • o g ~i~tocya s w. g 
g K&techizm. 8 
8ooooog gooooo8 

o o 
Całko- g Piesni O 'rauio. 

wicie.~J 

Cena 50 f"enygów. 
Jl.Lt W Opr& "łie), Zl.4 60 f. Z prze

syłk~ pod opask~. 
Księgarnw „Wiarusa Polskiego '·' 

w Bochum 

-~t~ple 
wszelkiego rodzaju 
d.la towa~xya·t~t 

i osób prywatnych, 

K astrop, ul. Bahnhofstr. 4a 
wykonywa 

~~ubrania podług n1iary (~ 
pod gwarancyą za dobre leżenie. 

(Jeny tanie ! Ceny tanie! 
Prócz tego mam na ~kładzie i polecam po 

bardzo tenich ccnacf.i: 

Ubrania dla górników do pracy 
bardzo mocne. 

Materve na suknie dla niewiast 
nftjrozmaits ;;,~gr· roth aju, nd n!? j7.:wyc:rnjniej8zych 

do na.j ;:.; i,;· kniej :szych. 
Materye na 'łartuchy i bluzki. 

~ Płótno do kosml, fL1nele i barcbauy. ~ 
Dalej pole r>arn bielizno, koszule, półko:=izulki, 

kołn 1 erzyld, manki~ty , kra wnty. reczniki. 

Materye na nasypy i powłoki. 
Kołdry do spania i do nakrywania łóżek. 

91!')1
1 er~e d 'e'j;; •J..e od 2,oO do 3,60 n1. 

.li8 411 ~ & ~ '1.a funt • 

Puch (kwap) biały po 5 i 5,50 m. funt. 
Towar dobry! Ceny tanie! 

Szan. Rodaków proszę o poparcie mego 
przedsięb · rstwa. 

Zbiór pleśni nabożnyeh 
pop1·aumie po pol.sku wykonane io · ytku kośd elnego i domowego, wielkfl księgę, mocn 3 

poleca i dostarcza opr Wilłb, 7'.::tVd~rająe~ przeszło 1100 pieśni, kil.1tad.zis1,„ 

Za in~eu. ty reklamy reda.kcya wobec publicoscizn 
odpowiada I 

i w najkrós~ym C7.iasle 1113:.łY i niel:jz;l'otów r.w. ważne uroczystości polecamy p' 
nie lcsiMarnfo „ Wiarusa Polskiego" cenach z przes. franko 3 mr. 50 fen.· 

w Bochum. Adres;„Wiarus_Polski", Bochum. 



Sza?o~nym. Rodakom w Brochu i okolicy d0noszę jak nr.j 
rtejroie,J, iz mÓJ 

skład i warsztat szewski 
zeniosłem z ul. Marienstr. efo domu przy ul. ()oloniestr. 30~/6 
Iska koloaia), ooprzeciw sali towarzyskiej. „ ' 

Polecam dzanownym Rodakom towar roboty dobrej rę· 
pej i fabr„cznej, który wyprzedaję po bardzo tanich cenach. _ 
bfę także. i mam na skłzdzie buty do roboty z polskiej dobrz1;: 
pra.wioneJ skóry, za którą g_wara.ntuję, że riie przepuszcz11 wody. _ 
szelkie. 1·eparacye robię dobrze i tanio, a na życzenie zaraz. 
Dti~kUJf\ ~ szanownym Rodakom za dotysh.:zasowe poparcie pole. 

111 3ię i nadal ła~kawej pamięci. ' 

Z wielkim szacunkiem 

L. Kubiaczyk, mistrz szewski. 

By osięgnąć obrót wielki 
sprzedaję taniej niz niejedne fabryki. 

Wszy~iJkie moJe zegarki s~ ~tarannie ~bci!łgnięte i na minutę 
gu.iuwane. Z~ kazdy zegarek d.aJę 5 lat pismiennł\ gwarancyę. Oba-

1 mem.a tadneJ bo to coby się podobać nie miało przyjmuję ll po· 
otem .1 zwracam pienią,(ldze . Trzeba się koniecznie przekoneć, a kk 
e kupi, toć. trudno, ten aam sobie szkodzi.. Zamówienia i podzięko· 
aul11 ood~ieanle nadchodził. 

·1ysto ~łote 

lczyki 8 k:a

L (333) stę

low, tiylko 9 
marek 

Nr. 900. 1511 

1.rarat. dot&, · 
Jllłoc. ;;podi:m.· 

bardzo trwe.ł; 
l .. ~6 l'.ll !'. 

~arek niklowy, klaczykowy cyl. na 6 kami JS,60 m.r

garck po::n·ebrzany cyl. na 6 kfidj, 'l. 2 ztncnoe brzeg. 6,1.0 mt, 
i:arek ten 1am z ll.ajlepseym ·werkiem T.~.!S rnr 
ysto srebrny ~e;-arck cyl. kluczykowy na 6 kem. 
i 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9,łłO m; 

~n sam zega:irek z prima werkiem to~no ro · 
iy~to srebirny ze~arek cylyndrowy remont. na 6 

kamieni lii złotym brzegiem z dobrym werkiem jJD,2·'.i fn; 
en sana z najlepszym prima werkiem 12,@0 mr 
natką Boską najpiękniejsze, czysto srebrne iegarJd z 2 zfotP· 

ml brzegami i z najlepetymi la prima werkami na 10 kamieni po H 
'14, 18, 18, 19, 22: 25 murek . NaJwspanialszy Zi Maik'! 
OSkat zel'arek złocone litery, i najozdobniejszymi złoaonymi br:.m 
mli ciężki w srebrze i z uajlepazym uu. 10 kamieni prima prima W'3l'· 

em tylko ~8 m . Zegarka tego z pewności!\ Dikt ieszcze nif1 widziil.-t 
g1.1te ~enniki hlisko 500 iiuatracy,i na zegarki, łańcus;;ki, b!ht.e1y:: 
k.tc skrzypce, fhlty ! klaru.ety i h:mniki wysyłam darmo ! franko. 

Ił.in ·o~ue·e~k•~ Miejska Górka, 
(GUrcben .Bez. Posen.) 

a mwa;w a aaw ooo 01 · oo oo 00000000000000000000000000000 0000 

g Książka do nabożeństwa g 
g śp . k~. Arc) biakupa Dnnhta wydała 7. nu- g · 
0 kazu i polt>cenia Nlljprr.ewielobnir.jszego Ks. O 
g A rcybi„kupa Dr. Stn blt~wskiego w nowym, S 
2 znacznie pom !WŻOn} m n:. kład:r.ie z uwzglę · 8

0 g dn ~ enif:m licznyeh pii·śni kościelnych 0 -.·.' 

0 Ksfęg·arnia 0 I 
8 ]. B. Langiego w Gnieźnie. § f!~ 
~ Cena za Pgzem :,Jarz oprawny w skórę z żółtym 8 I 
l)\ · brzegiem 2 25 fen., w akórv z złotym brzegiem 3 mr, O 
o w ckuciu 5 marek. O 

O Do nabycia wprost u nakladry lub też JO a w każdej 'innej księgarni. 

~oooooooooooooooooooooooooooooiii 
la Rodaków na obczyźnie ważna wiadomość] 

Ropa łamigłów6~k~ 

dań i pytsń odno~zl\cych się do dziejów, literatury1i geografii r awnej 
olsk1. Zestawił .Tó7.ef Ch 1Ciezeweki. 

. 1'a dobre rozwil\zanie łamigłówek wyznaez0?0 · 1~0 na;-ró~, 
ltiiędzy którf'mi el\ np . ra.~tępujf\C0: Zegarek k.1eszODKOW~ wa1t11 8: '. 
, llla~ek, złoty pierścionek za 10 marek, ł armomk~ bro i!z.lri, kr>kzy,tJ 
''ik1, obrazy itd. Bliż•ze szczegó.ły pvdane w dziełku h.Jpa hmlgł: 

Cena z pr1esyłkl\ 30 fen., 2 ł't;11empl. 50 fe~., ~ e~zempl. 1 mr. 
co przesyłka franko. Na.leżytcść do 1 mr. przy1mu1e Enę znacz~aJii 
-~e~. . 
s~ nagrody dla dzieci i stti.rllf:YOh nsób. Roda.cy za granic~ będą 

zególnie uwzględoieni, - Zams.wiać pod adresem : 

J. Chociszewski, Gniezno - Gnesen. 

Dla czego cierpimy? 
maj~c pewny i niezawodny śroiek do zagojenia choćby jak najbardziej za
niedbanej rany i motność uniknienia bolesnych i niebezpiecznych operacyj prze-! 
inycie Aptekarza A.. Thierry,10 tylko prawdziwej 

~ maści stolłśełowej ~ 
(Ccntifolien·8albe). Pharmaoop. Ed. V. Nr. 214. 1--------

0lbrzymie archiwum świadectw M wszystkich części świata. 

Uprasza eię uważać na znac~ck ochronny, wypalony na 8łojku, 

gdyi tylko ta.ki ..!~'biwą maść zawiera. 

-----------------Przestrzega się pr~ed bezwartościowem naśladownictwem i zaleca się sprC1wadzenie maści 
wprost z Pregrady. Jeden słoik kosztuje franko 2 m., dwa słoiki franko 3 m. Wysyła sie za po

i przedniem na iesłaniem gotówki w każdej wal. Z miejseowogci. w których nie ma składu maści na· 

I szej, uprasza się zamówienia wprost przesłać: Schutzengelapotheke und Balsamfabrik, Pregrada 
per Rohitsch- Sauerbrunn. - Prospekta. gratis i franko. „ ••••••'>••• Kto pragnie posiadać ..,...,B ..- , , I I książkę do nabożeństwa w pięknej i mocnej oprawie a e z n o se niech sobie zapisze 

polska aausze.rka „Boże bądź miłości'ff'': 
Anna Szymkowiak Kai~żka. „Boje bf\d~ miłościw" zawi~ra .bard~o pi ękny z?iór nabo-

poleca się Rodaczkom, a mieozka łeństw i p1eśm, a kosztuJe w nadzwyczaJ p1~kn~J. i mocneJ oprawie 
w Herne Wilhelmstr. 44. 3,50 mrk:, 6 mrk., 7. t!Jrk., 7,5,o m.r~. i 9 mrk l\.Slą,~kę tę przesyłamy 

· ' popr.zedmm nadesłaniem nalezytosc1 albo też za zo.lrnzkf\ pocztowfł. ·······••+ \dt"es: •• Wiarus Pulski'', Bochum. 

bardzo łatwą odpłatę~ 
Meb1.e Ubrania 00000000000000000000 

dla męże~yzn § Każdy, kto w nowym § 
Za!;c:iety 2 domn kred. ytowym wszelkiego rodzaju, 

dh~ mężczyzn. 0 „Zum -Bergmann" po,j~:d. spn~ty j uko też 

O ( d 6 ·k· ) cale un:ądzem:ą Pale toty o po g rm iem 
dla mężczyzn. a kuµi, zostanie n aj z u- po każdej ~~ e ll i e. 

Zakiety o pełnie.j za·iowolony Własna parowa 
dla nie,viast. g przez dobry tol-''ar, fabryka mebli, 

Eapesy g pr?.1 1r, tanie ceny g 
dla niewiast. 8 i przez najłatwiejsze g dla tego wi?.zystkc. t i.: k tanio. 

t1bra:o.ia g warunki odpłaty. 8 Ognh~ł.~tł~ 
dla chłopców. &,000000000000000008 (maszyn) do gotow.) 

Na odpłatę otrzyma każdy bez względu na stan. 
Boehnm, Esse n, 

przy ulicy Bahnhofstrae-se nr. 30. Thurmstr.16 zupełaie przy rei>.sk im dworcu, 

Gelsenkłi.•chen, L a ą r, 
Bahnhofst.r. 94, obok~,Błlhnhofhotel'~. Kaiserstr. 6a, przy dworcu 



Baczność Rodacy w O orf mondzie ! 
W dniu 21 i 22 listopada rb. 

odbędą się 

wybory do rady miejskiej, 
a zatem niech każdy z was podąży do urny wyborczej 
aby głos swój tylko na Rodaka odda6. ' 

Naszemi kandydatBmi są nastepujący panowie: 
J ·. Kolenda w 2 okręgu lokal p. Cl<Pffa, Diippelstr. rn. 
T. Kuszajewski w 3 okręgu lokal Tu~ńhalle, Ostwall. 
Jl. Duźynski, w 4 okręgu lokal Gewerbeverein. Kuhstr. 
L. K•zmierezak w 5 okr. lok. p. Buka, Rheinischestr. 1. 
J. B1n1asiak w 6 okręgu lokal p. Vogella, Miinstorstr. 1. 

· Komitet. 

• 

„Biblioteczk·ę dla ·Dziatwy 
i Młodzieży Polskiej'' 

Ządajcie 
Wydawnictwo ludowe 

imienia Ada 11a . Mickiewicza 
zawierajl\Cfł historyę pohkj\, życiorysy 
naszyeh wielkjch mężów, swiętych pol
skich, powiastki moralne, legendy, baś
nie, bai ki w'ets~e i wiersz)' ki, orflz 
opowiadauia dla śmiechu i rnzrvwki i CZltajcie 

• 
Dotlłd wys~ło 6 tomiłt..~w po 

10 fen. za poj~d~ńczy tomik, sprze
ssłk~ 13 fen. 

Dalsze tomiki pod pras/ł. 
Ad'res: 

„ Wiarus Polski" Boc.h um, 

Glos Syńogarli~::v 
na P.u~tyni św.iata. tego jęczącej! to J~st: duszy .eh, z 3~d
a:6skieJ rozmyalama, do Pana Boga; w1eczne;4v oolubirńcr 
wzdychania~ w chrześciańskiej rloskonałoi\cj <~wkzem~-. 

Cena 1 markę, z przesyłką 1 mr ... 10 fen 

Ciekawe książki w nowem wydaniu. 
Krółuwa niebios. Pobołoe legendy o Matce Boskie.i 

Pen~ l mr) z pr:li{'.S. l.l~ m~ - W\'&lłll'Z z Walencyi. Oli po. 
ćz„tku do koli.ca p!ękna i zajmujlłcll powiastka. Cena 80' fen,, 1 przes 
90 fe?. - 1J~ryte skarby. Ciekawa:i pięknymi obra~k:ami przy 
ozdobiona powiastka, Cena 30 fen. z przes. 4Q. fen; - Zycie czlo„ 
wieka grzeszne10, usprawiedliwioneł;o i u~wi~e9ne1;0. 
Nauki, ra:ly i przykłady dla wszystkich. Z wielu obrazkamj. Cena 
'SO fen., z przes. 90 fen. - Młody pustelnik. Zajmu,j~ca. po.wieść. 
Cena ·35 fen., z przes. 45 fen. - Powiastki' (legendy) ku nauce. 
zbudowaniu i rozrywce·. Cena 30 fen., z przee. 35 fen. - z w',-cit': 
stwo cnoty. Piękna i buduj~ca powias~ka. Cena 40 fen., z przes. 
45 fen. - Toastnik. Zbiór przemówień, toastów, tyczeń, pieśni 
monologów, wierszy do deklamacyi itd. na. uroczy<1tości familijne a mia.~ 
nowicie oa zar~czyny, wesele, chrzciny i srebrne' i iłote we:lele. Cena 
60 fen„ z przes. 60 fen. - Dziesięć żywotów h iętych służebnic. 
Cena 30 fen„ z przee. 35 fen. - Królewna Różyczka. Stara 
baśń. Ce~a 25 fen, z przes. 30 fen. - Historya 'O jedenastu 
krółew1czacb. Cena 20 fen., z przee. 25 fen. - Vzemu dziad 
zawsze ddadem, choć mu wszyscy dajf\? Cena 20 fen., z przes. 
25 fen. - Dolllan i Liliana. Ciekawa histo.rya. z dawnych cza
sów. Cena 30 f'en., z prze~ 35 fen - Jonek i Niewidzialne 
szaty. Ceny 20 fon., z pr~es. 25 fen . .Milowid. Historya cu
downa o biednym przewoźniku. Cena 20 fen., z przes. 25 fen. -
Marzana. Historya bardzo ładna i ciekawa Cena. 30 fen , z przes. 
35 fen. - Stary Michał czarnoksiężnik. Cena. 25 fen., 1 

przes 30 fen. - Wałek n.a. jarn1arku. · Cena 20 feu. z lJrzes. 
25 fen. - Dla roz.rywłd. Zbiór ga.witd, wesołych opowiadań, po
wjast.ek, anegdot i żartów. 

Adre~: ~!I W i a .rus Polski" ~o~hu.~. 

Opłatki! 
Towarzystwom polskim polecam 

na gwiazdkę opłatki, 100 sztuk 
3 marki. Proszę o wc~esne za
mówienia~ gdyż na poczcie w o
statnich dniach duże trudności z 
odsyłki\. 

Hipolit Sibilski, 
Boelmm, Vidumer-Str. 18, 

przy ul. wiod~cej do Herne. 

1 481'tp 
Nowe książki. 

Bawmy si~! Gry nai wolnem 
powietrzu. Cena 50 f., z przes. 60 f. 

Zabawa zimą. Cena ló fen., 
z przes. 20 fen. 
Bąd~ oszcz~dnym. Cena .30 f ·: 

z pr1es. 35 fen. 
Wesołe ch,wile. Gry i zabawy 

towarzyskie w domu i poza do
mem, oraz miłe a pouczajj\ce za
trudnienia. Cena 1,80 m., z prze
syłkfł 2 mr. 

Gry 1'. zabawy w kółku rodzin
rwn. Cena. 1,20 mr., z przesyłki\ 
1.30 mr. 
· Gry i zabawy na wolnem po

wiet'rztt. Cena 80 fen., z przes. 
eo fen. 

Gry towa1·zyslcie. Cena 20 fen .. 
z przes. 25 fen. · 

Gry umysłowe. Cena 25 fen , 
z f rzes. 30 fen 

·Mae zatrudnienia w wolnych 
chu>ilach. Cena 50 fen ., z przes. 
60 fen. 

Zgadnij l Zagadki, szarady, re· 
busy i obrazki cieniowe. Cena 30 
fen., z przes. 35 fen. 

Ska>'bczyk strzech volskich. 
Cena 30 fen., z przes. 35 fen. 

Obrnzki wzicte z życia ludu 
Cena 35 fen., z przes. 40 fen. 

Arumugam. Powieść misyj na 
Cena 35 f., z przes. 40 fen. 

' 

Kłusownik. Cena 40 fen , z prze
syłk~ 45 fen. 
DęMonek. Cena 50 f; z przes 

GO fen. 
Królowa Jadl{)iga. jWładysłctw 

Jag·iełło. Władysław Wanuń
czyk. Cena 35 fen., z przes 40 f, 

Wesoły czai·oclziej. Zbiór we
sołych sztuk czarodziejskich. Cena 
40 fen., z przeli!. 45 fen. 

W dzień Zaduszny. Cena 50 
fen., z przes. 60 fen. 

Codzienna modlitwa przed obra
zem Przen. Rodziny, z obrazkiem 

Wybót• poezyj Mickiewicza. Ce
na 30 fen , z pzes. 35 fen 

Obrazy przedstawiajf\ce człowie
grzesrr..nego, uspravviedliwionego i 
uświęconego. Cena 1,20 mr., 
z przes. 1,40 mr. 

Nauka o pływaniu. Cena 15 
fen., z przes. 20 fen. 

Od wsi do wsi. - Od świtu do 
świtu. Cena 30 fen., z przee. 35 f. 

Jarmark na ŚW'i~ty Onufry. 
Cena 30 fen,, z przes. 35 fen. 
Adras: „Wiarus Polski", Bochum. 

'4"• pi 

Książki różne.i treś~ł. 
Róża leśna. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - Toast polski Wf 

~zem i proz4, czyli zbiór mów przy uroczyst-0ściach wszelkiego rod 
6~ 

Cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. - Dziwne przygody chłopa Ur~llJ 
Długonosa .. Cena 25 fen., z przes. 30 fen. - Jak to było pod w· 
dniem. Powieśó na tle dziejów ojczystych. Cena 40 fen. z przes 

1 

fen. - Michno Karas. Powieść historyczna z czasów Bol~sława. O~ 
brego. Cena 50 fen., z przes. 55 fen. - Jaśko Cholewa. Powia 

0
' 

Wstoryczna. ~ ?zasó.w Bolesł~wa Smi~ł~go. ~ei;ia 50 fen., z . prze~. 8~ 
ren. - Kazmuerz 1 Magdo81a. Powiesó z dz1016w ojczystych z siede 
nast~go stul~cia. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - Skrzydlaty wo·1 
Powiastka h1storyc.zna z czasów Jana Sobieskiego. Cena z prze~. 45f~n 
- ~zasy kościuszkowskie. Cena 50 fen., z przes. 60. fen. - Marc\l 
Nowma. Obrazek historyczny z czasów Bolesława Kl'zywoustego. Ce. 
na 60 fen., z przes. 60 fen. - O Czechu wojaku i o polskiej Han 
Op~wieśó histol'yczna z czazów potrzeby grunwaldzkiej za. Władysła~~ 
Jagiełły . . Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Jan Płużek. Powiesó 
czasów Bolesława Krzywoustego. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. _ 
~azep~, hetman Ukrainy. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. -:--- Szymek 
na.nd.z1a. Obra~ek z . czasów naszych. Cena. 60 fen., z przes. 70 fee' 
- Strachy. Kilka ciekawych opowiadań ku nauce i rozrywce. Cen 
!O fen·, z przes. 50 fen. - Czarnoksiężnik Twardowski.· '. Powieść ~ 
podali ludowych. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Nagroda cnoty 
Trzy powiastki: Anzelm w tatarskiej niewoli, Lekarz cudowny Miło~ 
Antosia do mat~. Cena 60 fen., z przes. 70 f. - Mała histo;ya Pol. 
!ka z obrazkalll1. Cena 30 f., z przes. 35 fen. · 

Adres: „ Wiarus Polski" lloehum. 

~~··~·„"~~"~··•i 
i Polski Elementarz 91 
'ł dla dzieci uczących się w szkole t 
4' tylko po niemiecku. ~ 
~ "' ~ ~estto naj 1 e p s zy elementarz, jaki dotychczas wy- .! 
A. azedł i dla tego powinien znajdować się w ręku każdego X dziecka polskiego na obczyźnie . 4 
y Elementarz wykonany jest bardzo gustownie ozdo- ~ 
..A biony licznymi obrazkami. a ułożony tak, że dzieck~ umie- .I: 
Y ,il\ce czytaó po niemiecku, łatwo nauczy się po polsku. .,, + Oena 30 fen., z przesyłką 40 fen. ł1 
• Adr~s: „ Wiarus Polski", 8oehmu. 1t 

§ §•••••'ł•••łł•~••••+8i
0 

oo~~ ~aa 

Scena Ludowa. 
Zbió1· ładnych dramacików, komedyjek, krotochwil, 
fraszek scenicznych, mon.olo~ów, dyaloł;ÓW i wiei;s1y 
etósownych na prz.edstawienia domowe podczas wesół, imienin, wieńcó 
itp. uroczystt)Śei rodzinnych, oraz dla teatrów amatorskich. Ułożjł i z 
brał J ó z e f O h o i sc r. e w a k i. 

l\:sif\Żkaej rzawiera na 240 stronach 38 komedyjek i 18 wierszy, 
~cena 1 ni. 60 fen., .z przesyłki\ 1 m. 70 fen., z oprawi\ 2 m: 
opięknej cze ta oprawie 2 m. 50 fen. (stósovrna na podarki), z przt· 
yłklł 2 m 60 fen. 

tiicena Ludowa jest jakby umyślnie ułożona dla Polaków 
w niemieckich stronach, gdyż podaje religijne, poucz&jf\ce, wesołe i łat11e 
do odegrania az uki. Za pomoc~ tej książki można, choć jest gdzie· 
kolwiek nkilku lub kilkunastu Rodaków, odegrać raz po raz teatrzyk 
domowy„ Znajduje się tu także grana. częato sztuczka: „Ogolili go be 
mydła", a oprócz tego ?I\ umieszezone: Czc~imy księży! - Ksif\dz i sie 
rota. - Złota i 5rebrna siekiera. - Zdrowy z11ib wyrwany, czyli: sku· 
teczne lekarstwo na ból serca. - Pijak w trumnie. - Berek przed 
i!ttdem. - Nie ma to jak handel wódktt. - Na ten weksel płaczę. -
Smi.e1c zdrajcy ojc:tyzny. - Czytajcie gazety polsko-katolickie itd. 

Zwra ~a się uprzejmie uwagę, że Towarzystwom wolno grać tylko 
za pozwoleniem autora, którego si~ udziela z11. bardzo przystępni\ cenę. 
Pisać trzeba o pozwolenie pod adresem: Józef Uhociszewski1 
Gniezno (Gnesen). 
. „Scena Ludowa" jest na składzie w Hsię;arni „ Wiarus~ 
Polskiego" w Bochum. Adresować krótko: „Wiarue Polski'( 
Bochum. 

Ksie·oarnia „ _i a rus a Po I ski ego" 
Bochum, przy ul. Maltheserstr~ 17 przY ul. Maltheserstr~ 17 

. ·. poleca we włelk:łm wybo1·ze 

:ksi~żki do · nabożeństwa 
·' CW- najróżniejszych opra-wsach, 

powieści ludowe i na tle narodowem, . figury Świętych Pańskich, krzyże, (pasyjki), elementarie, 

katechizmy, różne · ·książeczki z obrazkami dla dzieci, pióra, atrament i t ·d. 

W niedziele i · iwięta jeHt b:sl'ęgaruia otwa1.•ta·"od · godzinny 8-mej do godziny wpół do IO-tej przed . 

poł;ądniem i od ,wpół do .12„tej do :2-gieJ. po . Połudn.iu. 

·~~~~~~~~~~~~~~~:.::!:~~~==~~~=:,.;$:::.~~=J~a~;;.~· .~. ~w=.b~o~oh~u~m=. ~-~~t=<...S~·~ta=d:::c~m~i~.,:: •. i:::::):::n::l\~=r:=u::·· Wyr!a"Vroi<'w.rs ~~Wt'° r u I a Po h k tego" w Bochum·. 
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"-#~aho~i nn "fttQi"ek~ u.f.W!il.'tek i B<>botv s dodatkiem 
?~jr.ym p. i.· "'~lł.vb Katolicka", 11 dwutygodn!
fda111 p;półeeml;rm p. ~~ ~,Głofl górników ł hutników", 
Jlll'S pi!Jł:lmki~"'"'i m-0r~f.lldlun p. t.: s~Zwlercbdło". Pr.1ed• 
:f!ilttt kwarttili\& A.~ poeilcte l n listowych wynosi 1 mr. 
~~ teu.1 a 1 odno8~aniem uo domu 1 mr. 7 4 fen. „ Wia
~1i>W l"o~lkitt ~lf..]ł~~y jaet w €<enuiku pomowym pod 

n\', 1339 :i.f;1, ~~:mi~l ,~os. 

MODL SIĘ I PRACUJ! 

• Za Inseraty płacl sł~ r;n miejsca r~d.ka drobnego druku 
16 fen., a za ogłoszenia mmleszczone przed inserat!Ullł 
40 fen. Kto c.zęsto ogłaazs, otreyma odpowiedni opust 
cmyll rabat. Za tł6maczenła s obeyoh języków na pol
iki nic się nie płaci. Listy do Redakcyi, Drukarni 
i K'Alęgarni nale!y opłaeió 1 podaó w Jlioh dokładny 
A~a!ll pisqcego. Rękopisów się nie mwraca. Nazwisk 
itont'llpondentów be; !eh upowMn.ienia nie 'W:'lkazuje si~. 

Nr. 140. Bochum., środa, 20_ listopad.a 1901. Rok 11. == Rede.kcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje ai~ pl'zy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiai·us Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
. i16wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
Jt&lt Polakiem, kto potomstwu swemu 
iniemczyć się pozwoli! 

----------------M' a grud.zień 
upisać można już teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumerata wynosi 

~ t!flko 50 feu. ~ 
a z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 

Rodaków· prosimy, aby swych znajomych 
.zachęcali do zapisania sobie na grudzień „Wia· 
rusa Polskiego" z trzema bezpłatnymi dodat· 
ka.mi, 

----~------------Bicie dzieci polskich we Wrześni 
przed sądem. 

Akt oskarżenia w procesie wrzesińskim 
brzmi według "Kuryera Poznańskiego" w skró
ceniu jak następuje w głównych ustępach: 

1) Ignacy Furmaniak, szewc z \V rześni, 
ur. 26 lipca 1860 r., ożeniony z Józefą Macie· 
jewską, religii katolickiej, nie służył wojskowo 
i nie był karany. 

2) Franciszek Korzeniewski, robotnik z 
Wrześni, ur. 15 września 1853 r., żonaty z An· 
toniną Hernes, katolik już karany. 

3) Antoni Korzeniewski, uczeń z Wrześni 
ur~ 8 października 1887 r., syn Fr. Korzeniew
skiego i Antoniny Hernes, katolik, nie karany. 

4) Rozalia Pawlicka, robotnica z Wrześni 
ur. 4 września 1881, zamężna za Józefem Pa· 
wlickim, kat. niekarana. 

5) Aleksander Wiśniewski, uczeń szewski 
z Wrześni ur. 24 stycznia 1886 r. we Wrześni, 
syn Mateusza Wiśniewskiego i Stanisł~wy No
wackiej, katolik, niekarany. 

6) Franciszek Sz:ypulski, szewc z Wrześni 
ur. 4 października 1864 r., żonaty z Maryanną 
Manicką, katolik, niekarany. 

7) Stanisława Stachowiak, żona szewca z 
Wrześni ur. 21 października 1867 r., zamężna 
za Winc~ntym Stachowiakiem, katoliczka nie
karana. 

8) Jakób Sierakowski, robotnik z Wrześni, 
ur. 4: lipca 1865 r., żonaty z F.ranciszką. Zu· 
chierowicz, katolik nie służył WOJSkowo, meka
rany. 

9) Helena Jerzykiewicz. z Wrześni,. u;. 1 
kwietnia 1880 r., córka mistrza rzeźmck1ego 
Wojciecha Jerzykiewicza, kAtoliczka, niekarana. 

10) , Jan Zientek, szewc z ~rześni, ur. 
w lipcu 1853 r., żon.aty z Apolomą Samolak, 
katolik, nie służ'ł wojskowo, niekarany. 

11) Ignacy Balcerkiewicz z Wrześni, ur. 
31 stycznia 1881 r., nieżonaty, katolik, nieka· 
rany, popisowy. 

. 12) Antoni Obojnacki, szewc i brukarz z 
Wrześni, ur. 4 stycznia 1866 r., katolik należą· 
cy do pospolitego ruszenia, karany. 

13) Władysław Dzieciuchowicz, mistrz rze· 
żnicki z .Sokolnik, urodzony 27 czerwca 1873 

roku, żonaty z Eufrozyną Rewers, katolik, nie 
służył wojskowo, karany • 

14) Niepomucena Piasecka, żona murarza 
z ·wrześni, ur. w październik.u 18GO r., zamę· 
żna za l\faryanem Piasec~irn, katoliczka, nie· 
karana„ 

12) Katarzyna Zołnierkiewicz, żona krawca 
z "\Vrześni, ur. 18 marca 1860 r., zamężna za 
Janem Zołnierkiewiczem, katoliczka, niekarana. 

16) Jan Zołnierkiewicz, krawiec z Wrześni, 
mąż poprzedniej, urodzony 8 lutego 1860 r., 
żonaty z 'Katarzyną Skudlaraką, katolik, nie 
służył wo.iskowo i nie hył karany. 

17) Franciszek M usielnk, uczeń szewski z 
Wrześni,- od 28 maja 1901 roku w sądowem 
więzieniu we Wrześni w areszcie śledczym, ur. 
5-go paźdz. 1883 r., syn ~lichała Musielaka i 
:Michaliny Zmudy, katolik, nie karany, poborowy. 

18) Walenty Maciejewski, szewc z Wrze· 
śni, ur. 21 stycznia 1850, żonaty z Anielą 
Waszkiewicz, katolik, nic służył wojskowo, ka· 
rany. 

19) Józef Haehnel, mistrz krawiecki z 
Wrześni, ur. 9 lutego 1870, żonaty z Julianną 
Andrzejewską, katolik, landwerzysta, karany. 

20) Ignacy Jagodziąski, szewc z Wrześni, 
ur. 31 lipca 1855 r., żonaty z J 6zefą W szela· 
htt, h.oi.,.,,f:.ly, 1„ ... „„-:„ 

. i 21) Marcin . ~ichstaedt, mistrz r~eźnicki z 
Wrześni, ur. 21 października 1862 roku, żo· 
naty ze Stanisławą Jerzykiewicz, katolik, nie 
służył wojskowo, i nie karany. 

22) Elźbieta Kantorczyk, żona szewca .z 
Wrześni, ur. 1 listopada lą63 r., zap.1~żna na 
Andrzejem Kantorzczykiem, katoliczka, nieka· 
rana. 

23) Jadw1ga Jezierska, żona tok~rza, 
z \'Vrześni, ur. w pv ździcrniku 1846„ r., zawę
żna za Maksymilianem J ezier:;kim, katolicz,ka, 
niekarana. 

Oskarżeni są .... po µierw sze: 
A. Furmal!liak; Francis7Aek Kc·rzeniewski, 

Antoni Korzeniewski, Pawlicka, Wiśniewski, 
SzJ pulski. St~cho wiako~a, .Sierak o w.ski, J ~rzyk~e· 
wicz, ZienteK, Balcerk~ew1cz, Ch0Jnack1, Dzie· 
ciuchowicz, Piasecka, Zołnierkiewiczowa, Zoł· 
nierkiewicz, Musielak, Maciejewski, Haehnel, 
Jagodziński, Kantorczykowa i Jezierska, razem 
22 osoby . . 

1) że w dniu 20 maja 1901 we 'Vrześni 
uczestniczyli w publiczn'em zbiegowisku, w któ· 
rem zamierzono gwałtem lub groźbami urząd 
lub urzędników, a mianowicie powiatowego in~ 
spektora szkólnego i nauczycieli szkoły katoli· 
ckiej ludowej „we 'Vrześni zmusić do zaniecha· 
nia wy konanfa czynności urzędowej. 

(~ 114 i 115. ustęp 1 z kodeksu karnego); 
' II) przez to samo również wzięli udział 

,,. publicznem zbiegowisku ludzi, przy którem 
wspólną siłą przeciw budynkowi katolickiej 
szkoły ludowej we \V rześni, rzucając nań ka·
mieniami i uderzeniem kijami, gwałtu dokonano. 

(§ 125, ustęp 1 kodeksu karnego) 
III) Piasecka i Musielakowa przez tę sa

IDłł czynność, gdy tłum ludzi się zgromadził, 
i w zamiarze dokonania gwałtu na osobach lub 
rzeczach wspólnemi siłami wtargnął do zam
kniętego, do publicznej służby przeznaczonego 
budynku katolickiej szkoły ludowej we Wrze
śni, w tych czynnościach wzięły udział 

(§ 24 kodeksu karnego) 
IV) Furmaniak, Franciszek Korzeniewski, 

Antoni Korzeniewski, Pawlicka, Wiśniewski, 
Zołnierkiewicz, przez tę samą czynność; An
toni Korzeniewski i Wiśniewski oprócz tego 

dnia 21 maja lDOl r. we Wrześni, a zatem 
przez drugą czynność krzykiem i wyzywaniem, 
okrzykami hurra i brawo, oraz przez wdrapa
nie się na płot szk6lny w niestósowny sposób, 
pokój zakłócający hałas wywołali i wykonali 
gruby wybryk. 

N as tęp nie Zientek, Balcerkiewicz, Chojna
cki, Dzieciuchowicz i Piasecka, każdy przez 
samodzielny czyn w dniu 20 maja 1901 roku 
we Wrześni. 

Zientek słowami: „Bij go, bij go, - tego 
złodzieja! ~ 

Balcer kie wie~ słowami: "Bij go, bjj go, 
te~o złodzieja; niech żyje Polska 1" 

Chojnacki słowami: „Złodzieje, psiekrwie~ 
bij go, bij go", 

Piasecka słowami: ,iPsiakrew, psi djable, 
psie niemiecki1 ty chcesz wydrzeć naszym dzie
ciom religię, oczy ci wydrapię, zabijcie ich". ; 

Dzieciuchowicz słowami: „Powiesić go na 
suchej gałęzi" 

publicznie wobec tłumu ludzi w?.ywali do 
popełnienia czynu karygodnego, który jednak 
nie zostuł wykonany. 

(§ 110. 111, ustęp 2 proced. karnej). 
Następnie Dzieciuchowicz, Jagodziński, 

Kantorczykowa i Jezierska w dniu 20, a wzglę
rl„;" 91 n'l'lj.n 1 fl()1 rokn WP. Wr?:PRni nrzez 
dalszy samodzielny czyn, a zwłaszmrn: 

Dzieciuchowicz (w dniu 20 maja lDOl r.) 
słowami: ~'Psiakrew, powiesimy cię na. such~j 
gałęzi; nauczycielowi, który by t~k ~1ł moje 
dzieci,„wyrznąłb:vm ..•. " - pubhczme obra"".' 
zili nauczycieli Koralewskiego i vVenzla. 

b) Jagodziński słowami: :,Tam idą do 
rzeźni"' nauczycieli Scbolzchena, Wenzla i No„ 
wickiego poblicznie obraził. 

c) Kantorc~ykówa słowami: ~,\'Vylt>łabym 
ci na łeb garnek ukropu~', miejskiego wach-
mistrza Knnppego obraziła. . 

d) Jezierska wyrażeniem: nGdybym miała. 
topór, i·ąbałabymH, nauczyciela Koralew~kiego 
obraziła. 

Następnie: Zientek, Balcerkiewicz, Choj
nacki i Piasecka nauczyciela Koralewskiego 
publicznie obrazili a Piasecka także pow. in
spektora szkolnego dr. vVintera i 

Piasecka oprócz tego przez 4 samodzielne 
czynności, a mianowicie: 

a) w dniu 20 maja mol roku we Wrze
śni wyrażeniem: .,Ty psie przeklęty, ty chcesz 
za 100 marek sprzedać dusze naszych dzieci", 
nauczyciela Koralewskiego ; 

. b) tegoż pana słowami: „ Ty psie. tobie 
nie darujemy, jak wyjdziesz", 

c) słowami: „Ty kaczanowski kałdunie, 
ja ciebie zabij~ 4 '~ nauczyciela Scholzchen ; 

d) słowami: „Tam idzie ten, co za 300 
marek wszystko zrobi", nauez. Koralewskiego. 

Następni : Piasecka i Eichstaedt pewnego 
foia w maju 1901 roku w karczmie w Ka
czanowie wyrażeniem : „że go sprz~tnie, że 
najmie bumlera, który palnie go w serce, że 
zaraz trupem padnie, że jeżeli nie we Wrześni, 
to w Kaczanowie ge sprzątnie\', nauczycielow~ 
Scholzchen zagroził WJ'konaniem zbrodni. 

Dowody: 
a.) rysunek ręczny i protokół ogl~dzin z 

21 czerwca lDOl, 
b) zeznania oskarżonych, 
c) świadectwo: 1) inspektora powiatowego 

szkólnego dr. Wintera, 2) nauczyciela Feliksa 
Koralewskiego, 3) nauczyciela Scholzchena, 4) 
ks. wikuryusza Laskowskiego, 5) v.achmistrza. 
miejskiego Kozłowic?a, 6) wachmistrza miej-



skiego Knappe'go, 7) nadwachmistrza Eichlera, 
8) żandarma Pf1tzermanna, 9) urzędnika poli
cyjnego i wykonawczego Stanisława Suszki, 
10) nauczyciela Oskara Pohla, 11) nauczyciela 
Antoniego Nowickiego, 12) nauczyciela Au
gu~ta Wenzla z Wrześni, 13) kolonisty Mar
cina Radkego, 14) kolonisty Ryszarda Tewesa, 
15) oberżysty Jana Budzińskiego z Kaczanowa. 

(Ciąg dalszy nastfłpi). 

Zienl.ie polskies 
• z Pros Zach., Warmii i Jlazu.r. 

Pelplin. s„„,ięcenfo kleryków na subdya
konów odłożono na późniejsKy czas, gdyż w 
niedzielę 24: bm. odbędzie się koni3ekracya Bi· 
skupa Sufragana Hermanna w Fromborku, w 
której nasz najprzew. Arcypasterz będzie czyn· 
nym obok Biskupa Sufragana ks. Likowskiego 
z Poznania. Biskupem·konsekratorem będzie 
najprzew. Biskup wnr.niń~ki Andrzej. 

Ryjewo. W poniedziałek po południu 
rozbiegły się konie posiedziciela OrtcnannE.t z L., 
a powó.7.ka przejechała robotnika Kalinowskie 
go, który wskutek ran otrzymanych nazajutrz 
zmarł. 

To1•ań. Procesy prasowe. We wtorek 
dnia 19 bm. o g1)dz:nie trzy kwadran~e na 1 
toczył siQ przed Izb~ kaml w Starogardzie 
proce3 apelacyjny . re~aktou ,,Gitzety. Tor~ń
skie1'' p. JaM. Brn,1sln-cgo, skaza.n~go, Jak wul -
dom.o, w 'rciewie za rozdawanie broszur na 
wiecu w Pelplinie. Q3karżony, chcąc :-;bić wy
wody sędziegJ pierwszej in;:;tJ.ncyi, powołuje 
na świadków panów S. B:1szczyriskiego z To
runio., dra Łcbińskiego, naczelnego redaktora 
• Dziennika Pozn.~· z Poznania, ks. prob. dra 
Pobłockiego z Niedźwiedzia, redaktora p. M. 
Majerskiego z Grud~iB/lzJ. i właściciela hotelu 
p. T Si kors kiego z Pelplina. 

Na przyszły poniedziałek, otrzymał pan 
Brejski pozew przed sąd sędziego śledc~eg.~ 
w Toruniu, gdyż wytoczono mu znowu Jak.Is 
proces. 

„ z Wiei. Ks. Poznańsldeco. 
~-~;,~ 'fXT 1\1f •• „_""~"~':" -~~ l ..... ~~"~" ·~ ~~~ 

dole gospodarza Józefa Sochę bez życia z prze
strzeloną gło ?i· ł\· M1..rdercy dotąd nie wyśle· 
dz ono. . 

Do1•uchowo. Sp. ks. Józef Szczepański, 
probof:zcz w Doruchowie, umarł w 55 roku 
życia a 29 kapłuńatwa. R. i. p. 

Jlogilno. W nocy z środy na czwartek 
pope!niono tu znaczną i nadzwyczaj śmiałą 
Kradzież. Do kupca i zegarmistrza p. Józefa 
Strzeleckiego, mieszkającego blisko rynku, wła· 
mali się złodzieje w ten sposób, że w drzwiach 
prowadzących do skło.du, wyrżnęli prny zamku 

Grześ niepiśmienny. 
(Ci\$ d&luy). 

Za parę dni list był gotów. Grześ wy
słuchał go, jak kazania, z uwagą ogrommł. 
Było w nim wszystko, co chciu.ł, tylko tak 
jakoś mało serdecznie to mu się wydt4ło napi· 
sane. Gbyby on umiał pisać. czuł, żeby to 
wszystko czulej napisał, że ojcowie i Marynka 
musieliby si~ zbeczeć nad jego listem. Ale 
skoro me umiał~ więc musiał się kontentować 
tern, co napisał Marcin 

Mniejby jeezcze był kontent z tego listu, 
gdyby byt wiedział, że tam w nim o Marynce 
żadnej wzmianki nio było; M~rcin czytał mu 
niby. że pozdrawi8. l\Iarynk~, że dowiaduje się 
o jej zdrowie, czy p<unięta o nim, jak on o 

· niej; ale czytał to z pamięci. W liście tego 
wcale nie napisał. ~a.to.miast napisał, czego 
jednak Grzesiowi nie przeczytał - napis.tł 
bardzo wiele od siebie, niby nie od siebie, 
tylko od Grzesia. 

- „J est tu - pisał niby od Grzesia -
w naszym pułku Marcin Dudziak, alem z nim 
nie dużo gadał, bo on teraz wielka figura, ze 
samymi tylko starszymi przeataje - ka
pralem jest, ale co ino patrzeć, jak feldfeblem 
zostanie, bo go pułkownik strasznie lubi, a 
panny pułkownikówny w oczy go chwalą, że 
taki swarny i ładny z niego chłopiec. Zapy
tywał mnie o Marynkę i ka.zał jłł pozdrowić 
i powiedział, te choć W ęgicrki są ładne, ale 
ona jemu najmilsza". 

List ten sam Grześ poniósł na pocztę, -
biegł, jak pies więcej niż milę, bo chciał, żeby 

otwór, przez który można było wysunąć rękę 
i zamek wewnątrz otworzyć. P. Strzelecki spał 
w pokoju tylnym, oddzielonym od składu dwo 
ma innymi pokoj&mi, natomiast służąca spała 
w bezpośredniej bliskości składu, mimo to ża· 
dnego szelestu nie słyszała. Złodzieje zabrali 
150 zegarków srebrnych i złotych, 300 pierścion· 
ków, około 3 tuziny 0 brączek ślubnych, wię· 
kszą ilość bransoletek, kolczyków i innej biżu
teryi. Ogólu szkoda, jaką p. S .poniósł, wyno· 
si około 8000 marek Złodzieje musieli być ze 
składem i wartością przedmiotów tam się znaj· 
dujących dokładnie obeznani, wszystkie bowiem 
mniej wartościowe przedmioty, jak srebrne i 
niklowe zegarki i łańcuszki pozostawili. 

O niezwykłej zuchwałości, z jaką kradzież 
tę popełniono, można i ztąd wnosić, że pewna. 
kobieta widziała o dwunastej godzinie w skła· 
dzie p. S. światło, nie przypuszczała jednako 
woż, aby tam był kto inny, jak ktoś z domo
wników. 

~ Ze Slązka czyli Starej Polttkł. 
Pszczyna (Pless.) W Lędzinie powstał 

w kościele ogień i tak się rozsze1·zył, że pożar 
zniszczył połowę miasta. 

Prudnik. Na rozkaz prokuratoryi z Nysy 
are.aztowa.ny został - jak donosi „Katolik" 
- zastępca prokurntoryi (a.mts~iuwalt) Wrocke 
w Prudniku ponieważ wykazało sitt, iż ten, 
który miał być stróżem prawa., karany był za 
zbrodnię przeciw mornlności 8 miesjącami wię· 
zienia i utratą praw honorowych. - I taki 
człowiek sprawował unąd publicznego o:Jkar
życiela L 

Lubliniec. Na dworcu tutejszym zaszło 
we wtorek rano około piątej godziny straszne 
nieszczęście. Lokomotywa pochwyeiła robotnika 
kolejowego Franciszka Brzeziną, ranźerującego 
pociągi i rzuciła go pod koła tak nieszczęśli
wie, że koła urwał~ mu głowę i rękę. Nieszczę· 
śliwy, liczący 25 lat, pozostawił młodą wdowę, 
z którą był żonaty dopiero od pół roku. 

Ze śTR1ata. 
Be1·1in. Półurzędowe „Berl. Pol. Nachr." 

przygoto\\'ują swych czytelrnków na to, że 
rzesza niemiecka zaciągnie uową pożyczkę, 
aby wybrnąć .z kłopotów finansowych. 

\Viedeń.. W uniwersytecie powstały 
dziś kłótnie i bójki rui\~dzy studentami, nale· 
żącymi do niemieckiej partyi katolickiej a 
wszechniemcami. Rektor Schipper, niesiony 
na barkach pedeli, uspokajał studentów, którzy 
pobiwszy s}ę jeszcze po tej przemowie po· 
wtórnie, rozeszli się ostatecznie z gmachu uni
wersyteckiego. 

jak najprędzej wiadomość o nim miała rodzina 
i Marynka. 

W istocie radość była. wielka, gdy list 
doszedł do wsi. Hodzice bowiem, nie maj~c 
długo wiadomości o synu, trapili się, czy nie 
chory, czy nie umarł, czego broń Boźe. Byli 
tak ciekawi, co w liście stoi, że nie mieli cer
pliwości biegać z nim do profo"Bora, tylko po 
biegli, gdzie im było najbLżej, do chaty wój
towej i kazali Marynce czytać na gwałt. 

Czytała, jak umiała - nie uważu.jąc na 
przecinki, na kropki, - czytała jednym cią
giem, odpoczywając tam, gdzie jPj tchu brakło, 
przekręcając wyrazy ; ale ostatecznie rodzice, 
którzy słuchali więcej sercem, niz uszami, do
wiedzieli 8ię, czego chcieli, o co im najbar
dziej chod~iło, że ich S)nalek zdrów, że mu 
tęskno bez domu. Matka chciała mu co tchu 
szkaplerz posyłać i pierogi, które właśnie po
p~ekli na święta i święcone jajko, kiełbasę, aż 
dopiero wójt jlł musiał mitygować, te on teraz 
na. ~o nie patrzy, bo tam ma lepsze przysmaki. 
W 0Jt był także w wojsku na Węgrzech, to 
wiedział dobrze. 

Choć list wydawał się Grzesiowi za smu
tny, za mało serdec~ny, to jednak i matka i 
ojciec spłakali się przy nim, że ci4gle to suk
maną, to rękawem musieli sobie nos i oczy 
wycierać. To ich tylko dziwiło i smuciło, że 
o Marynce żadnej wzmianki nie było. Wójta 
to zapomnienie i gniewało i obrażało nawet. 

- To Marcin - mówił - i obcy i do 
tego kapral, a o Marynce nie zapomniał. Mó
wił, że ona. mu najmilejsza, choć Węgierki 
fiu, fiu, co to za dziewczęta te Węgierki -
mało to ich widziałem 1. 

Paryż. Na ostatniem zgromadzeniu g6r. 
ników w Carmaux zapadła uchwała, aby be.z„ 
ro bocie powszechne odłożyć, ale rozpoc1,ąć je 
natychmiast, gdyby rząd nie poparł w padil.
mencie żądań górników. 

Wojna angielsko • transwalska. 
Z pola walki w Afryce przybył do Mar· 

sylii kuryer naczelnego wodza burów, ~en. 
Ludwika Bothy, z ważnemi papierami. Opo· 
wiada on, że położenie rzeczy jest pomyślniejsze 
obecnie, ni~ było oddawna. Burowie liczl\ 
15,000 ludzi pod bronią1 którzy są dobrze za. 
opatrzeni i uzbrojeni, a płoną miłością oj
czyzny i gotowi są do wazelkich ofiar. Zdol· 
nych do walki w polu żołnierzy angielskich 
kuryer ów oblicza ledwo na 40,000. Lord 
Kitchener gospodarzy z bezprzykładną sro• 
gościł\ i ka.że rozatrzeliwać wszystkich podej· 
rzanych Niemców i Francuzów. 

Z róż:a.ych stron. 
W Schalke zostanie pobudowany kato

licki dom chorych. 
Telgte. Złodziei, którzy tutejazy kościół 

okradli już przytrzymano. 
Przy Datteln zlłkłada firma Kruppa z 

Essen nową kopalnią węgla. 
lVatteu~cheid. liczy 21,355 mieszkań· 

ców, pomiędzy tymi 11916 katolików, n 79 
lutrów, 205 żydów i 55 innych wy~nań. 

\V Bedinie jest obecnie 50 do 60 ty· 
si~cy robotr11ków bez pracy. 

Bochum W śrndę 20 bm. jest w tu· 
tejs~ych kości1. łach t izynastogodzinne na bo· 
żeństwo . 

W Weitmar miet3zka 6557 kutoiików a 
8137 ewangielik6w. 

H'erne. Syn mularza Zielaskowskiego 
spadł z trzeciego piqtra na ulicę i niebez· 
piec.znie się pokaleczył. 

Herne li.czy 14,192 katolików, 14)078 
protestantów, 217 żydów i 166 dysydentów. 

Eo:nt~cla jesienne. 
Dla zatrudnionych w kopalni „Julia", jeteli w 

wiejskim powiecie .Bol}hum mieszk&jt\, na pnd wór2.u rej.te 
kopalni w Baukau. 

22 ilstoptLda o godz. 2 po poł. dl11. piach. prow„ 
gwardyi i broni spec. z lat 1894 do 1901, dla wsz~stkich 
mper·rewidendów i dla tych, którzy pomi~dzy 1 kwietnia. 
a 30 tym września 1889 r. w~t"ptli. 

Dla z1; trudnionych w kopalni „ilannove1·", szyb 
I i II, jeżeli mies~kżijl\ -w wiejskim powiecie Bochum, na 
podwórzu teji&e kopalni w Horael. 

23 listopada o godz 1 po południu dla piechoty 
prow„ gwardyi i broni spec. z lat 1894 dv 1901, dla 
superrewideudów i dlti tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia 
& 30 Wr2CSnia 1889 r. WSt!lipili, 

Wojciechowie nie słuchali tego, co wójt 
mówił o Węgierkach~ bo im w głowie tylko 
to było, dla czego Gi·ześ nie zrobił żadnej 
wzmianki o Marynce, ani jej pozdrowić nie 
kaznł. Zafrasowało ich to zapomnienie i me -
dytowali, co to być mogło. 

- Przecie - mówiła \Voiciechnwa -
jak go postrzygli i miał iść, to "sam mi si~ 
pnyznał, że mu najbardziej żal Marynki od
chodzić. pro"ił mnie. bym na nią miała oko, 
żeby mu dziewucha figla nie wypłatała i do in· 
nego serca nie obróciła. A teraz miałby za
pomnieć. 

- Bo mo:7.e do jakiej Węgierki obrócił 
serce - rzekł wójt. 

- E ! co też gadacie, takby to zaraz. 
- U Węgrów to duchem i cizie, bo to 

naród gorą.~y, wino ich grzeje i pali - a 
szelmy Węgierki umieją bałamucić chłopaków -
o! umieją. 

Tu zaczął im opowiadać różne w tym 
sposobie wypadkj, na które patrzał własnymi 
oczami, lub znał ze słyszenia. ' 

Marynka słuchała tego nie słuchając, -
bo kiedy jej ojciec mówił, ona myślała sobie 
o Marcinku. Gdy w liście czytała o nim, to 
serce zaczęło jej skakać w piersiach, jak wie -
wiórka w klatce i ognie jej na twarz buch
nęły, że zdawało się, iż spalą ją; szczególniej, 
gdy czytała, że ona mu milsza, niż wszystkie 
Węgierki. 

To j' tylko d.ziwiło, że Grzrś o tern pisze. 
- Ozy on głupi - myślała sobie -

żeby takie rzeczy pisał. Chyba, że taki głupi 
i niewiedr.,cy - kręci bicz na siebie samego. 

(Oiu dal11y naał4pi). 



'WIAnus POLSKI~ 

Dla zatradnionych w kopalni „Uannibal", szyb 
i i Il i w koks.owni Schulz, jeżeli w wie.1skim powiecie 
JłochuznmieazkaJ"' na dziedzińcu kopalni „,Ha.nnibal4', szyb I 
w Marmelshagen. 

23 listopada o g. 21/ 2 po poł. dla piech. prow., 
. „wardyi i ~roni spec.. z lat l894 dJ 190li dla superrewi. 

dendów i nla tych, którzy pomiędzy 1 ·azym kwietnia a 30 
września 1889 roku wsU.pili. 

----
Dla za~udnionyc~ w kopalni „P1·asident", szyb I, 

jeieli w wieJ1kim powiecie Bochum mieszka.Ją,, na dziedziń
cu tt>jłe kopalni w Hamme. 

29 liatopada o godz. 31/ 2 po poł. dla piech. prow., gwar
.dyi i broni spec. z lat 1894: do 1901, dla superrewidendó'VI' 

1•J dla tych, którzy pomiędzy 1 kwietnia. a 30 września 
1889 roku wetą,?ili· 

Dla zatrudnionych w kopalni „«Joasolidation", 
azyb I na draiedzińcu tejłe kopalni w Sehalke. 

22 listopada o godz. 21;2 dla piel·h. prow., gwardyi i 
broni spec. z lat 1891 do 1900 i dla młod~zych, dla wszy
stkich .superrewidendów i dla. tyea, którzy pomięiłzy 1 
swietnia a 30 września 1889 r. wat,pili. 

Dla zatrudnionych w kopalni „«Jonsolid1dion", 
i!Zyb II i w fabryce „Scllalker Eisenhtltte", na 
idziedziń cu tejże kopalni, szyb U w Schalke. 

23 listopada o godz. 21;2 dla piech. prow., gwardyi i 
'broni spec. z lat 1894 do 1900 i dla młodszych, dla 
·•wszystkich superrewidendów i dla tych, którzy pomiędzy 
1 kwietnia a 30 września 1889 r wstą_pili. 

Odnowienie Misyi w Katernbergu 
'W dniach od 24-go liet.op!!.da 09 1 ·go grudniA r. 1901 
odpri.Wione przez priewielebuvch księży probos~czów ,J. 
JMsserta i K. Paezt.n.lsltifgo z archid;,ecezyi gnieźnii:;ń
~ko-po1m11ńsldej. Pierwsze kazanie (wstępne) odbędzie się 
w nied!i.eię 2t listopada o 21/ 2 po pał. W innyeh dniach 
:kau.nia ~ostan!\ wygłoa:r.nne ra.110 o godz. s1;2 i wieczorem 
o godz. 71/ 2 W niedzielę l'~go irudnia rMo o godz 10 
:iuma, potem kazanie, po południu o godz. 4 kannie po• 
·jegnalne. 

Nabożeństwo polskie. 
W Bismarck spow. 8w. w piątek 22 liatopadn 

'PO poł. i w sobotę rano. Kaa:anic w pi~tek po poł. o godz. 
Mej. . 

W Gełliien1iircben-A.U8tadt snow. św. od 
soboty 23 listopada. pL> poł aż d• poni~dzialku rano. Ka· 
,zanie w niedzielę (24~go) po poł. o godz. 4.•t,et. 

W 8challrn spow. św. w poniedziałek 25 Hstopa
da po poł. i we wtorek rano. KaPJanie w poniedziałek 
tpo poł. o godz. 6-tej. Ks. M 

Porządek naboteilstwa w Bottropie 
w niedzielę, 24 listopada. 

I. msZSl św. o godz. 6; II. msza św. o godr.inie 63/4-; 
SIII. msza św. o godz. 71/2 ; IV. msza ś-w. (dla Pclaków) 
·o godz. 81/4,; V. msza św. o godz. 9. Wielkie nabo
ażeńtwo z kazaniem o godz. 10. 

Towarzystwo gimnastyczne "Sokół" 
-w Bochum. 

Przyszłe posiedzenie octbęrJ.zie się w czwarte.k dnia 
'21 bm. o godzinie 9-teJ wiectorem na stili p. Schemanna, 
;przy klasztorze. U pras:za się o liczny udział. 

Czołem I Wydział. 

Wiec polski w Herne 
odb~dzie się w niedzielę 24: list,opada o go• 

1 dzinie 4 po poi. w sali p. Nussbauma. 

Towarzystwo św Jana Obrze. w U eckendorf 
donosi swym członkom, iż zebranie odbędllie się w nie
dziel~ dnia 24 listopada o godz . 1/25 po południu, na. któ
rem będzie wręczenie podarku jubilatom. Uprasza si~ 
członków o przybycie z żona.mi i dziatkami. - Goście 
mile widziani. Z ar z ą d. 

Baczność członkowie Tow. św. Jana 
w Ueckendorfie. 

W niedziel@ dnia 24: listopada o godz. 6 wieezorem 
obchodzimy ws;iólnie srebrne wesele (z tańcem) na 
sali p. Antoniego Bankmanna Zapraszamy szanownych 
członków i ich rodziny, inni Rodacy, którzyby chcieli braó 
udział w nas~em weJelu, powinni być cdonkami Tow. św. 
Jana. Nieczłonkowle nie maj~ wstępu. 

M. Maliński, A. Bieniaszewski, P. Stelmaszyk 
Jubilaci i członkowie Tow. św. Jana w Ueckendor1ie. 

Towarzystwo. św. ·wawrzyńca w Castrop 
donosi swym członkom, iż z powodu posiedzenia miejsco
wej kasy ch0rych, posiedzenie odbędzie eię w niedzielę 
dnia 24 lhtopada po południu dopiero o godz 6. Liczny 
udział jest poż~dany. -- Goście mile widziani. 

Zarz~d. 

Koło śpiewu „ Zgoda" w Witten. 
Przyszła lekcya śpiewu 0dbędzie się w niedzielę o 

godz. 10 przed południem. Po lekcyi śpiewu odbędzie 
się posiedzell'ie zarz1:1,du Kółk:a, na. które zapraszamy za.
rzj\d Tow. św. Ja.na i św. Józefo z Witten, w celu omó
wienia sprawy śpiewu kościelnego i innych ważnych spraw. 

I O punktualne stawienie się powytej zaproszonych za.rz~
dów o godz. 11 przed południem prodn:.:y up~zejmie 

M. P&luch, przewodn. P. Dejter, sekr. 

'Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark II 
doncsi swym członkom, iż w niedzielę dni.il.. 24 listopada 
o godr;. 4 p(} poł:.xdniu odbędzie się zebranie, na którem lię
dzie ;obór novvl'go zarz~du. 'Qprasza si!J cdtJnków o jak 
najlicznie,js6y u 1 ział. - H.ewizcrowie ka,y i cały stary 
zarif\d zechc~ si~ zebrać o godz. 2 po południu. 

l .Jo.u D;v biGhański, pr~mwodo. 

Bac2'ność Bod.acy 
~ parafii ostrowskiej! 

Jak W·mystkim w11.1.domo1 rozp(:cz~liścny zbierać skład
ki na eztMdar dla naszego k0ścioła pura:fialnego w Oatro
wie. Już :c:enraliśmy ns p:r.zeailłem zebraniu dość pokaźnf\ 
rmroę, lecz dużo ies.zcze buk, aby módz sztandar sprawić, 
Odzywa.m s~ę więc do wszystkich psrafhn ostrowskich 
pl'zebywajlJir.ych na. obczyźnie, do tych1 w których wiara 
ojców na:;.zych jeszcze nie wygasła i którym c:1pra.wa spra
wienia paa1 i~tki do kościoła. naazego obo,iętn~ nie jest, 
a.żeby się przyozyl'lHi swemi cfiurami do tak azlachetoego 
dzieła W tym celu odbędzie się w niedziel~ 2".l li• 
stopada po połud1iu o gr.dz. 1/ 24 zebranie w lokalu 
pana Sohemv.nna w Bochum, obok klasztoru. Ktoby na 
zebraDie nie mógł przybyć, a chce się przyczyni<\ do 
tl'j sprawy. może nadeełać swój datek pud ad.rc:sem je
clnr-go z niźt•j wymienionych. 

Mie.b:.ł Sliwlrn. Wetter nad Ruhr~, ul. Kaiaersti·. 14 ; 
\V~lenty W(l.jtczak, Herne, ul. Coloniestr. 24; 
Józ-ef Kawalel', Bochum, uL Mj~ltheserstr, 17, 
Jakób Swhi.;auki Boch'1m, ul. Mautr. 12 ; 
Paweł Switała, Bochum, ul. Maxotr. 12; 
Franci:\~ek ·~łomianny, Wiemelhausen, ul. Ottogtr. 19. 
Adam St!i.wkkl, Altenes::ien, Vogelheimerstr. D. 35112·; 
Dndrzfj Lisiak, Hofatede· Riemke, Coneumstr. 6 ; 
Jitn Jędrzejak, Duisburg-Hocbfeld. • 

Za komitet: Michał Sliwka. 

~ adsyłają.-.. kort1!!lpondencye, oiłoszenie, 
zinrh-)wienia Lsią.iek i t. do trzebaka:tdy ł'8f 
pedoa ""wó1 dokłti.JliaY salfe!'i'i. 

Nowy dom 

Pod.zi9kowanie ! 
Towarzystwom, oraz wszystkim, którzy wzięli udział 

w pogrtiebie naszej koohaneJ córki 
8. p. Stanisławy Różek 

składamy nintejszem najszczersze podzi@kowanie ataropol
skiem „Bóg zapłać". W smtitku pogr~źeni rodzice 

A.. i E. Różek. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Essen 
donosi swym osłonkom, iż w sobotę dnia 23 listopada 
wieczorem o 7 godzinie urliiidza tow. wieczorek fami• 
lijay, na który wazystkich członków towarzystwa Da
ezego jak najuprzejmiej zaprasza 

P. Burlaga, przewodnicz2'cy. 

'l"owarzystwo św. Marcina w Kirchlinde 
odbędzie w niedzielę dnia. 24: listopada po południu o 3 
godztnie roczne walne zebranie na sali zwykłych 
posiedzeń, na którem będzie obór nowego zarz,du. O li
czny udział członków się uprasza. - Rewizorowie kasy 
winni się stawió godzlnę prędzej. 

Stefan Józefiak, ptzewodn. 'Józef Górecki, sekr. 

'l'ow. św. Stanisława Bisk. w Marxloh. 
Zebr1.nie nadzwyczajne odbędzie się w niedzielę dnia 

24 lhtopada o godzinie 4 po południu u pana Rosendala. 
Prosimy, aby s\o ka.tdy stawił, bo chodzi o bardzo wożne 
sprawy. Z ar z~ d. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismark. 
W przyszłą, niedzielę dnia 24 listopada rb. odb@dzie 

si@ miesięczne i zarazem walne zebranie o godz. 4. 
po południu na sali posiedzeń. - Zarzą,d i rewizorowie 
kasy winni prgybyć 2 godziny prędzej. - Zaratem do
nosi się tym członkom, którzy ost1.tnim razem nie przy
byli lub nie mogli przybyć swyoh mieaior.znych składek 
zapłacić, z powoJu nieregularnego posiedtenla, powinni 
się na przy3złe posłedzenie jak najliczniej stawić w celu 
uregulowania. składek miesięcznych. 'l'ym razem zoatanll 
członkowie uwzględnieni. O jak najlfoznłejazy udział się 
uprasza Zarzą,d. 

1)złonkowie, którzy utrzymuj~ Intencyę Bractwa Ser
ca Jezusoweg·'> oraz cl, którzy chclł je zapisać na Nowy 
Rok, Zf'chelf to ua posiedzeniu uczynić i zgłosić się do 

~~-!1.~,..~~~~-yy~a· ,~~. ~. /ł 

Kwit do zapisania „Wiarusa Polskiego" 

Postbestellungs-Form ula:r. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung „ Wiar&• 
Polski" aua Bochum (Zeit.ungsp1·eisliste 138, 
S. 408) fiir den Manat Dezember 1901 
und Ytahle an Abon. u. Bestellgeld 0,58 Mlr. 

Obige 0,58 Mk. erhalten zu h b~11~ be

scheinigt. 
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.Bank Indowy 
Eing. Gen. mit unb. Haftpfl. 

Raciborzu - (Ratłbor O/Schl.) 

8 śp. ks. Arcybiskupa Dunhaa wydała z na· 8 ·. g ka~m i polecenia N aj pr~ewielebniejs„ego Ks. 0

8 

I 
Arcybie.kupa Dr. St<:iblewskiego w nowym, 

przy ul. Jlochstr. w Beck· 
łinghnuse.ra • 1Jrucl1, 20 lib 
iJardzo tani') z zn.lic;ilt ~ 2000 mr 
do sprzedania.. 

Jan Heier, gnścinny, 
Grullbad prny Recklingh -Brue.h. 

S:ilka miejsc 

przyjmuje wszelkie bpitały i oszczędności począ,wsz:v od J marki a 

;:>iaci od nich 3 1/ 2 
8/ 0 za miesi~C3Mm, a. 4 °/9 za ćwicrćro~.inom wy11c• 

qia<11.eniem od dnia złożenia pieniędzy. - Adres: 

· znacznie po. rnnożon;, m n~kładzie z uw?..glę ·- ~ 
dnieniem llcznych pieśni kościelnych 0 

lbięga,rnia 8 

Cena za egzemi.ilarz oerM.wny w skórę z żółtym 

l~O budowy 
położooycil przy nowo załcżon~ eh 
ulicach> pr~y Grnllba.d, f'I\ ta.uio do 
sprzed11.nia. 

Jan Nici er, gośeinny 
Grullbud p . Rccklingh~usea-Bruch 

Bank lud.owy E. G. m. u. H. 
r.· .Raciborzu (Ratłbor O/Schl.), ul. Panieńaka 1 ~ (.Tungfermstl") 

1
° j. B. Langiego w Gnieźnie. 

0

g
8
. 

brzegiem 2,25 fen., w slrórę z złotym brzegiem a mr., I O'h.. ,_„ 
8 w okue:u 6 mtuek. ~raZAAr wydana staraniem Ojców)Redemptoryst-Ow, a zawierajftca wszystkie 

_i ) Do nabycia. wprost u nakładcy lub tei w ramkach czarnych polerowa- modlitwy i pieśni, w ciflgu całego roku potrzebne, katechizm, 

Książka misyjna 
__ w lcaidej innej k~ięgarni. ~yc~ za s~~łemb obi:zkik'w i·ary naj,yainiejsze nauki 1nisyjne, nadaje się szczególnie dla 

'•·••----J~ ~~~ -~l 1 /';er:i1~~~~~\;ze~i~= i1 t:.a ;: Polaków na ob~zyźnie i dla tego powinien jfł każdy Rodak 
, . ~ · - ,_OOOooQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOC iogog io fenygów za. sztukę. \ l każda Rodaczka nabyć. Cena za egzemplarz mocno oprawiony tylko 
,•·1>0 OOO Adres: .,Wiarus Polaki"tBochum. io m •• a z przesyłką. 2.40 m. Adres: „Wiarus Pol~ki" w Bochum. 

Wy~orne, smaczne i_ aromatyczp.e a sw~jskie papierosy 
'I'urk-fort, Noblesse, Dubeck-Crem..e, Polakiewicz :a.t. 3, 4, ll, Dyrektorskie Smyrna 
Cha1kowskie, Sokoły, Kościuszko, Carola i inne z fabryki ' ' 

. if· Polakiewicza Nast. W. Wąsowicz, 
,pp O~ AN, -=8lfl do nabycia w wszystki.-h lepszych składaeh. 111,a 'W' ARS ZA~ A. 

, 



Baczność Rodacy w Dortmundz!!l_ .7„: -_ . ' -- ., . q• •• • • • • • • • • • • •• -.. • • _: ~ ' ;~: • ·- • ' 

W dniu 21 i 22 listopada rb. 
odbędą się 

wybory do rady .miejskiej, 
Teraz 

wszystko wszystko 

a zatem niech ka~dy z was podąży do urny wyborczej, 
aby głos swój tylko na Bodaka oddać. odpłatę. na odpłatę. 

N aszemi kandydatami są następu jfłCY panowie : 
J. Kolenda w 2 okręgu lokal p. Claffa, Dlippelstr. rn. 
T. Kuszajewski w 3 okręgu lokal Turnhalle, Ostwall. 
Jł(. Dużynski, w 4 okr~gu lokal Gewerbeverein. Kuhstr. 
L. Każmierezak w 5 okr. lok. p. Buka,.Rheinischestr. 1. 
J. Banasiak w 6 okręgu lokal p. Vogella, Miinstcrstr. 1. 

Komitet„ 
Donosimy niniejszem szanownym Rodakom w Herne i oko· 

licy, iż założyliśmy 

1115-Zas skład towarów żelaznyeh 
to 01.tnisk do goiowania (maszyn do gotowania), pieców do 

ogrzewania sypialń i składów oraz wszelkieb sprzętów ku
ehennJ>ch. - Zakupione spr1ęty odstawiatny do domu bezpłatnie. 
- Prosimy szanownych Roda\:ów o poparcie nnszego interesu i 
przy!ekamy, że szan. Rodaków jak najlepiej obsłużymy i to po 
eenach przystępnych. 

St. Jankowiak i M. Karaś 
w HERNE, przy uliey Uampstrasse nr. 8, 

niedaleko pana Józefoskiego. 

Cygara za połowę wartości ! 
Ważn~ dla sprzedawających ! 

Sumatra, cygaro czterofenygovn~ ICO sztuk · 2,50 mr. 
1 

" „ pięciofenygowe 100 ,, 3,00 " 
„ Bras. 6 fen. cygaro 100 „ 3,80 " 
„ Felix 8 fen. „ 100 n 4,80 " „ Hawanna 10 fen. „ 100 „ 6,30 „ 

"Wunderolle" 10 fen. „ 100 „ 7,50 „ 
· Wysyłka za zallczk!ł, albo poprzedniem na.desłaniem należytości, 
od 300 sztuk franko. Tysią,ce uznań. Adres: 

F. M. Hatlander, Cigarren-Versandhaus, 
Berlin O. 182'a§ :Blumenstrasse 44. 

. TomaszJaroszyk Dwóeh ezeladników 
krawiec pcls1d krawieekieh 

Bruch, Friedrichstr. 16, 
poleca si~ sz~uow11ym Rod~kom do n~ gita~e Mtru~nienie na duże sztu· 

wykonywania • k1 znaJdą, mieJsce od zaraz. 

ubrań podług miary, Jan Gawron, 
pod gwarancyą, ze. dobre leżenie. mistrz krawiecki, 
Towar dobry I - Robota trwała! Bruch, przy ul. Marienstr. 347/1, 

Oe ny ta n ie. obok kościoła katolickieg,) . 

--Obrazy i't4V s Wojciecha 
Cmut 7 O fenygów. z .przesyłką 80 fen. 

Adres: „Wiarus Polski'„ Bo Q urn h 

Wszvstko 

iła odpłate 

i 

za gotówkę. 

'td>C!4tt! 
Składy 

·Rosnera. 
na odpłatę. 

Bochum., 
Kaiser Friedrichplatż nr. 11 

niedB.leko klasztoru, 

HerDe, 
•: przy ulicy Bahnhofstr. 97. 

Gelsenkirchen, 
.przy ulicy Friedrichstr. 4. 

Essen, 
przy ulicy Rottstr. 65. 

01:)~ 1~ha usen, 
przy ulicy Marktstr. nr. 116. 

Duiaburg, 
przy W einhausmarkt e>, 

Doxtmun.d, 
przy ulicy Miinsterstr. nr 1. 

Hagen, 
przy ul. Elberfelder Str. 32. 

0000000000000000000000 

Wrazie potrzeby proszę 
przybyć do mego składu, a 
każdy się przekona, iż do
brze obsłużony został. 

li 

Największy 

dom kredy- · 
to wy 

towarów i mebli 
w całym obwodzie 

przemysłowym. 

Heble. 
Tow ary wyściełane, 

--

I 
Towary łokciowe. 

Konfekc. dla mę~czy zn. 

Kontekcya dla niewast. 

li .. To~a!J bis.fo. 
Dywany i portye.ry. 

Zegary. kapelusz~ 

Parasole, buty, 

Pościel 
od najtańszej do 

najdroższej. 

Całe 
urządz. mieszkań 

od najzwyklejszych do 
najwięcej eleganckich. 

Dom t r wy Edward Keil i spółka 
w Lan endreer·BahnhoC, 

91F" Największy, wedle nowcc~esnych wymagań urząd.zoa.y skład. w miejscu -.J 

konf ekcyi dla mężczyzn, niewiast i dzieci 
materyj na suknie, towarów bawełnG, krótkich, błałyeh i wełnianych„ 

Nadarzyła się nam sposobność kupienia 

600 11.brań, płaszczy i paletotów 
po bardzo tanich cenach, i z powodu braku miejsca zmuszeni jesteśmy sprzedawać je po bajecznie tanich cenach. 

I 300 Szt;it;1;~~zY: P~ł~t;t6;;esż~ki;t6; ię k~ł~f ~;;; dla d~j~~:~ti dzieci, 
'
1 ~tylko ::>..ajnowsze wzory„ ~ 

Szczególną uwag·ę zwracamy na nasz szczegółowy oddział 

do wykonywania eleganckich ubrań dla mężczyzn podług miary. 
Nasz warsztat zdobył sobie już pierwszorzędną sławę. Zawsze też pozostaniemy wiernymi naszej zasadzie, aby 

sprzedawać tylko towary wypróbowanej dobrej jakości, przy największej gwarancyi i tanich cenach. 
Przy zakupnie od 20 marek począwszy, zwracać będziemr koszta podróży za . okazaniem biletu i to 

aż do 5 mil. 

Za druk, nakłaU. I redakcn odpowiedzialny: An tonf Brejttld w Bochum. - Nakładem ł cic!o11kamł Wydawnfctwa „Właruu Polskie_g o" w Bochum. 



MÓDL SIĘ I PRACUJ! 
U\ mserl.\ty płaci aiv :r:.., tn~ejsce r;.4dka drobnego dru.ku 
HS fan., " H ogłoe.t8nia !-11-młc~zczone przed fnaeratan:f 
4.0 f oo. Kto c~ę!ilto ogfa.azs., (lt;:·-~j'11lłi odpowiedni opu&\ 
m;yll rabat. Za. tłómaczeniif. 1 o'bcyoh języków na. poi ... 
Ul nic się nie płaci, Listy do Redakcyf, Drukarhi 
I K11i~ar:nl naleły opłacić i podaó w nich dokładny 
~'"'el piszącego. Rękoplaów się !l!e mwraea. Nazwisk 
kores1>onderi.t6w 'he1 i®. upowa.łnlerda nie vrykaraje się. 

Nr. 141. Soohum, sobota, 23 listopad.a 1901. Rok 11. 
__ . Redakcya, Drukarni~ i Księgarnia flinajduje si~ przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
m6wić, czytać i pisać po polsku! Ni.e 
jest Polakiem, kto votomstwu swemu 
niemczyć się pozwoli! 

-·--------------m-a grudzień 
sapisać można już teraz 

„Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcie. 

Prenumerata wynosi 

i.- tylko 50 feu. ~ 
·a z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 

Rodaków prosimy, aby swych znajomych 
zachęcali do zapisania sobie na grudzień „Wia· 
rusa Polskiego" z trzema hezpłatnymi dodat• 
kami. 

----------------Po la cy na obczyźnie. 

W Ober·Styrąm dnia 17 listopada zo· 
stało założone Towarzystwo polsko.katolickie 
pod opiekli św. Antoniego Padewskiego. Ze· 
branie zagaił p. Kubiak ze Styrum. Przewod· 
niczącym został wybrany Antoni Idziaszek, 
zast. Jan Robakowski, sekretarzem Walenty 
Marciniak, zast. Stanisław Pecz, skarbnikiem 
Franciszek Bąk, zast. Józef Jaroni. 

To·warzystwo nasze liczy dotąd 70 człon· 
ków. Zaayłami szanownemu komitetowi, który 
nad założeniem tego Towarzystwa pracował 
szczere podzi~kowanie staro polskiem "Bóg 
zapłać ! " Zarząd. 

Słowo Boże należy głosić w języku 
ojczystym. 

Często niemiecko-katolickie gazety ostro 
występowały przeciw naszym polskim gazetom, 
ponieważ niekiedy ganiły niektórych księży, 
którzy nie władajf\ zupełnie poprawnie polskim 
językiem, i twierdziły, że takie pisanie gazet 
naezych nie jest katolickie, a nawei odmówiły 
im po pros~u ducha katolickiego. 

Gazety nasze broniły się, że choć pod 
wzglęgem jęzskowym zaczepiają księży, to 
jeszcze nie zasłużyły na tak ciężki zarzut, 
ewszem jest obowiązkiem gazet nalegać, żeby 
księża zadawali sobie pracę i w polskich pa
rafiach mówili poprawnie po polsku. 

Ze na~ze gazety słuszność miały po swejej 
stronie, udowodni nam najlepiej przedostatni 
numer "Sonntagsblattu", wychodzącego we 
Wrocłbwiu jako or5~m J. E. księcia-biskupa. 

Ta gazetą omawia odszczepienstwo nie· 
mieckich kalolików w Austryi od Kościoła, 
znany ruch "Los von Rom", i opisuje przy· 
czyny, dla których nałwięcej odpada od Ko· 
ścioła w niemieckiej części Czech. Wymienia 
między innemi tę przyczynę, że Ni~mcy nie 
majł\ swoich narodowych księży, i że dla braku 
ich czt:scy księża sprawiają urząd w parafiach 
niemieckich, a ci czescy .księża, chociaż na· 
uczyli się po niemiecku, jednak nie posiadaj4\ 
owej wprawy, pewności i biegłości w niemiec· 
kim języku, która jest niezbędnie potrzebną, 

aby nauczać, spowiedzi słuchać i kazać. (Do· 
słownie : W enn. sie a uch die deutsche Sprache I 
erlernt haben, so fehlt ihnen doch durchweg ) 
die Sicherheit und GeJaufigkeit, ~elche die ' 
Tbatigkeit im l Tnterricht, Beichtstuhl und j! 

namentlich auf der Kanzel verls.ngt). 
A więc, gdy organ księcia-biskupa gani ! 

księży, a nie boi się, że przez to podkopie po· I 
wagę księży, to też naszym gazetom wolno I ; 
Albo czy wolno czeskich księży krytykować, · 
a nlemieckich nie ? 

szło do sieni, do inspektora przybyli nauczy• 
ciele Koralewski i SchOlzchen. 

Napastnicy krzyczeli, lżyli i wywijali rę• 
koma. 

Atoli po kilku minutach oddalili się spo
wodowani przez wachmistrza i nie zaczepiali 
świsdków„ Przed budynkiem szkólnym znaj„ 
dowal się tlurn krzyczący, wyjący i lżący, z 
powodu ulewnego deszczu nieco się rozpro
szył, ale zno\\u około godz. 2, gdy inspektor 
przyszedł znów do t:zkoły, zgromadził się na 
nowo i hałasował. 

Bicie dzieci polskich we wrześni Gdy później inspektor szkólny opuszczał 
przed sądem. szkołę, krzyczał tłum: „Hurra" i "brawo". 

(Ui~g dalezy). Gdy obecni policyanci wezwali lud do 
Dochodzenia: rozejścia się, o :ldalili się, lecz później wycho· 

dzili :z; domów, handli i s~ynków, gromadzili 
W katolickiej szkole ludowej we Wrześni, I się znowu i hałasowali. Krzyczano: "Złodzieje, 

a również gdzieindzif'j, zaprowadzono w wyż· l psiakrew, niech żyje Polska, hura, brawo" i 
szych oddziałach naukę religii w niemieckim : podobnie. 
języku. Jako odpowiedź na to zarządzenie od-1 Zandarmi i policyanci starali się tłum roz~ 
był się (16 maja) w dniu Wniebowstąpienia proszyć, mjmo to gromadzenie się trwało do 
Pań1'kiego we Wrześni, wiec ludowy. I godziny 3 po południu. 

Na 8kutek powiedzianych tam mów wpły· 1· Następnej nocy, ua 21 maja 1901 roku, 
wali rodzice na dzieci, i te nie uczyły si~ za· wybito nauczycielowi Kowalskiemu szyby w 
dnucJ Ln rt~.igll, -<1le u~~ powiaddy na p:; auia l mmezkam u. 
nauczycieli i katechizmów niemieckich nie przy- ł Również 21 maja 1901 roku trwało to 
jęły. 

1 

wzburzenie, zgromadzono się, lecz ich fotwo 
Niektóre dzieci mówiły świadkom Winte- rozproszono, hałasowano aż do końca nauki; 

ro~i i Koralewskiemu, że ks. wikaryu~z La- . potem tłum się rozchodził i zapanował spokój~ 
skowski przy ćwiczeniach do chóru kościelnego Nauczyciela Koralewskiego, który za sku· 
powiedział w swoim pokoju dzieciom, że przy teczną naukę języka nfomieckiego w szkole o· 
niemieckiej nauce religii nie mają. odpowiadać trzymał nagrodę 100 marek, szczególnie na
ani też podnosić palca. pastowano groźbami i innerni zaczepkami. Dla 

W celu nakłonienia dzieci do nau- bezpieczeństwa osoby eskortowali go w dniach 
ki nauczyciele zrazu ograniczali się tylko do 20 i 21 maja. policyanci. Insp"ktor szk6Jny 
wykładu i nie zadawali pytań. Gdy później za· Winter i grono nauczycielskie było wystawione 
częto dzieciom stawiać pytania, dzieci stano· na podobne zaczepki. 
wczo odmówiły odpowiedzi, z polecenia wła· Rano dnia 21 maja napisał ktoś na drzwiach 
dzy nauczyciele zrazu napominali je łagodnie, , budynku szkólnego litery B. Z. P., pierwsze 
później surowo, a w końcu użyto praktykowa· I litery pierwszych trzech słów pieśni: „Boże 
nych kar szkólnych, jak zatrzymywania ponad I zbaw Polsk~ l" 
przepisaną liczbę godzin i kar cielesnych. Gdy Niewątpliwie, że tłum ludzi gromadził i 
ochłostano w dniu 20 maja rb. znaczną liczbę znowu zbiegał się, aby swoją obecn( ścią, ha„ 
chłopców i dziewcząt w obecności inspektora hisem, pogróżkami, gwałtownemi czynami, do· 
powiatowego, przyszła do szkoły matka uczen· konanymi na budynku szkólnym, powiatowego 
nicy Klimas i prcsiła uprzejmie, aby jej dzie- inspektora szkólnego i nauczycieli szkoły lu„ 
cku kar~ darowano, do czego się też przychy„ nowej zmusić do zaprzestania chłosty dzieci i 
lono. zaniechania jej na przyszłość. 

Gdy inne dzieci uderzano trzciną na ręce Prokurator rozszerzył jeszcze oprócz tego 
lub siedzenie, zgromadzili si~ pt'zed szkołą lu· oskarżenia na: 
dzie, a z okien domów przeciwległych wygią„ 1) Augusta Stachowskiego, lat 42, dekarza. 
dano, rozprawian:i głośno 0 biciu dzieci tak, 2) Adama Jarmuszkiewicza, dekarza, ur. 
że gwar głosów dochodził do szkoły. Wówczas w l873 roku. 
dzieci przeprowadzono do izby od strony dzie· 3) W h R dli k b k 
d . , ojciec a y 'ńs iego, ro otni a, ur. 

zmca. · w 187 7 roku. 
Pierwszy wszedł piekarz p. Swidowicz do za publiczne zbiego\x'isko; 

sjeni szkolnej i prosił inspektora. szkolnego, dalej: 
~by zaprzestano chłosty, gd3 ż na dworze gro- J k' 

d · A 1 ,..... d na armusz ·iewicza za opór przeciw po· madz~ się lu zie i buntują. to i ::;wi owicza, 1. icyantowi i napaść na niego. który już kilkakrotnie nauczycielom w sprawie 
niemieckiej nauki się religii naprzykrzał, wypro· 
szono ze szkoły. 

Swiadek Winter, gdy otwierał drzwi, spo· 
strzegłludzistojąc~ch na ulicy. Obawiając się za
burzeń, poszedł do biura policyjnego, sprowadził 
wachmistrza mie~kiego Kozłowicza, ustawił go 
przed szkołą, uaał si~ do lokalu i kazał osta· 
tnich uczni wychłostać, poczem posłał ich przez 
dziedziniec do domu. W końcu stanął w sieni. 

Na ulicy był krzyk głośny, wyto, rzucono 
go o drzwi szkoły i bito. 

Pó*niej rozwarto drzwi, których skrzydła 
otwierały się na zewnf\trz, i 8 do 10 ludzi we-

W czw~ntek o godz. 9 rano rozpoczął si~ 
-- jak już rlonieśliśrny - przed gnieźnieńską 
drugą Izbą. karną procea o rzekome nart szenie 
pokoju krajowego §§ 114, 115, 124, 125, 260 
kodeksu karnego. 

Przewodniczącym jest - jak donosi 
„Kuryer Pozn." - p. Kah, radca Sł\du zie· 
miańskiego, prokuratorem p. Langer. Obrona 
spocz~wa w rękach panów mecenasa p. Dziem· 
bowsk1ego, posła z Poznania, p. mec. Woliń· 
skiego z Poznania i adwokata Tiirka z Gnie· 
zna. Radca sprawiedliwości Wagner, wice· 
prezes „Ostmarkenvereinu" znajduje się jako 



WIARUS POLSKI. 

obrońw. pobocznego skarżyclela. impek tora 
szkólnego Wint~!rs, z Wrześni. 

Podalisrny już cz;ytelnikom naszym ob· 
szernie treść calego aktu oskarżenia wraz z 
bliższemi szczegółami o osobach oskarżonych ·i 
zarzucanych im przestępstwach. 

Dziś przyst~pujemy od razu do rzeczy. 
Protest _pana mecenasa Dziembowskiego. 
Pan mecenas Dziembowski : Mowa tu o 

działalnościach urzędowych i przeszkadzaniu 
przy nich nauczycielom. Prosz~, aby bliżej 
oznaczono obronie i oskarżonym, o co tu cho 
dzi. Czy bicie dzieci uważa si~ za „ Amts· 
handlung ?~ 

Prokurator : Pan dobri.e wiesz, o co 
chodzi; bliższe oznaczenie zbyteczne. Wy
czytać je możne. z aktu oskarżenia. 

Me·cenas Dziembowski: Ani obrona, ani 
oskarżeni wyczytywać sobie nic nie potrzebują, 
lecz sąd im to powiedzieć powinien. Nie ro· 
zumiem, o co prokuratoryi głównie chodzi. 
Nie chcę się sprzeczać, lecz zaza.aczam, iż w 
razie nieuwzględnienia mego wniosku, zało
żyłbym ewentualnie rewizyę wyroku. 

Prokurator w dlugiej przemowie odpo· 
wiadft~ zarzucając mec. Dziembowskiemu, iż 
niedokładnie przeczytał odnośne paragrafy, na 
które on (prokurator) się powołuje. 

Mec. Woliński jest tego samego 
co pan mec. Dziembowski i zaznacza, 
rozumie, co sąd ma myśli.~ 

Adw. Tiirk przemawia za wnioskiem swych 
kolegów. U waż a zresztą, iż cała owa dzia· 
łalność urzędowa - "Amtahandlung" . - skła
dała się z pobicia dzieci. 

Prokura tor wci~ż twierdzi, iż o brona 
toku rozpraw pozna, o co chodzi. 

Sąd udaje siq na naradę. Gdy wraca, od· 
zywa się przewodniczący, iż owa tłziałalnoie 
nrz.ędowa - to było bicie dzieci - i 
oprócz tego jeszcze co innego, czego bliżej nie 
okreś)a. 

Przesłuchy oskarżonych rozpoczynają się ' 
o godz. 11. 

Piasecka : dnia 20 go maj a . w południe 
poszłam szukać córki. Spotkałam uczennicę 
J..,~1..,..,""~""L_"'l .,.. 1"''7\,i,t,.,_"""";_ "''i:hv.u.>>A ;_ ...... n.C'<:>d~\;;'f 

Ji~ od płaczu. Pytam si~: czego tak płaczesz 'i 
A ona: Bo nas tak okropnie dziś w szkole 
!liją, ponieważ nie umiałyśmy religii niemiec
kiej. W tem mi się pl'zypomina, że, gdy pro·. 
wadzono niedźwiedzia i go bito, p. nauczy· 
ciel Koralewski posłał z tego powodu po po· 
licyę, aby uchronić zwierzę od bicia. 

Więc kiedy niedźwiedzia bić nie wolno, 
czemu ma być wolno bić dzieci nasze? 

Weszłam zatem do otwartej sieni szkólnej 
i mówiłam : Czy to wolno tak bić dzieci ? 

Na to nic nie odpowiedział p. Koralewski. 
Ja znowu : Czy już cesarz potwierdził 

niemiecką religię'? Jeżeli już potwierdził, to 
chyba, co sią tyczy nauki a nie . co się tyczy 
bicia. 

Zkądże naszą religię w ebcym języku U· 

czyć każą a dzieci nasze rrięczyć ? 
Gdy wam za trudno dzieci nasze uczyć 

po polsku religii, to my nie chcemy waszej 
nauki, my sobie sami poradzimy. 

Za 100 marek duszę dzieci naszych chcesz 
pan zaprzedać. 

(Miała tu pewnie na myśli nagrody po· 
bierane przez nauczycieli za postępy dzieci w 
niemieckim języku). 

Przew ~ : Gzy pani podniósłaś kamień i 
rzuciłaś nim ? 

Piasecka : Byłam boso - i tr~ciłam nogi\ ~ 
o kamień, więc odrzuciłam go potem na bok, 
lecz nie rzuciłam na ludzi. Nie widziałam, 
czy nauczyciele uciekali. 

Przew.: Czy Janiszewskiej 
pręgi i rany. 

Piasecka: Tak, pręgi miała na rękach 1 · 
Prze w. : Czy pani widziałaś także inne 

dzieci zbite? 
Piasecka: Widziałam, lecz nie znałam 

ich. Miały pręgi, że aż strach było patrzeć. 
Przew.: W gazetach pisano, iż krew siq 

, lała, u nauczycieli i u dzieci. Konstantuj~, iż 
1 

tu tylko o pręgach mowa. 
Przew. : Czy pani inspektora szkolne.go 

r 

wyzywałaś ? 
. Piasecka : Nie jestem pijaczką ani wa· 
\ ryatką ; wiem co robię i mówię ! 

\ 
Przew.: Czy pani mówiłaś: p~iakrew,._ 

1 
djabli, psie itd..? 

Piasecka (pewnym głosem) : Nie znałam 
ani rektora. ani inspektora. Ten pan (poka· 
zuje na inspektora szkolnego p. Wintera) stał 
tam, lecz ja ~ie wiedziałam, kim on jest. Mó
wilam do nauczyciela: „ Ty kacza.nowski huba, 
nie tu Kaczanów, ja cię naucgę bić nasze 
dzieci! 

P. mec. Woliński żąda. aby inspektor 
szkólny Winter opuścił salę, ponieważ w innych 
punktach jest świadkiem. Nie może zatem być 
obecnym. 

Mecenas Dziembowski • stawia ten sam 
wniosek. 

Radca sprawiedliwości Wagner protestuje 
przeciw temu. 

Przewodniczący przyznaje słuszność panu 
Wagnerowi. -Wyr ok 

procesie wrzesińskim. 
Na 25 oskarżonych uwolniono tylko 

4, zasądzono 20, razem na lat 17, mie· 
sięcy 6 -i tygodni 10. 

Skazani: 
Ignacy Furmaniak na 1 rok więzienia. 
Franciszek Korzeniewski 1 rok cucht

hauzu ! 
Chłopiec Antoni Korzeniewski 4 mie

siące więzienia i 2 tygodnie aresztu. 
Rozalia Pawlicka n miesięcy. 
Chłopiec Aleksander. Wiśniewski 4 ty

godnie aresztu. 
. Stanisława Stachowiak 6 miesięcy. 
Helena Bednarvwic.z 1 rok. 
Jakób Siera1 o -vski 9 miesi~cy. 
.Jan Ziętek 1 rok. 
Ignacy Balcerkiewicz 1 rok 3 miesiące. 
Antoni Chojnacki 2 lata! 
Władysława Dzieciuchowicz 2 lata ! 
Nepomucena Piasecka 2 i pół roku! 
Józef Zołnierkiewic.z 9 miesięcy. 
Katarzyna Zołnierkiewicz (żona) 9 mie-

sięcy. 
P.Lauvfoz.t;k Mm;l~lak O micc~-qcy. 

Józef Haehnel 1 rok. 
Ignacy Jagodziński 2 miesiące. 
Jadwiga Jezierska 4 miesjące. 
August Stachowski 6 miesi~cy. 

Uwolnieni zostali następujący 
skarżeni: 

Franciszek Szypulski, 
Walenty Macieje-\'\ ski. 
Adam J armus.zk:iewicz. 
Robert Rydlewski. 

Wyrok przyjęli oskarżeni w mil
czeniu i ze 8pokojem dziwnym. Chociaż 
pomiędzy skilzan~mi byli ludzie, l{t6rzy 
nigdy przed kratkami sądowemi nie 
stawali, dzieci, kobiety z ludu i panie 
z intehgencyi, którzy po raz pierwszy 
w życiu na lata i miesiące mieli 
pójść do więzienia, to przecież nigdzie 
nie było słychać płaczu. 

Dozórcy więzienni wywołują ska· 
zanych z ław oskarżonych i na sali 
sądowej nakładają kajdany na ręce i 
dwóch młodzieńców, !kutych ze sobą, 
prowadzą do cel więziennych. Publi· 
cznośc opuszcza salę i rozchodzi się 
spiesznie do domów, bo na dworze 
11.1zaleje burza. 

Prokurator wniósł we V\torek 
łudniem dla : 

1) Furmaniaka U miesięcy, 
2) Franciszka Korzeniewskiego 6 miesięcy 

cuchthauzu jako kary dodatkowej, 
3) Antoniego K_orzeniewskiego 4 miesiące 

więzienia i 2 . tygodnie aresztu, -
4) Pawlickiej 6 miesięcy więzienia, 
5) Wiśniewskiego 4 tygodnie aresztu, 
6) Szypuls1iiego o uwolnienie, 
7) Stachowiakowej 6 miesięcy, 
8) Sierakowskiego 6 mi€sięcyf.> 
9) Bednarowiczowej 6 miesięcy, 

10) Ziętka 9 miesięcy, 
11) Balcerkiewicza 9 miesięcy, 
12) Dziedziucho~icza 1 rok więzienia, 
13) Chojnackiego 1 rok, 
14) Piaseckiej 2 lata 6 miesięcy wi~zienia, 

15) Katarzyny Zołnierkiewiczowej 9 miesięcy, 
16) Józefa Zołnierkiewicza 9 miesięcy, 
17) Mu3ielaka 6 miesięcy i zaliczenie części 

więzienia śledczego, 
18) Maciejewskiego 1 rok więzienia, 
19) Haenela 1 rok więzienia, 
20) Jagodzińskiego 2 miesiące więzienia, 
21) Kantorczykowa nie przybyła, ponieważ 

jest chora, przeto będzie osobno sąĄzoną; 
22) Jezierskiej 4 tygodnie, 
23) Stachowskiego t> mies., 
24) Jarmużkiewiczowej 8 mies., 
25) Rydlińskiego 4 tygodnie aresztu. 

Ważne oświadczenie. 
Najprzew. l\s. Arcybiskup dr. Stablewski, 

wystósował do dyrekt(lra s~du w Gnieźnie pi".'. 
smo następujące : 

Do Królewskiego Dyrektora Sądu Ziemiań~ 
skiego 

Pana Kah 
w Gnieźnie. 

Poznań, d, 12. 11. 1901. 
Referaty gazet doniosł~, jakoby W. Pan i 

pan prokurator w toku obrad procesu przeciw 
"Lechowi" był twierdził, iź z mojem uznaniem 
i zezwoleniem język niemiecki w nauce religii 
w szkole elementarnej wrzesińskiej został za· 
prowadzonym. Twierdzenie zaś powyższe mia· 
łeś Pan wywnioskować z "imprimatur", udzie· 
lonego wydaniu niemieckiego katechizmu. Au
tentyczności rzekorr.ego twierdzenia tego wiary 
wprawdzie dać nie mog-ę, ażeby jednakże za~ 
pobiedz dalszym błędnym wnioskom, donoszę w! 
Panu najuprzejmiej, co następuje: 

1) Wiadomo, że władze szkólne przy za: 
prowadzaniu środków nauki w szkole, co się 
tyczy języka w nauce religii, ani nie wcho· 
dzą w porozumienie z władzą dncho· 
wną ant też nie żądają zezwolenia na 
nie·, jr.k się to także wykazało z publicznego 
oświadczenia p. ministra spraw due:hownych 
itd. w Izbie deputowanych. Władza duchowna 
nie miała zatem zgoła ani sposobności ani mo• 
żności, aby rozporządzenie, zaprowadzające ję~ 
zyk niemiecki w nauce religii w szkole wrzesiń• 
skiej, uznać lub potwierdzić, ani też, aby tema 
przeszliodzic. 

2) Katolik każdy, posiadający choćby ele· 
mentarne tylko wiadomości w religii, winiea 
wiedzieć, iż imprimatur (Wolno drukować.) 
władzy duchownej udżielone książce nic więcej 
nie oznacza, jak tylko to, iż książka nie za• 
wiera nic przech~: nego wierze i dobrym oby· 
czajom. „Imprimatur" więc na katechiźmie 
polskilłl przeznaczonym dla dzieci z 
języldem ojczystym polskim, jako też 
"imprimatur" udzielone katechizmom niemiec· 
kim przeznaczonym dla dzieci z językiem oj
czystym niemieckim, nie uprawnia do wniosków, 
jakoby w tern leżało uznanie lub polecenie, 
ażeby katechizmów tych używano wbrew 
p1·zeznaezeniu., jakie im Koiciół daje 
i wbrew pragnieniom Kościoła. 

Zyczyłbym więc se: bie bardzo, ażeby W. 
Pan autentyczne oawiadczeRie o swojem wła -
snem i p. prokuratora or.zecz.eniu przesłać mi 
i ewentualnie po tern objaśnieniu swoje zdanie 
przy rozprawach obecnie toczącego się procesn 
sprostować zechciał. 

Z wyrazem poważania 
Arcybiskup Floryan Stablewski. 

(Na list powyższy oświadczył p. Kah przy 
i·o.tprawach procesu przeciw oskarżonym z Wrze• 
śni, iż referaty gazet nie zgadzały się z prawdą, 
bo ani on ani prokurator tego nie powiedział. 

Polska lrlandya. 
„Koeln. Volksztg" (w nr. 1027) rozwodzi 

się już nad sprawą wrzesińską. Poda.wszy we· 
dle hakatystycznych gazet przesłanki tej spra
wy, tak pisze : 

„Samo się przez się rozumie, że nikt po
chwal1 ć nie mo~e napadu na szkołę, ale z dru· 
giej strony twierdzimy, że podobne bicie dzie· -
ci z takiego powodu nawet pod panowaniem 
angielskiem, w szkole burskiej było by niemo· 
żliwem. Na to Anglicy mają za wiele szacunkn 
przed wolnością osobistĄ i nie biliby dzieci za 
ten opór przeciw opowiadaniu w języku an
gielskim. I z rosyjskiej Polski dotąd nic podo„ 
bnego nie donoszono." - Dalej pisze: „Jeżeli 
tak będziemy dalej post~powali, wychowamy 
sobie na kresach wschodnich miliony śruiertel-
nych nieprzyjaciół Niemiec, pruskiego państwa 



szy niemieckiej. Przenieśmy się w położe· 
dotkniętych. Któryż ojciec nie zawrzałby 
zeniem, gdyby mu dziecko codziennie wra
zbite, - choćby nawet posiadał flegmę 

anina. Jakąż to miłość do niemczyzny 
zepia się w serca dzieci?... Czy zyskamy 
tem cokolwiek, że na granicy ro'-'yjskiej 
rzymy sobie "pruską Irlaudyę?" Polityka 
'ska już korzysta z naszych błędów. Im 
ej pociągamy cugle Polaków, tern bardziej 
uźnia je car i w równym czasie. Jeżeli 
pójdzie dalej, przyjdzie czas, że nasi Po
zbawienia wyglądać będą od Rosyi: ze 
odu światło. To też będzie dzień, w któ

by w Berlinie poznano zupełne bankructwo 
kiego przedsięwzięcia; bo jeżeli Rosya za· 

'e Polaków głaskać, nie będzie tego robiła 
ilości do nich, lecz żeby w danym razie 
atut wygrać przeciwko nam. Dalej widząca 
yka powinna robić wszystko, aby w pro
cyach wschodnich stworzyć jako tako zno · 
stan wspólnego pożycia. 

ZieDlie polskie. 
Z Prus Zach., Warmii i llazur. 
Pelplin. Ks. wikary Franc. Rutkowski 
niesiony z Drzycimia do Łążyna a ksiądz 
ry Konrad Gburkowski z Łążyna do 
ci mia. 
Toruń. Zawiązała się tutaj i rozpoczęła 
swoje działalność spółka "Oazczędność". 
niem "Oszczędności" jest dostarczanie 

nkom rzetelnych towarów po cenach umiar· 
aaych, wskazywanie zdrowych a niedrogich 
zkań, pomoc przy zakupnie i budowie do· 
a przedewszystkiem szerzenie i popieranie 

ty oszczędności przez przyjmowanie na 
ent składek najdrobniejszych, począwszy 
50 frn. Nowej spółce "Szczęść Boże". 
W nowym Porcie spaliła się cukrownia 
szczętu. Ogień wybuchł o godz . 5 i pół 
o. O godz. 8 eała fabryka leżała już w 
ach. Pożar jeszcze nie zupełnie ugaszony ; 
się boczne budynki. Komunikacya kole· 

a z Nowym Portem od godz. 7 i pół 
rwana. Szkody obliczają na 4 miliony 
ek. Z ludl.ii wprawdzie nikt nie zginął, ale 
O robotników i około 400 robotnic utraciło 
ę. 

Olsztyn. Dnia 15 bm. otrzymał dotych· 
owy proboszcz misyjny ks. Bernard Mencel 
ybów instytucyę kanonicznł\ na probostwo 
eiligenthal. 
Bobrowo, pow. brodnicki. W nocy z 
u na oobotę zgorzała szopa pana Kopań· 
o, dziedzica na Sosnem szlach. W pło· 
'ach zginęło 8 koni i 24 sztuk bydła. 
t~ wyratowano. 
• Z Wiei. Kse Poznańskie&'O· 
Poznań. t 14 bm. zmarł opatrzony Sa· 
entami św. a.gronom Erml Karliński, żoł· 

z z r. 1863 młodszy brat zmarłego w Choj · 
eh r. 1862 nauczyciela gimnazyalnego Ot· 
Karlińskiego a wuj znanej patryotki Ja
Omańkowskiej. Rodzina Karlińskich po· 

zi z N owej cerkwi pod Pelplinem, gdzie 
najstarszy syn Otton r. 1826 się urodził. 
niej rodzice jego przeprowadzili się do 
mży. 

Września. Pan A. Hulewicz z Modrze· 
'c pod Wrześnią obchodzi ....:.. jak pisze 
eh" - w tym roku 200 rocznicę przy na„ 
. k1 ści Młodziejowic, wsi dziedzicznej, do 
J rodziny. Majątek wzorowo zagospodaro· 
Y· D~j nam Boże takich więcej. 
Boguszyn. Katechizm niemiecki w Bo· 
1n;e, wsi położonej w parafii Panienka, 
owiecie Jarocińskim, kilometr od stacyi ko· 
hocicza (Falkstatt), zaprowadzono od dwóch 
dni w wyższym oddziale szkoły tamtejszej. 
Dzieci są czysto pohkie, przeważnie domi-

nych komorników. Ludność cała szczero pol
' dotknięta jest aż do głębi tym czynem. 
t Ze Slązka czyli Starej Pel1ki. 
Stary Bieruń. Na dworcu w Jaśko· 
eh pod Zatorem wracający z roboty w 
eh robotnik Kukuła wyeiadł przez nie· 

~ę po drugiej stronie poci~gu. W tern 
~Jetdżajł\CY pociąg towarowy go pochwycił 

1ętnaście wagonów przeszło po nieszczęśli · 
· U mierajł\cego wyciiu~nięto z pod kół, 
zanim go lekarz zdąt) ł zaopatrzyć, zmarł. 
- W ·fabryoe papieru w Podgorze eki· 
OlVał kocieł. .Robotaik Biaiak stracił na 

miejscu życie, dwaj inni robotnicy odnieśli Tow. św. Stanisława B. w Wanne-Zachód. 
ciężkie rany, czterech lżejsze. J W niedzielę dnia 2t listopada 1901 r. o 4 po poł. 

Zawadzkie. Wójt Kobler nadleśniczy odbędzie się miesięczne zebranie na uli pana Gedeemann. 
księcia Hohenlohego w Koszmira~h„ szuka se· I O liczny udział wielce uprasza Z ar z fł d. 

kretarza, ale tylko protestantcl! W r. 1897 1 Tow. loteryjne „Nadzieja" w Altenbocbum. 
było ~am 867 katolików - a tylko 10 prote-1 Walne zebranie odbodzie się w niedziel\! 24 listopada 
stantów ! Niemcy protestantyzują Górny Slązk. ? go ~ź. 6 wleci!lorem. O liczne przyby~ie tak członków, 

Gliwice. W Zernikach w głębekości 3ako 1 tych, którzy cho" się dać zapisać na członków 
6 t Ó d · • kł d . 1. uprasza Z a r z " d. mer w po z1em1ą w po a zie g my zna· 
leziono kilka olbrzymich kości przedpotopowego Tow. „Jedność" pod opieką św. Stanisława 
słonia zwanego mamutem. Dwie kości poda· w Essen. 
rował właściciel młyna Łopata gimnazyum w Zebrani~ odbędzie się 24 liatopada o godz. 5 po poł. 
Gliwicach. Przed kilku laty znaleziono także z powodu m1syl O liczoy udział prosi Z ar z Ił d. 

kilka podobnych kości. Znawcy tłómaczą sobie, Tow. św. Jadwigi w Mengede. 
że za czasów przedpotopowych przywleczone W niedzielę dnia 24 bm. odbędzie się walne zebranie 
zostały ciała tych olbrzymów w te strony. na którem będzie obór nowego zarz"du. O stawienie siv 

wszystkich członków upra.;Jza Z ar z fł d. 

Ze ś~iat·a. 
Berlin. Ludność Berlina. W dniu 

1 grudnia 1900 r. według ostatecznych rezul
tatów, ludność Berlina wynosiła 1,888,848 głów 
(1.590,115 ewa,ngielików, 188,440 katolików, 
\J2,206 żydów). Ilość żydów się powiększa, 
ponieważ • do Berlina emigrują żydzi z Poznań
skiego i S1ązka. Niektóre gimnazya berlińskie, 
jak gimnazyum Wilhelma w ulicy Be1levue, 
ma wśród uczniów więcej żydów niż chrześcian. 
Katolicy berlińscy należą przeważnie do klasy 
robotniczej; wi~kszość z nich - to Polacy. 

Wiedeń. W szechniemcy przeciw cesa· 
rzo wi austryackiemu. Członek komisyi budże
towej po3eł Wolff stawił wniosek, aby skreślono 
z listy cywilnej cesarza 2 miliony koron na 
kancelaryę gabinetową, uzass.dniając wniosek 
swój tą okolicznością, iż cesarz austryacki 
dość jest bogatym, ażeby koszta ponieść z wła · 
snej szkatuły. W niosek Wolffa upadł, gdyż 
głosował za nim obok wnioskodawcy tylko 
poseł Pernerstorfer. 

Bnłgarya. Bułgaraki komitet macedońaki 
wydał odezwę rewolucyjną. W odezwie, pod· 
pjsanej przez prezesa Michajłowskiego i członka 
komitetu centralnego Gończewa, Bielewa i Ni· 
kołowa, Rezuchow wzywa naród bułgarski, 
aby się przygoto Nał do walki na śmierć lub 
życie przeciw okrutnej tyranii Turków w Ma· 
cedonii i o:nvobodził Drinopolsko i Macedonię. 
-."'\Vojna angielskO'-:=traiUWalska: 
Przybył do Brukseli adjutant jen. Bothy, który 
twierdzi, że ABglicy zataili kilka porażek. 
Między innemi mieli im burowie zabrać w osta· 
tnim czasie transport 6000 koni. Kilkakrotnie 
dotarli burowie aż pod sam Kapsztat, szerząc 
w szeregach angielskich popłoch. Według u· 
rzędowych domcs~eń, Anglicy w o~tatniej 
walce pod Brackspruit stracili 9 zabity1:h i 10 
rannych. 46 Anglików dostało się do niewoli. 

Z :róż:a.yoh stron. 
W Herne odbędzie si~ w przyszłą nie

dzielę ~iec, na co się zwraca uwagę Rodaków 
z Herne i okolicy. 

Kray. W kopalni "Bonifacius" w sobotę 
świętowano. Znacznej liczbie górników wypo· 
wiedziano pracę. 

Steele. H lenderczyk Jan Becker zażgał 
nożem swego, z10mka S~rengera. Zabójcę are
sztowano. 

Bauxeł. W kopalni „ Victor" znalazł 
śmierć sztygar pomocniczy Voss. 

Oberl1ausen. W kopalni "Concordia" 
został okaleczony górnik Batczok. U .narł on 
wskutek odnieaionych ran. 

Broeb. 01 1 października nie wolno 
w Bruchu zabijać ś~iń, lecz należy to czynić 
w r.zezalni w Recklinghausen. Pewien Rodak 
nie wiedząc o tern, zapłacić musiał 30 marek 
kary. 

Brach. W kopalni "Blumenthal" po„ 
psuły się koła przyrządu do spuszczania gór· 
ników do szybu, dla tego mudieli zaświętować. 

Watten1cheid. De&:anat Wattenscheid 
zostać ma podzielony. 

Z Lipska donoBzi\, że bankier Blembel, 
który popadł w konkurs, ulotnił się, zabrawszy 
z e'Obą przeszło 100,000 marek. 

Herne. 
Szano1łnych członków Tow. loteryjnego „Gwia1da 

Szczęicia'' w Herne uwiadamiam, it przyszłe walne 
zebranie odbod~ie sio dnia 2{ listopada o g~dz. 12 w 
połudafe u p. Berke. Poniewał potrzebna jett uchwała 
w celu. zakupoa losów oraz przyj~cia nowych członków, 
dla teco uprasza Bi~ o liczny udział. St. Lem•ilskł, k11;yer. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W niedzielo 24: listopada punktualnie o godz. 4: 

odbfdzfe się zebranie, które potrwa do 1/ 26, w którym to 
czasie ione tow. es.li; zajmie. O liczny udział prosimy. 
Goście mile wid1iaoi. Z a r z ~ d. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W 1liedzielę, dnia 24: listopada br. o godz. 4 po poł. 

odbędzie sio zwyczajne zebranie na. sali zwykłych posie
dzeń . Uprasza się o lf azny udział członków. Goście mile 
widzJani. Z a r z ą d. 

Oddział śpiewu Towarzystwa św. Antoniego 
w 1J eckendorfi.e. 

W niedzielo po połudnł11 o godz. 1 ma.my miesięczne 
zebranie. O godz. 7 wieczorem lekcya. śpiewu. O liczny 
udział członków uprasza. Z"a r z " d; 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne. 
W niedzielę, dnia 24 listopada przystępuje Tow. 

nasze wspólnie do Komunii św. na 3 Mszy św., tj. od & 
do 9 godz. Prost się szan. członków, ażeby jak naj• 
liczniej sio eta.wili w czapkach i oznakach tow. Z a. r z' d. 

Towarzystwo „.J edność" w Dortmundzie 
oznajmia członkom. ił dnia 24: 1 stopada odbędzie sio 
zgromadzenie punktu'llnie o 4 godz. p:> p:>ł., na które 
członk )Wie się licznie winni stawić, nie jak do tego cza.su 
ozięble. Z a r z ą, d. 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig. 
W niedzielę, dńia 24 listopada. odbędzie się nadzwy

czajne miesi~ezbe z• branie o godz. 3 po poł. O jak naj
lic.miejszy ud-ział c~łonkó iV i o punktualne przybycie 

• upras?!a Z ar z i\ d. 

Tow. ~ . Stanisława K. w Courl, 
W niedzielę, dnia. 24 liatopada. odbęd~ie się zebranie 

o godz. 3 po poł. na sali p. Bucl.tbindra w Courl. Po
rz~dek obrad: 1) Prr.:yjm.owanie członków . 2J Płacenie 
miesięcznych składek 3) Obudy w sprawie gwia?Jdki. 
Członkowie, którzy w starym roku byli członkami Tow . 
a przybyli ze stron ojczyst,ch, ff.Jł członkami, tylko płll.".fl 
od tego czasu, jak z powrotem wrócili . Uprasz!!.m o jalt 
najliczniejszy udział w zebran:u. G Jecie m·le widziani. 

F. Brodowiak, przewodnfo'l: ą"y. 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck 
Przyszłe miesięczne zebranie odbędzie się (luia 24 

listopada o godz 4 zaraz po nabożeń3twie poi..:iklem. 
Liczny udział koniecznie pot„dany, ponieważ rirzyjd~ 
wnżne epra\JJY pod cbrady w eprawiA gwiazdki, tak san.o 
będzie obór sekretn~a: bo jak wiadomo, w środo odpro
wadziło Tow. doty~hczasowego na miejsce wieczmeg.> 
spoczynku. Tak samo zaprasza Tow. jednego z braci 
zmarłego, Czajkę, kt61·y mieszka w Herne w cęlu porv• 
zumienia się w ważnej sprawię. 

Zarzq,d 'row. św. Ludwika. 

Tow. św. Antoniego w Habinghorst 
donosi ws?:yetkim członkom, tak Bamo i wszystklm Roda • 
kom w Ha.bingborP.t i l1kolicy, "iż w sobotę 23 br. po poł 
będzie ksi,oz poldki ~łuchał spowiedzi iw„ zatem u:irasza 
się Rodaków, a.by każd.y . któremu idzie o zbawienie duszy 
do spowiedzł podl\Żył. Tak samo i w niedzielę do epo
wiedzi św. fść można. Reszta będzie ogłoe„ona. na. ka
iaoiu, które 1!~ odbędzie o godz. 3 po poł. w dniu po-
wyżej uaznrci!lonym. Z a r z q, d. 

U w a g a : W przyszłą niedzielę odbędzie siQ ze • 
branie z powodu nabołeń!twa polskiego o g ·dz. 6, a nie 
o 4 jak inne, zatem uprasza się wszystkich członków, a.by 
się jak najlie1nie.i ze brać zech r.ieli, ponieważ będzie mowa. 
o gwiazdce, i ksi~dz nas także od\'{ieC!zió pragnie. 

Fr. Ba. r a n o ws ki, przewodu. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen 
W ni€dzłele, dni& 24 listopada po poł. J godz. 4 od

będzie się zwyczajne zebra.cie. I powodu, lż przyjd~ o
brady względem gwiazdki. Członkowie winni się jak 
najliczniej stawi~. Z a r z q, d. 

1~~~~~~~!~~~~1 
~ Szanownemu aeyatentowi chorągwi I 
~ p. Leonowi Krzyśko, 
~ oraz jego narz;eczonej 

pannie Franciszce Melińskiej 
~ skłe.da!lly w dniu i!ubu: dnfa 2J bm. jak naj-
~ eerdeczniej1ze tyczenia, zdrowia, ezct<icła i i 
~ ltłocoał&l'ie:tlltwa B0tego. Młoda para niech 
~ łyje, a! w oałem Altenbochum echo eie odbije t 
~ Z ar z" d. 

~-ilt&li1*t~~~Q~* 



TowarzJstwo św Jana Obrze. w Ueckendorf 
donosi swym członkom, l.ż zebrar:.ie odbędzie się w nie
dzielę dnia 24 listopada. o godz. 1/ 35 po pcłudniu, ne któ
tem będzie wręczenie podarku jubilatom. U Qraaza eię 
c'Złonków o przybycie z żonami i di.datkami. - Goście 
mlle '\'l'idziani. Z ar z ą, d. 

Baczność członkowie Tow. św. Jana 
w Ueckendorfl.e. 

W niedzfelę dnia 24 listopada. o godz. 6 wie~zorem 
obchodzimy ws;:iólnie srebrne wesele (z tat.cem) na 
sali p. Antoniego Baukmanna. Zapraszamy s.eanownych 
członków i ich rodziny, inni Rodacy, którzyby chcieli brać 
udział w naszem weaelu, powinni być członkami TGW. św. 

· Jana. Nieczłonkowle nie ma1fł wstępu. 

M. Maliński, A. Bieniaszewski, P. Stelmaszyk 
Jubilaci i członkowie Tow. św. Jana w Ueckendorfte. 

Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark II 
clonosi swym członkom, Iż w niedzielę dnia. 24. listopada 
o godz. 4 po południu odbędzie się zebranie, na którem bę
dzie obór nowego zarzĄdu. Yprasza się cllłonków o jak 
najliczniejszy udział. - Rewizorowie ka6y i 0ały stary 
zarlf\d .zechcl\ si~ zebrać o go'dz. 2 po południu. 

Jao D~bh:bański, przewodo. 

Tow. św. St.anisł.awa liisk. w Marxloh. 
Zebrsnie nadzwyczajne odb~dzie się w niedzielę dnia 

24 lhtopada o goozini ·~ 4 po południu u pana Rosendala. 
Prosimy, aby slę każdy stawił, bo chodzi o bardzo ważne 
sprawy. Z a r z I\ d. 

Kolo śpiewu „Fiołek" w Rauxel. 
Zw~czajne 2ebranie odbędzie się w niedzielę dnia 24: 

listopad~ na sali p. Richtera. w Rauxel o godz. 4 po po
łudniu, na które ws~ystkich cdvnków z ToVi arzsstwa. św. 
S.zczepa.oa najuprzejmiej się zaprasza. - Zwr11ca się uwa
gę c2.łonkom, którzy mieli karty wstępu u zabawę do 
aprzedawania, deby się wszyscy staV1ili Iw celu uregulo· 
wania rachunków. - Lekcya. śpiewu odbędzie się po ze-
braniu Z a r z Ił d. 

Towarzystwo św. Stanisława 1.i. w Styręm 
donosi szan iwnym czfonkom i Ro lakom w Styrum i oko
licy, iż naboieństwo polskie z kazBniem przypada w nie
dzielę dnia. 24 listopada po południu o god11. 'Wpół do 4 
w kościele iw. Józefa w Styrum. Po naboże:iletwie jest 
.zebranie w sali posiedzeń u p. Klewki zaraz priy k:ośc'.ele. 

Szymon Linka. prze wodn. 

..... ....... 
~ 9' 

~ ~ c::» •.-4 = ..._ ..t:s.1 • fil _...... „ o ca ~ :z: ~ ~ ~ 
~ = ....... ~ o ca:. ~ • -ft:S 

a... 

Tcwarzystwo św. \Ya1entego w \Vanne 
W niedzielę 24 listopada o gcdz 4 po południu od

będzie się miesięc:.me zgroma<lzcn,e. Upraszamy członków. 
Dżeby się liczi ie zgromadzili, ponieważ Sfł ważne sprliwy 
do załatwieniu. O liczn.y udział prosi Z ar z łli d. 

'low. św. Antoniego w Ueckendorf. 
Zebr1rnfa wolno teraz odbywać, dla. tego proszę vrszy

atkich członków, aby w niedzielę 24 bm. po południu o 
godz. 4 stawili się na poaiedzeni<•, poniewsż tak długo nie 
były poeiedzenia, a teraz i gwiazdka nadchodzi, więc je~t 
ddo do załatwienia - Zarz~d i rewiz:; rowie kosy winni 
o godz. 3 przybyó. - Jeszcze ruz proszę, aby ani jednego 
członka nie brakowało. J. Grabowski, przewod. 

Koło śpiewu „Sobieski" w Herten. 
Przyszła lekcya śpiewu odbędzie się w niedzielę d!li& 

24 listopada o godz. 4 po południu. O liczny udział prosi 
Z ar z~ d. 

Koło śpiewu „Lutnia" Tow. św. Wacława 
w Linden. 

W niedzielę dnia 2-i listopada o godz. 11 przed po· 
łudniem generalne ćwiczenia. O liczny udział uprasza się. 

Tow. św. Szczep&na w Zach. Bismarck. 
'V przyszł~ niedzielę dnia 24 bm. odbęd~ie się mie

sięczne posiedzenie o godz. 4 po połudoiu. O liczny u-
dział w posiedzeniu prosi A Olszak, przewodn. 

Towarzystwo św Piotra w 8teele 
donosi swym członkom i wazystklm Rodakom w Steele i 
okolicy, i! w sobotę dnia 23 bm. przybędzie do nas spo
wiednik polski, który będzie słucb.ti.ł spowiedzi aż do po
nied:.iałku 25 bm W niedzielę adbędzie się nabożeństwo 
z ka.is.niem o g 'dz. 6 po p c;łudniu. U pra.3!a się wszy • 
stkich Rodaków i Rodaczki, aby przystępov;a1i Hermie do 
Stołu PDńa'kieg'.). Z ar z I\ d. 

Baczność parafianie z W alkowa I 
W niedzielę dnia 24- lMopada. o g ;dz. 1 po południu 

ze"h ·~ pnrothnie wsłkow:icy pvybJ·c cio lokalu p. St1 at~ 
linga w Alteo bochum. zaraz przy katolickim kościele. -
Pro'3zę tych, którzy tt\ epra"'~ byli zaj~ci, oriiz i tych pa· 
rafian, którzy jeszcze ofiary nie dali, aby nie zapoinnieli 
o nas ej parafii, bo t8. pa~; 51;\tka będzie z obczyzny. -
Ofiary można. przez poczt~ nadsyłać do \Valen•ego Woś
ka w A1tenbochum, With~ner l:hr nr 120 

Koło śpiewu Gwiazda Jedności w Osterfe 
W medzielę dnia 24 li:1topafa o g\ldz. 3 po p 

odb~dzie sie lekcya śpiewu, ua której będzie nowa 
~wiczona, któr~ przy gwiazdce pragniemy odśplew&ó, 
t€go liczny udział członków jest koniecznie pcż;dan1, 
Goście n.ile wjdziani. 

Posiedzenie zarzlłdu odbędzie się pół godziny p 
tem to jest o 21/ 2 U pra~znm w.azyst:kich 02łonków 
rzf\du, aby liczoie się zebrali, ponieważ będl.li obrad 
sprawie gwiazdki. M. Ł11czak, przewrdn. 

Brneh? 
Towarzystwo św. Mlcbda. donosi swym Członko 

miesięczne zebr&'lie odbędzie się w niedzielę 2 i listo 
po południu o godz. 4. Porzf\dek zebrania: 1) Pła 
składek miesięcznych, 2) wpis nowych czbnków, 3) sp 
towarzyskie, 4) wnioski członków, 5) wypłata chorym. 
liczny udział w azapkach tow. i punktualne stawienie 
aprasza .z a r z 'd, 

Posiedzenie zarzf!idu odbędzie słę przed południe11 
godz. wpół do 10 O punktualne stawienie s1ę wszyst 
członków należflcych do zarządu prosi 

W. IJhwiłkowski, przewod 

Wiec polSki w Kircblin~ 
odbędz!e się w niedzielę diia J. grudnia o g .)dz 4 
południu w sali p. Hermanna Schumachera. O liczny 
dział Rodaków 11 Kirchlinde i okolicy upraeza. się, 
oma.wiani\ będsie goprawa opieki duchownej i połoz 
Polaków na obczyźnie. Związek Połakov, 

Wiec polski w Herne 
oclb~dzie się w niedzielę 24 listopada o 
dzinie 1=ł po poi. w sali p. Nussbanma. 

Na wiecu oma.wiane będ!ł rółne sora.wy Pt)lakńw 
obczyźnia dotyezl\ce, pr.zeto uprasza !ię Roda.ków I He 
Ba.ukau, Horstbausen i całej okolicy o jak najlicin iej 
udział. Związek Polaków, 

Baeznoaeo 
We WSZT§tkich Ustach do redakcy4 ekspedy 

księgarni i drukarni trzeba podać za wsze swój ad 
chocidby kto Sf\r!ził, te adres jego posiadamy, aby o1 
wiedt lub przes~łka za.m6w\on-yeh rzeczy dls. tel?oo po 
du nie opóźniły się. Szukanie adreeu w dawniejszych lis 
lub .... ksij\Żkach zabiera wiele czaeu i dla tego pr1er; 
Mtycbiniaat uskuieeznió nie motna 

Ciekawe książki w nowem wydaniu, ---------Pa w eł Nawrocki, 
technik dentysta, 

Herne, Nowa ul. nr. 32 
wprawia 

Królowa niebios. Pobożne !egendy o Matce Boski 
Cena 1 mr., z przcs. 1.10 mr - \V~głarz z Wałencyi. Od 
Cl'f\tku do k()ńca p:~lms. i z&.\muj~cs. powiastka.. Cena SO fen , z pn 
90 fen. - łJkryte skarby. Cieka.wa) pięknymi obrs.zke.mi p 

sztuczne zqby 
plombuje, zairu wa i rwie 

bez najmniejszwgo bólu. -------st„ple 

Kto pragnie posiadać 

ksiązkę do nabożeństwa w pięknej i mocnej oprawie 

wszelkiego rodzaju 
dla towazrystw 

i osób prywatnych, 
poprawnie po polo ku wykonane 

poleca i dostarcza 

c zdobiona powiastka. Cena 30 fen. z przea. 40 fen. - Zycie czi 
wieka grzes'łne40, usprawiedliwioner;o i us więeQntl 
Nauki, r1dy i przy~łady dla wszystkie!;. Z wielu obrukami. ' 
80 fen .. z przes. 90 fen. - Miody pustelnik. Zajmujj\<:>a. powi 
Cena 3f> fen., z przes. 45 fen. - Powiastki (legendy) ku n~n 
zbudowaniu i rozrywce. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Z wy cl 
stwo ~noty. Piękna i buduj~ea powias~ka.. Ce::ia 40 fen, z prz 
!5 fen. - Toastnik. Zbiór przemówiefl, toastów, iycz0ń, pie' 
monologów, wierszy do deklamaeyi itd na moczy~tości fa.mlHj ue a m' 
nowicie na zaręczyny, wesele, chrzciny l srebme i złote wesele. C 
50 fen., z przes. 60 fen. - Dziesięć żywotów h iętych służeb 
Cena. 30 fen., z przes. 35 fen. - Królewna R6życzka. S 
baśń. Cena 25 fen., z przea. 30 fen. - Hhtorya o jedenas 
królewiczach. Cena 20 fen., z przee. 25 fen. - Czemu dii 
zawsze dziadem, choć mu wszyscy daj!\? Cena 20 fen., z prz 
25 fen. - Doman i Liliana. Ciekawa hic:torya z dawnych 
sów. Cena 30 fen., ~ pueił 36 fen. - Jonek i Niewidzial 
szaty. Ceny 20 fen., z pr!es. 25 fen. Miłowid. Hi3torya 
down.& o biednym przewoźniku. Cena. 2.0 fen., z przes. 25 fen. 
Marzana. Historys. bardzo ładna i cieka.wa. Cena 30 fe.u., z pr 
35 Cen. - Stary Miehal czarnoksiężnik. Cena 25 fen., 
przes. 30 fen. - Wałek na jarmarku. Cena 20 fen. z prz 
25 fen. - Dla rozrywki. Zbiór gawęd, wesołych opowiadań, 

niech sobie zapisze 

,,Boże bądź miłościw': 
i w najki-ószym czasie 

ksi~garniv "JVim·usa Polskiego" 
w Bochum 

Dziel u y ułan 
wis.stek, anegdot i żartów. 

Ksil\tka „Bote b"dź miłościw" zawiera bardzo piękny zbiór na.bo· 
łeilstw i pieśni, a kosztuje w nad:twyczaj pięknej i mocnej QprawiE 
8,50 mrk., 6 mrk., 7 mrk., 7 ,50 mrk. i 9 mrk Ksi~żkę tę przesyłamy 
poprzednim nadesłaniem należytości albo tet za za.liczk~ pocztow,. 

z wojska polskiego w Hiszpanii. 
Cena 1 mr. z µrzes. 1,\0 mr. Adma: ._Wiarus Polski" Boehum. · 

Księlgarnia „ Wiarus a Po Iski ego" 
przy ul. Maltbeserstr. 17 :Bochum, przy ul. :Maltheserstr. 17 

połieca we wielkim wyborze 

książki do nabożeństwa 
v.r najróżniejszych opra-w-ach, 

, 
powieści ludowe i na tle narodowem, figury Swiętych Pańskich, krzyże, (pasyjki), elementarze, 

i t. d. katechizmy, różne książeczki z obrazkami dla dzieci, pióra, atrament 
W niedziele l iwięta jest księga1•nia otwa1.•ta od godzinny 8-mej do godziny wpół do 10-tej przed 

południem i od wpół do 12-tej do 2·giej' po południu. 

Za druk, nakład I red&koyt oclpowteddalny: An,oni Brejakl w Bochum. - Naldadem l csclonkami Wydawmctwa „Wtarua Polskiego" w Bochum. 

2 doiatkl: Dodatek nadzwyoaaj 
i „Nauka Katolioktl."'. 



Nr. 141. Bochum., sobota, 23 listopad.a _1901. 
__ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. 

Numer dodatkowy. 

Grześ niepiśmienny. 
(cu.g dalszy). 

Nie od dzisiaj miała ona już serce do 
Marcinka. Gdy go wzięli . do wojska i słuchu 
o nim nie było, to dziecinne przywiązanie wy
szumiało jej z głowy; ale teraz buchnęło na 
nowo, jnk ogień rozdmuchany z popiołu i ob
jęło ją caJą. O Marcinku tylko teraz myślała 
i pisz8tC list do Grzesia z polecenia rodziców, 
co kilka wierszy powtarzała, że wszyscy po· 
zdrawiają Marcinka i dziękują mu sto razy za 
to, że pamięta o nich i że by prędko wracał do 
wsi, to ludziom będzie weselej. Oj, kosztowało 
ją niemało to pisanie, nie przez wstyd dzie
wiczy, jeno przez to, że nie mogla powiedzieć 
tego wszystkiego~ coby chciała, bo to przecież 
list był nie dla Marcinka, ale dla Grzesia. Ko· 
sztowało jit trudu niemało także dla tego, że 
ręka jej, odwykła już od pisania, stawiała litery 
koszlawe i niekształtne, a ona chciała. jak naj · 
piękniej napisać w nadziei, że może Grześ Mar· 
cinkowi ten list pokaże. 

Jakoż pokazał mu nie przez życzli· 
wość jeno z musu. Marcin odczytał mu z 
listu to, co chciał, opuszczając to wezystko, co 
siQ do niego odnosiło. Tym razem dla uspoko· 
jenia go przeczytał, że Marynka go pozdrawia. 
Zrobił to, aby uśpić jego czujność i nie bu· 
. dzić podejrzeń. Za to nie przeczytał _mu bardzo 
wiele z tego, co w następnym liście Grzes'.a 
wypisał o sobie. Mianowicie napisał tam, że 
w Marcinku na zabój zakochała się córka je· 
dnego bogatego Węgra, co ma dwie winnice i 
trudni się wypasaniem świń; ale jej odpowie
dział, że żenić się lilie będzie, bo on w swojej 
wsi ma taką dziewuchę, bez której żyć nie mo· 
że, i o którt\ wszelkimi siłami będzie się sta· 
rał, żeby jego była. 

Można sobie wyobrazić, co się działo Ma· 
rynce, kiedy to wyczytała. Zdawało się, że jej 
serce z radości wyskoczy, biegała po wsi do 
wszystkich znajomych, żeby się pochwalić, że 
Marcinek nie chciał Węgierki. Wszystkie me· 
dytowały nad tern, która to mogła być we 
wsi, którą on tak miłuje. Marynka udawała 
niby, że ona nie wie; ale z oczu jej można 
było wyczytać, że zna tę szczęśliwą, - niektó 
rym nd.wet pod seknitem zwierzyła się ze swo„ 
ją tajemnicą. Wspomnienie Grzesia nie prze· 
szkadzało jej wcale. Była najpewni~j~zą, że się 
w jakiej Węgierce zakochał, skoro JeJ -tak mało 
pisze o sobie, a ty le o Marcinku. 

- Widzicie - mówiła - nie chodzi mu 
o mnie, i sr..m str~czy mi Marcinka na pociechę. 

To przekonanie uwolniło jt\ od wszelkich 
wyrzutów sumienia; tłómaczyła sobie, że może 
tera.z z czystem sumieniem pokochać Marcinka 
- i w następnym liście jeszcze więcej się o 
nim rozpisała. . . 

W taki sposób za pomocą listów Grze.na, 
:Marcin i Marynka odnowili ~awn~ znajom.ość, 
perozumiewali się i oświadczali sobie nawzaJem, 
a głupi Grześ pomagał im w tern mimo wiedzy, 
płacąc jeszcze za pisanie i biegając sam z lista
mi na pocztę. 

Nie dosyć na tern. Przyszła mu raz ochota, 
gdy dostał kilkanaście re~skich .. o~ rod~~ców, 
zrobić im za to małą prz)Jemnosc i kupie ba· 
ryłeczkę wina, żeby się nit\ podzielili z wój · 
ta mi. 

Rozumie si~, że o napisanie adresu po· 
prosił znowu Marcinka, do którego coraz bar· 
~ziej nabierał śmiałości i ~er~a. Poch~ebi~ło. t~ 
Jego próżności, gdy go mm rekruci .w~dz1eh 
chodza,cego do pana kaprala, rozmawiaJącego 
z nim. 

Otóż wracając do rzeczy, z tą baryłeczką 
w\na po~zedł Grześ w zaufaniu do Marcina 
proszi\c o napisanie adresu. Marcin, korzysta· 

jąc z tego, co mówił Grześ, że wino to pójdzie 
na spółkę dla wójta i W ojciecbów - zaadre· 
sował posyłkę na ręce wójta, niby że jako urzę· 
dowa osoba i piśmienna łatwiej będzie mógł 
załatwić wszystkie formalności pocztowe przy 
odbiorze, a siebie wypisał jako tego, który po· 
syła. 

Wójt więc odebraws2.y tę przesyłkę, bsł 
n~jpewniejszy, że to Marcin Dudzik jemu w 
podarunku owo wino posyła. Chwalił się tern 
przed całą wsią i zapraszał wszystkich nie wyj · 
mując rodziców Grzeaia na to wino, a gdy so· 
bie podpił z uciechy, rozserdecznił się nad do· 
brocią i szlachetnością Marcinka: co to za chło
pak, jakie złote serce - i do tego kapral, co 
lada chwila feldfeblem może zostać, a może 
oficerem. -

- I taka figura uważacie - mówił - pa· 
mięta o mnie, przysyła mi co najlepszego wina 
i powiadB, że woli Marynkę od wszvstkich 
Węgierek. Co to za złote serce - f aka to 
szlachetność. Zeby tak chciał moją l\farynką, 
to dalibóg ani chwili bym się nie wahał. 

- A nasz Grześ? - powstrzymywał go 
Wojciech. - Przecieżeście mu przyrzekli. 

- Co tam przyrzekli, przyrzekli - beł· 
kotał niewyraźnie wójt, bo mu już język luzem 
chodził i plątał się w gębie. Przyrzekanie to 
jeszcze nie ślub. I on przyrzekł, a teraz o Ma. 
rynce ani wspomni. 

(Ciitf; dalszy ns.6t1'p!). 

Kontrole josie:a.ne . 
Dla p~11.aujl\".Y"h w f11.b»;rc.o D~ld~ n Ilt<1c1XL1>.1H!.k, 

dziedzińcu tejże fabryki; 
25 listopada o godz. 4 po poł. dla piech. prow., gwar

dyi i broni spec. z lat 1894 do 1900, i dla młodszych, 
dla wszystkich superrewidendów i dla tych, którzy pomli;· 
dzy 1 kwietnia a 30 wrześni a 1889 r. wstl\pili. 

Dla zatrudnionych w kopalni „Consolidątion", 
szyb III i IV na dziedzińcu tejte kopalni. 

26 listopada o godz. 21/ 2 dla piech. prow., gwa.rdyi i 
broni spec. z lat 1894 do 1900 i dla młodszych, dla wszy
stkich superrewidendów i dla tych, którzy pomi~dzy 1 
kwietnia a 30 września 1889 r. wstą,pili. · 

Dla zatrudnionych w kopalni „Hibernia'', w 
Gelsenkirchen, na podwórzu tejże kopalni, 

27 listopada o godz. 11/ 2 po poł . dla piech. prow., gwar
dyi i broni spec. z lat 1894 do 19CO, i dla młodszych, dla 
superrewidendów i dla tych, którzy pomi~dzy 1 kwietnia 
a 30 września 1889 roku wstą,pili. 

Dla burmistrzostwa Steele i Ueberruhr, w aali 
gościnnego Springo b w Steele. 

25 listopada o godz. 9 dla piechoty liniowej, (z wy· 
j{\tkiem broni spec.) z lat 1900, 1899, 1898 i 1897. 

25 listopada o godz. 101/ 2 dla piech. liniowej z lat 
1896, 1895 i 1894. 

26 listopada o godz. 9 dla bronii spec. z lat 1900 
do 1894. • 

Dla gminy Bismarck, w sali gcścinnego Schulza 
(Germania) w Bismarck. 

2ó listopada o godz. 91/-i dla. piech. prow.1 gwardyi i 
broni spec, z lat 1894 i 189ó . 

25 listopada o godz. 11 dla. piech. prow., gward:yi i . 
broni spec. z lat 1896 i 1897. 

26 liatopada o godz. 91/ 2 dla piech. prow., gwardyi i 
broni spec. z lat 1898, 1899, 1900 i dla młodszycb. dla 
wszystkich superrewidendów, oraz dla t:ych, którzy pomię· 
dzy 1 kwietnia a 30 września 1889 r. wstl\pili. 

Dla zatrudnionych w kopalni „Bismarck", szyb 
I w fabryce chemicznej, na dziedz:ińcu tejże kopalni. 

25 listopada o g. 21/ 2 po poł. dla plech. prow,, 
gwardyi i broni spec. z lat l89i da 1900 i dla młod~zych. 
dla euperrewidendów i dla tych, którzy pomi~dzy l·s~yni 
kwietnia a 30 września. 1889 roku wet\pili. 

= Dla pracujj\cych w kopalni „ lVilhelmina• Victo· 
ria'', na dziedzińcu tejże kopalni, szyb I w S()halke. . 

28 Hstopada o godz. 21/ 2 po poł. dl" plech. prow.: 
gw11rdyi i broni spec. z lat 1894 do 1900 i dla młodszych, 
dla wsz~stkich superrewidendów i dla tych, którzy po
między l kwietnia a. 30·tym września 1889 r. watlłpili. 

Dla miasta Gelsenkirchen, w sali gościnnego 
Baumeistra w Gelsenkirchen, Hermannstr. · 

27 listopada o godz. 91/ 2 dla piec~. prow., gwardyi 
i broni spec. z lat 1894 i 1895. 

27 listopada o godz. 11 dla piechoty prow., gwar
dyi i broni spec. z r. 1896. 

28 listopada o godz. 91/ 2 dla piech. prow., gwardyi 
i broni spec. z r.1897. 

Polski, Bochum. --

. ') Nabożeństwo polskie. 
W Gelsenkirchen·A.Ustadt spow. św. od 

soboty 23 listopada po poł aż do poniedziałku rano. Ka• 
zanie w niedzielę (24-go) po poł. o godz. 4·tej. 

W Schalke spow. św. w µoniedziałek 25 listopa„ 
da po peł. i we wtorek rano. Kazanie w poniedziałek 
po poł o godz. 6-tej. 

\V. HUntrop spow. św. w pifłtek 29 listopada 
po ~oł 1 w sobotę rano. m~zanie w pif\tek po poł. o godz. 
6•teJ. 

\Ve Wattenscl1eid spow. św. od soboty 30listo
pada po poł. flŻ do poniedziałku rano. - Kazanie w nie
dzielę (1 grudnia) w połuduie o 1/412 i po poł. o 4-tej. 

. W Gilnnigfełd spow. św, w poniedziałek 2 gru• 
dma po poł. i we wtorek rano. - Kazanie w poniedzia-
łek po poł. o g ,dz. 5-tej. Ks. M. 

Odnowienie Misyi w Katernbergu 
w dniach od 24-go listopada do l~go grudnia r. 1901 
odprawione przez przewielebnych k:Jięiy proboszczów J. 
Beisserta i K. Pasztalskiego z arcbidyecezyi gnieźnień
sko-poznańskiej. Pierwsze kazanie (wstępne) odbędzie się 
w niedf!ieię 24 listopada o 21/ 2 po poł. W innych dniach 
kazania t.ostanj\ wygłoszone rano o godz. 81/2 i wieczorem 
o godz. 71/ 2 . W niedzielę 1-go grudnia rano o godz 10 
suma, potem kazanie, po południu o godz. 4 kazanie po• 
tegnalne. 

Porządek nabożeństwa w Bottropie 
w niedzielę, 24 listopada. 

I. msza św. o godz. 6; II. msza św. o godzinie 63/4 • 
III. msza św. o godz. 71/ 2 ; IV. msza św. (dla Polaków) 
o godz. 81/ 4 ; V. msza św. o godz. 9. Wielkie na.bo· 
sżeńtwo z kazaniem o godz. 10. 

Kalendarze na rok 1902. 
. Kalendarz Iłlaryański. Cena 60 f., 

z przesyłk4 7 O fen. 
· · ·S ft' łęta Rodzi na. Kalendarz dla rodzin 

chrześciańskich. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. 
· P1~zyjaeiel Bodziny. Kalendarz lu

dowy. Cena 30 fen., z przes. 40 fen. 
Adres : „ W i a r u s P o 1 s k i ", B o c h u m 

Tomasza a Kempis 
O n.aślad.owaniu Chrystusa. 

Cena 1 markę, z przeeyłkfł 1,20 mr. 

Kwit do zapisania „Wiarusa Polskiego" 

~stbestellungs-Formular. , 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser liche n 

Posta:int ein Exemplar der Zeitung „ Wiarus 
Pplski'• aus Bochum (Zeitungspreisliste 133, 
S. Si':ps) flir den :Monat Dezember 1901 
und zahJe an Abon. u. Bestellgeld 0,58 Mk. 

, m 
aS • 
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CIS · a 
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Obige 0,58 Ml~. erhalt.en zu habeu. be

sc~ein1gt. 
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--------------·-----1 Dla R.odaków! I 
łl Wedle nadw4tlimego zdrowia i z pJwod11 powrotu do fi „ ojczyzny, zamierzam mój do brze prosperujący skład e 
: towarów kolonialnych i krótkich jedyny polski interes •. 
w w miejcu od nc.wrgo roku dzielnemu Rodakowi z w e eałym inwentarzeDl wydz;ierŻEIWiĆ. e 
8 Franciszek Nowacki, Eving p. Dortmund: 9 
fi przy katolickim kośeiele. "8 
eeeecteeee11eeeet19ee11• 

Szanownym Rodakom w Brochu i okolicy donoszę jak naj 
upm·jmiej, iż mój 

skład i warsztat szewski 
przeniosłem z ul. Marieostr. do domu przy ul. Cołoniestr. 382/6, 
(polska. kolonia), naprzeciw aa.li towarzyskiej. 

Polecam S.lanownym Rodakom towar roboty dobrej r~· 
eznej i fabrycznej, który wyprzedaję po bardzo tanich c~nach . .:._ 
Robię także i mam na skłzdzie buty do roboty z poleikieJ dobrze 
wyprawionej skóry, za którą, gwarantuję) że nie przepuszcza wody. -
Wszelkie reparacye robię dobrze i tanio, a na !yczenie .za.raz. 

D~ię&ują,c azanownym Rodakom ze. dotysh ozasowe poparcie, pole -
cam 3ię i nadal łaskawej pami~ci. 

Z wielkim szaounkiem 

L. Kubiaczyk, mistrz szewski. 

=~~~~~~~~~!~~~~~~~~= 
"' j~cym przy ulicach Baptistemtr, Leusbergsti'. i Neustr. do- -
"' noszę niniejszem, iż otworzyłem tł 

Polska służąca 
poszukuje miejsca od 1 grudnia lub 
zaraz. O łaskawe oferty prosi 

.A.una Chwalicz 
u Schumborga 

w Castropie. 
Szanownym Rodakom w Bru• 

chu donoszę, li wyrabiam 

polskie kiełbasy, kisz· 
ki z kasty i bułek. 

Taksa.mo można doi!tać mięaa, 
okrasy świeżej, po umiarkowanej 
cenie. - Szanowny{·h R1, daków 
w Brucbu i okolicy pr. szę o po· 
parcie mego interedu . 

Z s11acunklem 

Franciszek Mazurek. 

Opłatki! 
Towarzystwom polskim polecam 

na· gwiazdkę opłatki, 100 sztuk 
3 marki. Proszę o wczesne za.
mówienia, gdyż na poczcie w o
statnich dniach duż0 trudnos(}i z 
cdsyłkl\. 

Hipolit Sibilski, 
Bochum, Vidumer...:Str. 18, 

przy ul. wiod~cej do Herne. 

,_ drugi skład kolonialny, "' 
Jta aby Rodacy nie musieli chodzić daleko do miasta po ~owar. - 1 kł d d · t „ Towar dostarc2ę R~clakom dobry i c~ys~y a. osobliwie • „ a a entus "CZ ny 
J9 kiełbasy i kiszki, na post oleJ siem1enny, powidła _„ L ~ . J 
At 1 ' · • · ł · td do wpraw1ama ,.. ser po am~ t~v.arog, .1ag y i , h b „ 
- Zastl\pcą mym będzie pan Stauislaw Nowicki. j5 SZtUCZllJC zę OW 
"' . z szacunkiem - i o perac1j. 
,_ , Franciszek Mazurek. - 11 Kl 1 d !!! k 

----------Jl-'6'6"51''11-9'lłla H~rten, ~~~Ids~~ 7.' 
Donosimy niniejszem szanownym Rodakom w Herne i oko· 

licy „ iż założyliśmy 
skład towarów żelaznych 

to ognisk do gotowania (maszyn do g~towania), pi~ców do 
ogrzewania sypialń i składów oraz wszelkieh sprz\'tow ku· 
~hennych. - Zakupione sprzęty odstawiamy do domu bezpłatnie. 
- rrut:11w.Y 1:1zanownJcn :n.uUu.'b.ów v J:'Opa.n;lt: uaszego mtero<iu l 

przytekamy, że szan. Rodaków jak najlepiej obsłużymy i to po 
ceoach przystępnych. 

St. Jankowiak i M. Karaś 
w HERNE~ przy ulicy Kampstrasse ni·. S, 

niedaleko pans. Józefoskiego. 

Zbló1° pieśni nabożnych 
do użytku kościelnego i domowego, wielktt księg(i, mocno 
~:llprawn~, zawierając.Ił przeszło 1100 pie~ni., kilkadzi~1~1 
m~zy i nieszporów na ważne uroczystości polecamy po 
cenach z prz es. franko 3 mr. 50 fen.· 

Adres ,,Wiarus Polski", Bochum. 

Towarzystwom 
które tyczą, sobie, aby stępie fob 
były wyraźnie odbite, t0 jest: 
iżby wyrazy nie zalewały się farbą,, 
p~lGoan>.!f h.l.vd20 llraktycznie UT~~
pzone 

poduszki 
do farbowania stępli 
w kolorach fioletowym, niebieskim 
czerwonym i zielonym. Poda· 
szki urządzone §Ił tak, ie 
nie potrzeba ich fmrbą ni ' 
gdy polewać, &;dyż farba 
w tychi0 ~odu§zkach Z&J>.• 
warta nie łatwo wysycha, 
a starczy jej na łat kilka. 
Cena tylko 75 fen., z przesyłki\ 
95 fenygów. Adres: „Wiarus 
Polski", Bochum. 

W Kiemke przy Boohum, w poblitu kilku kopalń położony 

Ił IP D o "'li' -:ee 
~ .l.Yil. ·=-a 

o 80 izbach, ze sti>jniq,, podwórzem i ogrodem, w którym znajduje sit 
dobrze id,cy interes kolonialny za. gotówkę sprzedaj'!cy, mam sprzedał 
ze składem, albo sam pod korzystnemi waruJkami przy małej wpłacie. 

Leonard Wellner, 
w Bi em 'ke, przy Bochum, Herner Str. 16. 

Kalen~arz ,,Katolika~ na r.1902 
{ 

zawiera następujące dhlżeze i krótsze powiŃ ełł ~ 
Bitwa pod Grunwaldem, opis wyjęty z sławnej poineśei · 
iacy" przez największego powieściopisarza polskiego Henry 
Sienkiewicza; W chacie Burskiej, opowiadanie z wojny Ang: 
k6w z Burami, bardzo zajmujące a przedstawiaj~ ~w 
ny, jeszcze się toczącej; M~czennlk za wł~, powie86 
prawdziwego zdarzenia, opisują.cy losy młodego ohlopca 
®wskiego, który z miłości dla wiary Chrystusowej, z 
okrutnika ojca swego śmierć poniósł; Trzy Siostry, Przed 
nłe tycia z powodu ritańca fatętego~ Co to jest bieda, Z&ba 
powieść o kr6lewiczu, szukają.cym biedy po 'wiecie i co 
Ilię przy tem zdarzyło, Nagroda za szlachetny uczynek, Rat _ 
nek za ratunek, N awróeente w ostatniej ,odzhlie, Dowel 
polskiego chłopa, bardzo ucieszna historya, Cudowne uleae: 
ehoroby, Jakle łycie, taka ~mierć, Na łom śmłerel, Po 
w czasie głodu, Pies, jakich mało, śmieszna historyjka •b 
kowa, Przygoda Michałka z byczkiem, żandarm I J'azęp.. O ł 

Kalendarz zawiera oprócz tego następujące ~ 
Wiersz na Nowy Rok, Do bociana, Powitanie, Brzoza G~ 
fyńska, Dziewczę polskie, Zr6dło świętego Gangolfa. J 

9 Lubownicy śpiewu znajdlł w kalendarzu at.ery~ 
• nu.tarni. 

Z dalszej treści ka.lenda.rza. przytaczamy: Dsłwne ~ 
czaje różnych narodów co do koszlawienia eiała ludzki~ 
Prześladowanie chrześoian w Chinach, Jak krol polski . 
dysław IV. opiekowal się ludem, Ciekawość u zwierqt, 
Btorya dzwonu. _. Kddemu jak najwięcej potytb ~ 
1!e artykuł w kalen4arm pod tytułem: Co kaidy • Pr8i 
wie włedzłee powinien. , 

Przeszło 70 pięknych obrazków więknyeh i mrdefi 
szy0h zdobi ka.lend.an, a międu" nimi w wielko~oi kalend~ 
'.~ >:;itwy pod Grunwaldem 1) Śmierć wielkiego mistr?:a Kny.ą' 
bckiego, 2) Książę Witold uderza na Krzyżaków, Przecl ~· 
jJatki Boskiej w Lourdes, Król i królowa angieleey p~ 
otwa,rciu parlamentu, Gwiazdo morze. zmiluj 1ię na.d na.~ 
U lekarza dla dzieel Nadto 6 bezpłatnych dodatk6w · 1) AU
cz1 · kolorowy olwcu cudownej Matkl .BoskktJ, fl) eb~ 
ks. kard. Led6chotvakiego ' lJ) ks. kard.. P.uzyn1t, 4-)i, 
kalendan lcUnny, IS) kalendan klenon~ alk ~ 
gikiresowy, 6) .~ ~ • Uteraaal ~ 
Memi i pilla'łUmłł dl• Uleci. 

,_.. C.ena lcalendarza 50 fen., 11 przesył'.q GO~ 
Odprzedająoym wielki rabat. ...... , 

Kto wproat do ebpedyoyi „K&tolika" nadeśle 5 m~ 
~~ZJ?Ila jedenasty darmo, a p:rcSez ~go jeszcze jako nagr 
xs1ązkę pod tytułem: Święty J'an Knnty przez ks. kan. 
2:rutskiego", zawierającą 230 stron druku i kosztuje w han~ 
księgarskim 1 markę. 

G N a1~iytoś6 najlepiej prz&!ył.&6 przek&.wm :p·oezto~ 
(?o 3t_anweuru.ng). KoPJ~ prneka.zu -wyn.os:i:ą. 10 fen., je~li ~ 
p0s ~·; a :nunę nie wjęb'l';$. jak 5 mar<2<k~ od 5 do 100 rot-u-&k w:r-1 
„, '•?Z~ koszta. przeg:;rHd J?fo!;iędry 20 fenJ'g:6w. --· AdN!fJo~ 
•J~"· 'f7 ~· P::!'.T~1.-~~ .; v~~~ eg~ ... ~ (.~~-4}1."'1r e~ 

Kalendarz ten nabye można także w k:8if 
gar1ti „Wiaru~a Polskieg-6" w Bochum. 

Adres: .,Wiarus Polski", Bochum. 

Dom towaru ~ y Ed rd · Keil i spółka · 
w Ląangend1•ee1··BahI1hoC, 

wedle nowoczesnych wymagań urz~d.zony skład w miejscu 

konf ekcyi dla mężczyzn, ·niewiast i dzieci 
materyj na suknie. towarów bawełn11, krótkłell, blałyeh i wełnianych„ 

Nadarzyła się nam sposobność kupienia 

., 600 ubra1i, płaszczy i pałetotów 
tanich cena0h, i z powodu braku miejsca zmuszeni jesteśmy sprzedawać je po bajecznie tanich. cenach. 

Niechaj każdy we własnym interesie przekona się o nieznanej tu dotąd taniości. 

300 sztuk płaszczy, pałetotów, żałdetów i kołnierzy dla niewiast i dzieci, 
~ tylko n.ajnowsze wzory. ~ 

Szczególną uwagę zwracamy na nasz szczegółowy oddział 

do wykonywania eleganckich ubrań dla mężczyzn podług miary. 
Nasz warsztat zdobył sobie już pierwszorzędną sławę Zawsze też pozostaniemy wiernymi naszej zasadzie 

sprzedawać tylko towary wypróbowanej dobrej jakośc~, przy najwi~kszej gwarancyi i tanich cenach. ' 

„ PrzY: zakupnle od 20 marek począwszy, zwraca.6 ·będziemy koszta podróty ia okazaniem biletu i 
az do 5 mit 



By osięgnąć obrót wielki 
sprzedaję taniej niż niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki SI\ starannie obci~gnięte 1 na minutę 
sregulowane. Za każdy zegarek daję 6 lat piśmienni\ gwarancyę. Obaw 
ff'J niema tadnej bo to coby się podobać nie miało przyjmuję z po
~otem i zwracam pieni,cdze. Trzeba się koniecznie przekonać, a kt<. 
;de kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzl. Zamówienia 1 podzięko· 
«anla codzieanle nadchodzi\. 

C*ysto złote 

kolczyki 8 ka
ret. (333) stę

,plów, tylko 9 

Nr. 900. 131/ 

ks.rat. złota, s 
złoc. spodem 

bardzo trwał~ 
1,26 mr. marek. 

le1arek niklowy~ kluczykowy cyl. na 6 kami 6,60 mi 
le;arek posrebrzany cyl. na 6 kam. z 2 ztocnoe brzeg. &,I.O mr. 
ze,;arek ten 1am z najlepszym werkiem r li~ mr. 
()zysto srebrny ze:; arek cyl. kluczykowy na 6 kam. 

! 2 złoconymi brzegami z dobrym werkiem 9,00 mi 
fen sam zegarek z prima werkiem J.0,00 m1 
()zysto srebrny Zeł;arck cy1yndrowy remont. na 6 

ka.mieni z złotym brzegiem z dobrym werkiem 10,2li mr. 
fen sam z najlepszym prima werkiem 12,00 mr. 
I Matką Boską najpiękniejsze, czysto srebrne megarkl z 2 złooo
:m.ymi brzegami i z najlepszymi la prima werkami na 10 kamieni po lC 
12, 14, 18, 18, 19, 22, 25 marek. Najwspanialszy z Matkę 
Boską. ze~arek złocone litery, i najozdobniejszymi złosonymi brze
.gami, 'Ciężki w srebrze i z najlepszym na 10 kamieni prima prima wer
ldem tylko 28 m. Zegarka tego z pewności~ nikt jeszcze nie widział· 
·Bogate r.enniki blisko 500 iiustraayj na zegarki, łańcuszki, biłuterye~ 
tak.te skrzypce, ilet:y.1 klarnety i harmiki wysyłam darmo i franko. 

Bił Danecki, Miejska Górka, 
(GUrcben Bez. Posen.) 

Polska usługa! Polska usługa! 

.Przez przypadek 
udało mi się zakupić tanio wielki a1da.d, więc dopóki ~apas 
atarczy, sprzedawać będę ai do gwiazdki po bajecznie 

tanich cenach. 
Partya ubrań i paletotów dla mężczyzn 

rzetelna wartośc 24 mr, teraz 9,'75 mr. 

Partya ubrań i paletotów dla mężczyzn 
rzetelna wartość 33 mr„ teraz 18,50 mr. 

Partya ubrań i płaszczy dla dzieci, 
rzetelna wartość 12 rnr., teraz 3,20 mr. 

Prócz te:o: 
Partya spodni dla mężczyznł 

krój i kolory najpiikniejsze 4,90 mr. 
Wielka partya butów dla mężczyzn 

4,00 mr. 
Wielka partya trzewików 

do sznurowania dh\ męiczyzn 3,30 inr. 
Wielka partya pantofli 

dla niewiast 90 fen. 
Każdy może się u mnie za tanie pieniądze pięknie 

przyodziać, niech więc każdy skorzysta z bk dobrej spo
sobnośei 

Hoffmann i spółka 
MUnsterstr. 4. DORTMUND Miinsterstr. 4. 

Odbiercom z obwodu 10 mil zwracam koszta podróty. 

Polska usługa I Polska usługa I 

Glos Synogarlicy 
·u.a pustyni świata tego j~cz'łcej, to jest: duszy ohYz0ści· 
a \skfoj roPSmyślsnia, do Pana Boga, wiecznego oblubieńct 
:ł'rc.&dycha.nia, w chrze~cianskiej doekm1ałoiici ć.wiczeni3. 

Cena 1 markę, z przesyłką 1 ml'. 10 fen. 
Adres: „Wiarus Polski", !loehum. 
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;_ __ ·- ·~:N a bardzo łatwą odpłatę. I 
Ubrania 0000000000000000001 -air' ,..1 dla mężczyzn. § Każdy, kto w nowym .l.Y.l.e '-'· .e 

o d k a t vty wszelkiego rodzaju, 
Za~t:~ężczyzn. 08 „z~: .;;r~:ia~" I pojed. spu~ty j~ko tei 

( d 6 'k' ) cale Ul'zą.dzenia Paletoty 8 po g rm iem 
dla mężczyzn. R kupi, zostanie najzn· P o każ dej ce n i e. 

Zaldety CS pełniej zadowolony I \Vłasna parowa 
dla niewiast. § przeg dobry towar, fabryka mebli, 

..,._,.ap esy o przez tanie ceny 
~ I o dla tego wszystko to.k tanio. dla niewiast. i przez najłatwiejsze 0 
Ubrania 0 warunki odpłaty. 8 Ogn~sk ' 

dla chłopców. 8oooooooooooooooooo8 (maszyn) do gotow.) 

Na odpłatę otrzyma każdy bez względu na stan. 
.Boehnm, Es s en, 

przy ulicy BahnhofstrasŚe nr. 30. 

Gelsenkirchen, 
Bahnhofstr. 94, obok~' Bahnhofhotel';· 

Thurmstr.16 zupełnie przy renakim dworcu.. 

La ar~ 
Kaiserstr. 6a, przy dwo~cu Ruhrort. 

Ksłl\źkł 1.•óżnej t1.lłeśi~łe 
Róża. leśna. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. - Toast polski wier-

-OgdrfCZD.ik ;zem i proz~, czyli zbiór mów przy uroczystościach wszelkiego rodzaju 
• Cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. - Dziwne przygody chłopa Urbana 

d 0 d 0 fil 0 W ej· fl a U ki Długonosa.. Cena 25 fen., z przes. 30 feu. - J :i.k to było pod Wie
dniem. Powieść na tle dziejów ojczystych. Cena 40 fen., z przes. 45 

Religii iw. fen. - Michno Karaś. Powieść historyczna z cza.sów Bolesława Obro-
• • brego. Cena 50 fen„ z przes. 65 fen. - .Jaśko Cholewa.. Powiastka 

rzymsko-katolick1eJ. historyczna z cza.sów Bolesława. Smia.łego. Cena 50 fen., z przes. 6~ 
0000 fen. - Kazimierz i Magdosia. Powiesć z dziejów ojczystych z siedem-
0 nastego stulecia. Cena 40 fen., z przea. 45 fen. - Skrzydlaty wojak. 

Krótko
. 0

00 
Nauka Łatwo. Powiastka historycłna z czasów Jana Sobieskiego. Cena z przes, 45lfen. 

- Czasy kościuszkowskie. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Marcik 
O czytania. Nowina. Obra.zek historyczny z czasów Bolesława Krzywoustego. Ce-
0 oa 60 fen., z przes. 60 fen. - O Czechu wojaku i o polskiej Hance~ r OOOOO Opowieść historyczna z cza..zów potrzeby grunwaldzkiej za Władysława 

:Eistorya ŚW. Ol Jagiełły. Cena 50 fen., z przes. 60 fen. - Ja.n Płużek. Powieśó • 
czasów Bolesława Krzywoustego. Cena 40 fen., z przes. 45 fen. -

atachizm. Mazepa, hetman Ukrainy. Cena 60 fen., z przes. 70 fen. - SEymek I 
Handzia. Obrazek z czasów naszych. Cena 60 fen„ z przes. 70 fen. 

gooooo - Strachy. Kilka ciekawych opowiadań ku nauce i rozrywce. Cena 8 o iO fen·, z przes. 60 fen. - Czarnoksiężnik 'l'wardowski. Powieść s 
I : ........................ ~"~ł'·~~„~- Całko-. I Pieśni. oi Tanio. podań ludowych. Cena 30 fen., z przes. 35 fen. - Nagroda cnoty. 

WYV'TYTTTTT _. wicie. Trzy powiastki: Anzelm w tatarskiej niewoli, Lekarz cudowny, Miłości ·• . ' K • „ A.ntosia do matki. Cena 60 fen., z przes. 70 f. - Mała historya Pol· 
-~~- ·1omasza a emp1s ~~ 000000 !ka z obrazka.mi. Cena 30 f., z przes. 35 fen. 

Adres: „Wiaru8 Pol81d" Bochum. 
Cena 50 fenygów. . . i„ o :na-ślad.owaniu Chrystusa. 'ł ju! w oprawie), za 60 f, z prze- Dzieie Pols~i 

~ C l l 20 ~ 8yłkfł pod opask~. I „ 'X ena mr., Z przes. ' mr. ~ Księgarnia Wiarusa Polakiego" ' najnowszych czasów, treściwie opowiedziane prme-
~ Adres· Wiarus Polski" Bochum. ...,.. · ..; Bochum. \łaryana z nad Dniepru. Wydanie ozdobione 80 obr~ 
~' · " ' ~ ~i wainiejuyeh wypadków dziejowych, kr616w i słaj 
-~~ff+~+++++~+++++++lt • ~ 9 ~ • wych m~i6w pofakich. Cena za egz. oprawny 2,50 m~ . 



Z powodu powszech:i;iie złych interesów udało nam się od naszych dostawców różne zapasy obuwia bajecznie 
tanio zakupie, które my_.te w.zglE;du lichego zarobku ludu roboczego, po tak tanich cena0h sprzedajemy, iż każdy po
dziwiać musi. Zwracamy . :wyraźnie uwagę, iż Ii tylko o dobry towar (hodzi, gdyż lichego wcale nie utrzymujemy. 
Każde obuwie, które by się~\~le nosiło dajemy 

~ ~- 1. d.ariuo podzele~ać, 
.~ 2. d.arzno sporządzić, lub też 

3. zastĄpić 21.0"R'a\ parą. 
Poniżej niektóre z t~nich cen: 

goooooooooooooo0ooooo0óoooooog 
8 Trzewiki męskie sznrir.4·75 § 
8 tęga mocna skóra 2 
O dawniej 6,50 teraz tylko 0 
800000000000000000000000000000 

oooocooooooooooooooooooooooooo 

§ Kamasze męskie 315 I 
8 dobry towar o 8 do.wniej 6 mr. teraz tylko O 

oooooooooooooooooooooooooocco8 

000000000000000000000000000000 

8 Kamasze męskie 525 § 
8 w jednym .kawale, wył~cznie mocne 8 g dawniej ~ m. teraz tylko O 

000000000000000000000000000008 

000000000000000000000000000008 

I sznnr!~~'!!~.,~t~~!:óra J65 8 
O dawniej 4,50 teraz tylko O 
a o 
000000000000000000000000000000 

§oooooooooooooooooooooooooooog 

§ Pantofl:,0~J~~~,0~0ortowe 195 § 
O dawniej 2,40 teraz tylko 8 
8oooooooooooooooooooooooooqao8 

§ooooooooooooooooooooocooooocg 

88 • eholew~~t(g!,~d~1?~1Z~b bez 675 § 
poci~ wszy od O 

8ocoooooooooooooooooooocooooo8 

Trzewiki dla dzieci n.a guzikach, końska skóra z tęgą podeszwą, 
, Nr. 21-24 200 Nr. 25-26 240 Nr. 27-30 290 Nr. 31-35 340 Najtańsze, które wogóle 

• para tylko p. ara tylko para tylko , sztuka po w dobrym towarze istniec 
może. 

oaooooooooooooooooooooooooooog 
§ Pantofle damskie ciepłe 118 8 

i z imit. skórzaną p"d" azwą !;, g0 

PS.fi h\!'0 
V --~ o 

000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000 . sooooooooooooooaoooooooooooooo o o o 
8 Pantofle damskie 148 8 8 ·Trzewiki damskie suk. 425 8 
8 c epłe sztepnowane ~ 8 wysokie z żółtą, pod. Jzewkl\ obsadzone 8 g dawniej 1,95 te't'az tylko 0 g lakiem dawniej ó,50, teraz tylko O 

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000008 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze 13 wystawnych okien. 
' J 

Ki~ka 100 par laczek oq 20 
para tylko ~ 

'"! 

l
ooooooooooooooooooooo~oooooog 

Damskie trzewiki 55 8 z przepaskę, końBh• skóra, przeszy- 2 8 
wane. dawnie,j 3,25 teraz t)lko 8 

00000000000000000000000000000 

Kilka 1 oo par trzewików 325 
do roboty z 2 gwoźdź 

para tylko 

goooooooooooooooooooooooooooog 

8 Pantofle męskie · 245 8 
8 kortowe, kolorowe 8 d&wniej 3 30 teraz tylko I 
000000000000000000000000000000 

Kilka 100 par 310 
pantofli skórzanych 

para tylko 

gooooooooooooooooooooooooooooo 

§ Trzewiki męskie 7oo § 
g z spinkami, dobra skóra. hez boczne- O 

8o
go szewku, dawnie.j_ S .75 teraz tylko g 
0000000000000000000000000000 

Drewniaki skórzane, kalosze, koksówki bardzo tanio . 
. 

Oprócz powyżej wymienionych przedmiotów, sprzedajemy wszystkie inne po bardzo niskich cenach. 

Warsztat szewski w własnym domu. 
Polecamy także z osobnego oddziału towarów łokciowych, wełnianych, białych i krótkich 

wielki wybór materyj na suknie, jedwabie na fartuchy, koszule wełniane, bar
chanowe, ·chustki, szale, jaki, gacie, spodnie do pracy i t. d. 

Przy zakupnie odJO mr. pocz. dąjemy •\~funta wybornej lmwy darmo . 

. , 
Róg Bahnhof· i Graben~„ :t'nr. 79 H e r n e " Róg Bahnhof· i Grabenstr. nr. 79, 

jedvnvr. n~iększv interes chrżeściański lego rodzaju w miejscu. · 
. ooooOo . · ~000000000000~ 

Po!~ · * ~!!00~~ 
111y.,,f"' f 

za druk, nakł•d i redako.y~ odpowlfilny: Antoni Brejskl w BoGhum. - N~kładem 1 06ciollkam1 Wydł.wniotwa. „Wiullu Polskiego" w Bochum. 
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Z przenies!enia : 50,90 mr. 
Na pogadance u pa:listwa Lutyńskich (nadesłał 

lgn. Krzy.bński z Oberhausen) • . . • 2,00 „ 
Ze skarbonki Towarzystwa św. Michała w 

Bruchu: 15 września 9 mr., 22 września 
8,27 mr., 20 pliŻdziernika. 1,81 mr.1 3 listo
pada. 12,18 mr„ nadwyłka z wygrywki 4 m., 
pozostałość le sprzedanyeh rzeczy wygrywkl 
10,40 mr., (nadesłał Wojciech Chwiłkowski), 
razem • • • . . • • • • . . • • . 45,66 „ 

Przy sposobności polskiego nabożeństwa w Bo-
chum w dniu 17 listopada (wr~czyli W. 
Matysiak. St. Duszyński, St. Swierczyk) . • 6,82 „ 

Na imieninach Teodora Dudkowiaka. i Marcina 
Flisaka: Ign. Jankowiak 50 fen., Teodor 
Dudkowiak 50 fen., M. Flisak 40 fen , Piotr 
Modrawski 50 fen., Wł. Kitczka 30 fen., P. 
Samatra 50 fen„ Jan Waszak 50 fen., Jan 
Klemczak 1 mr., A. Klemczak 50 fen, (wr~
czył Andrzej Klemczak z Linden) • • • • 4,70 „ 

Członkowie Tow. św. Józefa w Altenbochum 
7 mr. i 4.25 mr. (wr~czył Franciszek Budz~·ń· 
ski) . . • • . • • • • . . . • • Il ,25 „ 

Na chrzcinach u Kc spra Majchrzaka w Rob~ · 
lingho.usen: K. Majchrzak z żon„ 1 mr., W. 
Wolski z żon„ 1 mr., Walenty Dominiak z 
zon„ 50 fen., M. Pelerowicz z żoną, 50 fe:a., 
Piotr Słodnik 50 fen., Antoni B,czyk 50 fen., 
Józef G,siorowski 50 fen., K. Werwa 50 
fen., W. Adamcz~ k 25 fen. ( \U~czył Ka.sp er 
Majchrzak) • ~ . • . , • • • 

Na weselu u Wawrzyńca Pluty w Katernber
gu : Młoda para 50 fen., P. Sobkowski z żon'\ 
50 fen„ Antoni Dą,browski 1 mr., Ignacy Ci-
chy 50 fen., Fr. Lukasz 10 fen., Piotr Ko-
kot 40 fen., W. Sobkowski 10 ftn., M. Snz„ 
tysiak 50 fen., M. Gomienny 10 fen., ,J I.m-
kowski 50 fen„ A. Br\ber 10 fen., J. Lisiak 
50 fen., W, Broczyński 20 fen., Pelagia Fur • 
mankiewicz 10 fea, M. Drzymała 50 fen. 
(nadesłał J. Cichy) • . . . • • . • . 

Na. chrzcinach u Józefa Grzegorzka w Bottro
pie: J. Grzegorzek z ~Onfł l mr, J Sobik 
z żon" 2 mr„ K. Kiermaszek z żoną, 1 mr, 
K. Grzegorzek 50 fen., A. W lecz;orek 20 fen., 
J. Berger 20 fen., F. Michałek 20 fen„ J. 
Paciok 15 fen, (nadesłał Józef Sobik) . • 

Na. weselu u Fr. Białasa w Eicklu : Piotr G4d 
5 mr., Inni goście 2,20 mr., (wręczył Fi·tm-

5,25 „ 

5,55 „ 

ciszek Wańsii) • • • . . . • • • • 7,20 „ 
A. Sobierajski, Baukau . • . . • • . . 3,00 „ 
Z wieca w Linden (wręezył Józef Kończak) 3,90 „ 
Ze skarbonki Tow. św. Wacława w Linden 

(wręczył J. Końl!zak) • . • • . • 
Z kasy Tow. sw. Józefa w Wanne25mr.,ze skar-

4,60" 

bonki tegoż tow. 10,35 mr.( wręcz. Baldowski) 35,35 „ 
Na weselu u Ludwika Wilczyńskiego w Wa.u

ne: L Wilozyński z żom~ 2 mr, T. Bałdow
ski z żoną, 1,50 mr., L. Grzeszewski z żon, 
50 fen., Fr. Andziński 3 mr., Jan Wasielew-

Z przeniesienia: 199,88 mr. 
50 fen, J. Kowalski 2 mr., W. Wysocki 
50 fen., M. Wysocki 1 mr., M. Zur 2 mr, 
(nadesłał Fr. Zaręba) . • • • . • • • • 18,00 „ 

Na weselu u Andrzeja Szymanowskiego w 
Wanne: Młoda para 2 mr., J. Konieczny 
z żoną 1,40 mr., J. Baj11;czak z żon„ 1,50 m„ 
Ewa Bajączak 50 fen„ Ludwik Kasporcki 
50 fen, Wawrzyn Konieczny z żonfł 1 mr., 
F. Pawlak 30 fen, Wł. Pawlak 5 mr., 
Zofia Nowaczyk ?iO fe11, Katarzyna Nowa
czyk 15 fen„ Antonina Galla 80 fen., Stan. 
Sramiak 1 mr„ Piotr Biała.ez 3 mr., Franci• 
szek Bejm 50 feD., Ctesław Bajfłcz"k 80 f. 
(nadesłał Józef Baj„c~ak) • . • • • • • 18,35 „ 

Na chrzcinach u St. Cielejewskiego w Grohn: 
St. Cielejewski z żon„ 80 fen„ starszy syn 10 
fen., młodszy syn 10 fen., nowonarodzony 
syn 10 fen., córka 30 fen ., Jan Juszczak z 
żonfł 50 fen., córka 10' fen., Antoni Cielejew
ski z córką. 50 fen., M. Juszczak z żoną, 1 
mr., W. Mikołajczak z żonfł 1 mr., Ludwik 
Kulesza z żonfł 50 fen., (nadeałał W. Miko-
łajczyk) • . • . • . • . . • • • • f»OO „ 

Tow. św. Jóżefa w IIoretha.usen (nadesłał K. 
Swieluga). . • . • . • . • • , • • 25,00 „ 

Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen 20 m., 
dobrowolne datki 12,31 mr., (nadesłał Jan 
Sliwa). • • . . . • . . • • . . . 32,31 „ 

Z uroczystości 15-tej rocznicy Towarzy1:1twa 
św. Barbary w Bottropie (nadesłał Fr. Sko-
rupa • • . • , • • • . • • . • • 26,60 „ 

Na. weselu u Jankowskiego w Hamborn: Młoda 
para 3 mr., Fr. Danielczak 3 mr„ P. Wujciak 
z żon~ 1,óO mr., J. Baranowski z żon' 1 mr., W. 
Baranowski 1 mr., Ant. Baranowski 1 mr., J. 
Polowczyk 1 mr., Fr. ·romczak 1 mr., A. 
Antczak 1 mr., Apolonia Borowiak 1 mr., 
Franciszka Kasperska 1 mr , Ignacy Bara
nowski 50 fen., Józef Pyta 50 fen., Magda
lena Baranowska 40 fen., (nadesłał J. Ba-
ranowski - porte 35 fen.). • • • • 16,55 „ 

Razem : 341,69 „ 
Rozchód: 

K. K. w B. stypendyum 110,00 mr. 
J. K. w D. szkólne na III kwartał 33,50 „ 
Porto • • • • • . • . . • . 0,50 „ 

Razem: 144;00 mr. 
Niedobór: 1199,58 mr. 
Rozchód: 144,00 „ 
Razem: 1343>58 mr. 
Dochód : 341,69 „ 

.Niedobór: 1001,89 mr. 

Bóg za.płać! Św. Józafacie, módl sio za nami l 

20. 11. 1901. pro: Ks. Lf u. 
Jan Bieliński, Bochum Maltheserstr. 17a. 

ski z żoną, 1 mr., córki ich Maryanns. i An- Kalendarzyk tygodniowy. 
tonha po 10 fen., (wręczył Bałdowskl) • . 8,20 „ 

Na ebrzcinach u Franciszka Zaręby w Rauxel: Listopad. 
Fr. Zaręba z żon' 3 mr., nowonarodzona 24. Niedziela. Ch1·zy.zog. 
50„fen., W. Kozal z żon~ 3 mr., foh córka 25. Poniedziałek. Katarzyny. 
Ma.rynna 50 fen., Konstancya Kozal 1 mr., 26. Wtorek. Grzegorza. 
Michał Kaczmarek z żoną, 50 fen., O. Sobań- 27. Sroda. Waleryana. 
ski z ż:n„ 1 mr, wdowa K. Kaniewska 50 28. Czwartek. Rufina M~cz. 
Jan Zur z ŻODfł 2 mr., Jan Gierga z ton„ 29. Pifltek. Saturnina B. 

Do przenfe3ienia: 199,88 „ 30. Sobota. Andrzeja Apostoła. 

Redaktor c.clpowledslalny: ks, Frana!IJJ:ek Ida1 w Rumianie. - Nakła.dem I czcionkami Wydawnłctwa uWiarm1a Polskiego" 

(POSŁA. N IE C.) 
o o 

,,Nauka Katolicka" wychodzi óo czwar- I 
tek w Bochum w W eatfalil jako bezpła
tny dodatek do „Wiaruaa Polskiego". 
Osobno „Nauki Katolickiej" prenumero
wać nie mo.ina. Kto wJęc chce jlł otrzy-

1 

mywaó, niech sobie za.pisze na poczcie 
„Wiarusa Polskiego". 

o o 

Módl sit i 

o ---------0 
V1 Wi&rut1 Pohlklr.a, pismo pclli.-y~it 

wychodzi trzy ruy tygodniowo z „NavĄ 
Katollcq", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenum~rata na poczcie wynosi 1 marko 
60 fenygów kwartalnie, a t odnoszeniem 

I 
do domu pr.se1 listowego 1 marko 76 
fenygów. 

o o 

pracuj I 

Bezpłatny doda tek tygodniowy do ,,Wlaruśa Polsklero". 

Nr11: 47. BoehWll, dnia 23 listopada 1901. Rok 10. 

Na niedzielę XXVI po Świątkach. 
Lekcya. Koloss. I. 9- 14. 

Bracia! Nie przestawamy za was si~ mo
dlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością 
woli Bożej we wszelakiej mądrości i wyrozu. 
mieniu duchownem. Abyście chodzili godnie · 
Bogu we wszem się podobając, w każdym U · 

czyn ku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w 
znajomości Bożej. Umocnieni wszelaką mocą 
według możności jasności jego, we wszelakiej 
cierpliwości i nieskwapliwości z weselem, dzh~· 
kując Bogu Ojcu, który ·nas godnymi uczynił 
działu dziedzictwa świętych, w światłości; któ
ry nas wyrwał z mocy ciemności, i przeniósł 
w królestwo Syna umiłowania swego; w którym 
mamy odkupienie, przez krew jego odpuszcze
nie grzech 6 w. 

Ewangielia. Mat. XXIV. 15-35. 
Onego czasu mówił Jezus uczniom swoim: 

Gdy ujrzycie brzydkość spustoszenia, która jest 
opowiedziana przez Daniela Proroka, stojącą 
na. miejscu Ś\viętem, kto czyta, niech rozumie; 
tedy którzy są w żydowskiej ziemi, niech U· 

ciekają na góry; a kto na dachu, niechaj nie 
zstępuje, aby co wziął z domu swego; a kto 
na· roli niech si~ nie wraca brać sukni swojej. 
A biada brzemiennym i karmiącym w one dni. 

A proście, a by uciekanie wasze nie było w 
zimie, albo w Szabat. Albowiem naonczas 
będzie wielki ucisk, jaki nie byJ od początku 
świata aż dotąd, ani będzie. A gdyby nie 
były skrócone one dni, żadne ciało nie byłoby 
zachowane; ale dla wybranych będą skrócone 
dni one. Tedy jeśli by wam kto rzekł: Oto 
tu jest Chrystus, albo indziej ; nie wierzcie. 
Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i 
fałszywi prorocy, i czynić będą znaki wielkie 
i cuda tak, iżby w błąd zawiedzeni byli (jeśli 
może być) i wybrani. Otom wam opowiedział. 
Jeśliby tedy wam rzekli: Oto na puszczy jest, 
nie wychódźcie. Oto w tajemnych gmachach, 
nie wierzcie. Albowiem jako błyskawica wy· 
chodzi od wschodu słońca, i okazuje się aż 
na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna 
człowieczego. Gdziebykolwiek było ciało, tam 
się i orły zgromadzf\. A natomiast po utra· 
pieniu onych dni, słońce się zaćmi, i księżyc 
nie da światłości swojej ; a gwiazdy będą pa„ 
dać z nieba i mocy niebieskie poruszone będą. 
A na on czas się ukaże znak. Syna człowie· 
czego na niebie; i wtedy będą narzekać 
wszystkie pokolenia ziemi; i ujrzą Syna czło
wieczego przychodzącego w obłokach~ niebie„ 
skich, z mocą wielką i majestatem. I pośle 
Anioły swoje z trąbą i głosem wielkim, i zgro. 
madz~ wybrane jego ze czterech wiatrów, od 



kraj6w niebios aż do krajów ich~ A od figo~ piękniejsze pałace, kościoły; mi.asta, wojna 
wego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy i trzęsienie ziemi niweczą! Pozwólcie, chrze
gałąź jego odmładza. się, i liście się wypuszcza, ścianie, niech na chwilę zamilknę, a histo
wiecie iż blisko jest lato. Także i wy, gdy 
ujrzycie to wszystko, wiedźcie iż blisko jest rya niechaj za mnie mówi: Wołajcie miasta 
we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, iż i grody lawą Wezuwiusza zalane! Wo
nie przeminie ten naród, ażby się stało to łajcie domy, kamienie, op1ekłe ciała, spalo
wszystko. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa. ne języki Herkulanum, Pompei i innych 
moje nie przeminłł· miast i wiosek! Powiedzcie gruzy Niniwy 

Kazanie. 
Zniknie. słońce, znikną gwiazdy, zni

knie księżyc, bo już nie będ'ą miały komu 
świecić, gdyż nie będzie człowieka na ziemi. 
Zniknie ziemia, znikną · wody, ptaki, zwię

rzęta, rosliny i wszystko, bo to wszystko 
było utworzone dla człowieka, a człowieka 
już nie będzie na ziemi. Skoro więc wszy
stko tak zniknie, tak zniszczeje, a zatem 
wszystko jest marnością na świecie, przeto 
nam innych dóbr szukać należy. 

Co się też to naubiegają ludzie za ma
jątkiem, honorami, . rozkoszami świata; co 
sobie też to nałamią głowy, jak przyjść 
do pieniędzy, do urzędów, do strojów, do 
zbytków; co sobie też to nasuszą mózgów, 
jak drugiego okpić, oszukać, jak drugiemu 
nogi podciąć, zaszkodzić, byle · siebie na je
go miejscu osadzić, a jednakże gdy się nad 
tern wszystkiem zastanowimy, poznamy, iz 
to wszystko jest marnością, próżnością i 
udręczeniem ducha. 

Za czemże się to najczęściej i najbar
dziej ubiegają ludzie? Oto za dobrami do
czesnemi, jakiemi są: domy, grunta, pie
niądze, ogrody, lasy, łąki, konie, woły, by
dło, stroje, ubiory, i wszystko, co tylko do 
dóbr doczesnych należy. A przecież to 
wszystko próżnością i marnością, bo nie 
zaspokaja człowieka, bo im więcej kto ma, 
tern wi~cej pragnie, a im więcej pragnie, 
tern większy ma kłopot, tern większe zmar
twienie, zatem i przy największych dobrach 
nie ma prawdziwego szczęścia na ziemi. 
Tak jest; nie ma prawdziwego szcz~ścia 
przy · dobrach ziemskich, bo niestałe, bo 
niepewne. Pieniądze złodzieje wykradl}ą ; 
domy, stodoły ogień spali, zboża, łąki, 
ogrody woda zaleje, grady wybiją, a naj-

i Babilonu, gdzie wasze rynki, ogrody, 
gdzie ulice, gdzie wasze gmachy, gdzie prze
pych, gdzie złociste ściany ? Wszystko to 
rumowiska zagrzebły, wszystko to . trawą 
porasta, a bluszcze i łopuchy brzydotę ich 
zakrywają, a do reszty wiatry . i świsty 
narodom i pokoleniom głoszą : iż wszystko 
marnością jest i próżnością! I toż to do
bra byc mają, skoro tak niszczą, przemi
jają i nikną? To nie dobra - woła pismo 
św. - ale marność! ale kłamstwo! bo 
przyrzekają człowiekowi szczęście, a unie
szczęśliwiają go. 

Małoż to mamy przykładów, którzy 
dziś opływali we wszystko, a jutro nie 
było co jeść; którzy dzisiaj byli w złocie, 
a jutro w błocie, Przewróćcie jeno karty 
historyi świeckiej i świętej, a znajdziecie 
pod dostatkiem przykładów. Ja tylko je
den przytoczę, który sam Zbawiciel opo
wiada. Któż nie słyszał o bogaczu ewan
gielicznym, który we wszystko opływał, 
w bisiory się ubierał, a gdy umarł, 
pochowan jest w piekle, mówi Zbawiciel. 
Otóż i przy największych dostatkach można 
iść do piekła! Nie są tedy dobra doczesne 
próżnością i marnością ? 

Ale powie kto, że to tylko w wieczno
ści taka kara nastąpi, . nie zaś tu na ziemi ! 
Posłuchajcież z uwagą, jaki wam na . to 
okropny przykład przytoczę. Pismo św. 
wspomina, iż król Nabuchodonozór pod
biwszy niepoliczone ludy i kraje, gdy· speł
nił czarę wszelkich rozkoszy na ·ziemi, nie 
chciał już być człowiekiem, ale Bogiem, 
i boską cześć kazał posągowi swemu wy
rządzać, co widząc ·wszechmocny z nieba, 
że ten proch i pył tak się podnosi, strącił 
go z wysokości tronu,. i między bydlęty 
zapędził1 aby się pasł jak koń i muł, bo 
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rzy nie umieJą cenić tego daru, przypa
trzyli się temu zjawisku. 

Skończywszy dziękczynienie i odnowi
wszy przyrzeczenie dozgonnej Bogu wier
ności poszedł na g-rób swoich rodziców, 
którzy ze smutku i zgryzoty pomarli. Tu 
wśród łez i łkania rzekł: 

- Ojcze drog·i, matko kochana, cieszcie 
się tam w niebie, bo syn wasz stracony 
znowu się znalazł. Jezus, najlepszy pasterz, 
przyniósł go na swych ramionach do trzód
ki swojej. O! przebaczcie też i wy tam 
w górze - waszemu ze skruchą powraca
jącemu dziecku! 

Po kilku dniach proszą kapłana do 
chorego. Spieszy kapłan natychmiast, lecz 
jakże się zdziwił, gdy w chorym poznał 
owego młodego człowieka, który rzekł doń 
pełen zapału: 

- Ojcze, śpiewaj ze mną hymn dzięk
czynny, bo dobry Pan Jezus · chce mnie 
już wziąsc do siebie, do mojego ojca i do 
mojej drogiej kochanej matki. 

Kapłan nie widząc żadnego niebezpie
cz@ństwa, chciał mu czynić nadzieję wy
zdrowienia, lecz chory rzekł: 

- Jestem pewny, że już nie wstanę; 
dla tego cię proszę, dokończ dzieła twego 
i spraw, bym umarł jako prawdziwy po
kutnik. O jakże chętnie umieram, o g·dy
bym za g-rzechy me częściej mógł umrzeć! 

Codzień przeto łączył swą śmierć ze 
śmiercią Pana Jezusa i ofiarował ją za 
grzechy swoje. Ani słówko skargi nie wy
szło z ust jego, a gdy ubolewano nad jego 
cierpieniem, mawiał: 

- Nie warto mówić o moich cierpie
niach, gdy na ·me grzechy wspominam. 
Kto tyle razy, co ja, na piekło zasłużył, 
t.en się nie może dość nadziękować Panu 
Bogu, że tak łagodnie go karze. O Panie! 
tu siecz, tu piecz, tylko tam w wieczno~ci 
przebacz! 

Długo jeszcze, długo cierpiał, a z cier
pieniem rosia jego cierpliwość i pragnienie 
większego Cierpienia. 

Zbliżyła się wreszcie godzina wyzwole
nia. Kapłan przyszedłszy, zastał go zimnym 

1 potem zlanego; chciano mu otrzeć z czoła; 
ale on nie dopuścił tego, w te odezwawszy 
się słowa: 

- A któż memu Zbawcy pot krwawy 
z czoła ocierał? 

Kapłan widząc, że kona, rzecze: 
- Mój synu, oto Pan już blisko! bło

gosławiony sługa, którego Pan przyszedł„ 
szy, znajdzie czuwającego. 

- Dzięki Bogu, zawołał chory; przyjdź, 
o Panie, przyjdź i weź mnie do Siebie! 
Jezu, Tobie żyję, Jezu, Tobie umieram! 
Jezu.„ 

To było ostatnie słowo - uśmiechnął 
się, drżącą ręką przytulił do ust krucyfiks, 
a wydągnąwszy Tamiona jakby na czyjeś 
powitanie, zgasł, miłością raczej, jak cho
robą strawiony. 

Śwłętojóza.t·aele 
ceyli 6kfodka. na ubogich studentów katolicko-polskich. 

Niedobór (zob. nr. 46) 1199)58 mr. 
Na weselu Jana Króla w Hamme: Ja.n Król 

z narzeczom~ 1 mr., Ignacy Staniewski z żon~ 
1 mr., Marcin Krystkowiak z żonfł 50 fen., 
W. Banach z ŻODfł 50 fen. Fr. Banach ż ionj\ 
50 fen., L. Rumplewicz z żon~ ~O fen. W. 
Król 50 fen., Antoni Dzierza z żonlł 80 fen. 
St. J o.nkowaki z żont\ 50 fen , Marcin Kinol 
z żoną. 50 fon., (wręczył I. Staniewski) , . 6,30 m. 

Ze zabawy Koła Śpiewu „Harla1
' w Wanne dn. 

10 listopada. (na.desł. J. Toma.szewski) • . 13,00 „ 
Ns. chrzcinach u Marcina Rupka w Baukau : M. 

Rupek z !oną 1 mr., nowonarodzony synek 
.Andrzej 20 fen .• J. Rupek z żon!\ 1 mr., K. 
Rupek 1 mr., M . Rupek 1 mr., J. Nowa
kowski 1 mr., J. Plewiński z żonłł 1 mr., 
A. Szyszula z żon~ 1 ror., (nadesł. K. Rupek) 7,20 " 

Na chrzcinach u Fr. Miki w Bottropie : Fr. 
Mika 1 mr.> L. Mika 1 mr. J. Mika 1 mr., 
Fr. Pawlica 1 mr., Wal. Godura 1 mr., Fr. 
Chruszcz 1 mr, M. Mika 50 fen., Jan Kolorz 
50 fen., I Tomaszek 60 fen., Ant. Garliński 
50 fen , panna. Weronika Bachman 50 fen., 
p. Maryanna Mika 50 fen , akuezerka p. Ma.-
rek 50 fen 1 (nadesł. M. Mika - porto 30 f.) 9,20 „ 

Przegrany zakład (nadesłał Franci~zek Chady-
nie.k z Hochlarmark). . . . • • . • , 3,00 „ 

Na weselu u Jana Wasielewakiego w \-Vanne: 
Młoda para 1 mr., St. \;vaeielewl:.\ki 1 mr., 
Maciej L~c1.my z żon~ 1 mr , Ignacy Owsianny 
z !ou~ 1 mr., Antoni Stanisławiak 1 mr., 
Paweł MiićkoWiak 1 mr., Paulina Ekelt 1 mr., 
Wł. Mieiaczyk z żonj\ 50 fen., Michał Sie-
1\ert z żoną, 60 fon., Jan Zapłata. 60 ten., 
Adam Horyńki z żon~ 50 fen.. Antoni Gro
belny z żoną_ 50 fen., Antoni Horyńki z żo
ną 50 fon., vV a.wrzyn Hudziak a ŻODI\ 50 f. 

· Stanisław Wieczorek 50 fen., Ja.n Florczak 
bO fen., Wanda Swieżycka 20 fen., Józef 
Orbańdki 50 f ,, (nadesłał Maciej Ł,cr.ny) • 12.20 „ 

Do przeniesienia 50i90 n 



uczynił za wyrżądzoną mu zniewagę; po
mnij, że czas, który na próżnowaniu tra
wisz, jest nader kosztowną rzeczą, która 
żadnemi skarbami świata odkupić się nie 
da, że dni ludzkiego życia są wymierzone, 
że się co chwilę zbliżasz do kresu twego, 
i nagle u stóp wieczności stanąć możesz, 
aby zdać Stwórcy ciężki rachunek z uży
tku czasu twojego. 

Jeżeli więc chcesz pozbyć się twojej 
gnuśności i użyć młodzieńczych sił twoich 
do zapewnienia sobie przyszleg·o szczęścia, 
czyń przedewszystkiem to, czego się do
maga od ciebie stan i powołanie twoje. 
J eżli chcesz, aby cię nie znużyła ciągła i 
usilna praca, działaj według pewnego sta
łego porządku. J eźli chcesz, aby praca twoja 
przyniosła ci pożądaną korzyść, niech nie 
będzie nierozważną i na oślep podjętą. Je
źli wreszcie chcesz, aby cię praca twoja 
uświęciła, miej w niej zawsze dobrą inten
cyę, i szuka i we wszystkiem chwały Bo
żej i zbawienia twego. 

Syn marnotrawny. 
Było to w roku 1849; w samą uro

czystość Najśw. Serca J ozusowego, we wio
sce, której nazwiska ci nie wymieniam. 
N a sumie mówił ks. proboszcz do tych 
grzeszników, którzy sobie wyobrażają, że 
się poprawić nie mogą i tracą ufno8ć w 
miłosierdziu Boskiem. W końcu dodał : 

- Pójdź grzeszniku, ktokolwiek jesteś, 
pójdź do Serca Jezusa, Zbawiciela twego! 
On dość potężny, by cię wyrwać z prze
paści; dość bogaty w milosierdzie, by ci 
przebaczyć, jeśli doń z ufnością przyjdziesz ł 
- choćbyś był tysiąc razy większym grze
sznikiem, jak jesteś. Pójdź więc, pójdź, ko
chany grzeszniku! 

Gdy kapłan po południu przechadzał 
się po ogrodzie, zbliżył się doń szyLkim 
krokiem mężczyzna przyzwoicie ubrany i 
prosił go, by z nim poszedł do pokoju. Sko-

, ro przyszedł, tak począł mówić nieznajomy, 
a rzęsiste łzy zrosiły jego policzki: 

- Ojcze, tyś mnie dziś wołał; przy
bywam więc na twe we.zwanie - ale nie· 

stety, może zapóino. jestem t,woim para„ 
fianinem, błąkałem się jednak przez długie 
lata po tudzych krajach i wszystko stra
ciłem prócz wiary. Jestem jednym z tych 
grzeszników, którym tak do serca przemó
wiłeś. Chciałem, (tak zły jestem) chciałem 
się jeszcze opierać łasice, ale nie mogłem. 
Jestem przekonany, że Bóg mnie do ciebie 
przyprowadził, byś mnie od wiecznej zg·u
by wybawił. O! ratuj mnie, pomóż mi, pro
szę cię ! 

Kapłan widząc w nim nadzwyczajne 
zmięszanie, mniemał, że nie ma zdrowych 
zmysłów, lecz nieznajomy odgadłszy myśli 
kapłana, rzekł: 

- Tu, (wskazując na głowę) nie bra
kuje - ale tu w sercu o tyle więcej. 
Opowiem cały bieg życia mego. Już 14 
lat, jak opuściłem ojczyznę; złemi przykła
dami porwany, zapomniałem na wszystkie 
obowiązki religii i już 15 lat się nie spo
wiadałem. Od kilku lat mieszkałem w do
mu innowiercy, który mi obiecał swą córkę 
za żonę, jeśli swą wiarę porzucę; w lekko· 
myślności mej obiecałem zmienić religię -
lecz odtąd jedna noc była nieznośniejszą 
od drugiej. Nie mogąc znieść zgryzot su
mienia, postanowiłem porzucić nar zeczonę i 
w inną udać się stronę. Wtem uczułem 
nieprzepartą tęsknotę za ojczyzną __,._ i 
oto wróciłem dzisiaj i byłem na nabożeń
stwie. Tu łaska Boska mnie wzruszyła i 
jasno poznaję, że mnie tu Bóg przypro
wadził, abym się nawrócił, co też z całego 
serca uczynić pragnę. 

Kapłan widząc taka, szczerosc jego, 
wyznaczył mu dzień do spowiedzi. 

- Tysiące słuchałem spowiedzi, opo
wiada kapłan - ale mało takich lub ża
dnej, coby mnie tak wzruszyła, zbudowała 
i do żywego przejęła; jak tego grzesznika! 
Musiałem razem z nim płakać, ale tak 
słbdkiemi łzami, żebym takie łzy codzień 
chciał wylewać. Daremnie siliłbym się opi
sywać jet;o wdzięczność ku Bogu. N aj wyż
szego kresu radość jego fdoszła, gdy przy
stępował do Stołu Pańskiego. RaCJym, 
aby tysiące tych chrześcian oziębłych, któ~ 

Judzkich potraw nie był wart, skoro się 
nad ludzi wynosił i Bogiem czynił. Nie 
chcę już o innych karach wspominać, jakie 
spotkały złodziei, rabusiów, podpalaczy, 
zabójców, i spotykają dotąd, bo o tern sami 
dobrze wiecie. 

Lecz pytam się, co też robi człowiek, 
mający dostatki i pieniądze? Oto szuka 
sławy, rozkoszy. Do sławy pędzi go duma, 
do rozkoszy ciało. Ale cóż to jest sława? 
jest to gadanina ludu, pochlebstwa ludu, 
jest to dym w powietrzu i mgła, którą 

wiatry rozpędzają; jest to huk dzwonu, 
jęk dzwonu, który zabrzmi i ustaje.: która 
najczęściej z przypadku, a nawet z grze
chu i zdrady powstaje, jak to wygrane bi
twy potwierdzają. Cóż to ta dobra, pewna 
i niezachwiana sława, kiedy oszczercy, po
twarcy, plotkarze, obmowcy i najpoczci
wszego człowieka z niej wyzuć i odrzeć 
mogą? Oóż to za dobro wiecznotrwałe, 
kiedy ludzi, których niegdyś sławiono, teraz 
prawie nie znamy? 

Nadewszystko zaś ubiegają się ludzie 
za rozkoszami doczesnemi, i tych sobie 
zazdroszczą, ale gdy się i nad temi zasta
nowimy, poznamy, iż są próżnością i mar
nościa ! 

B~ ci, co '. do przesytu jedzą i piją, 
czyż prawdziwej rozkoszy doznają? Co mi 
to za rozkosz, kiedy pijanica nie wie, co 
się z nim dzieje? patrzy na słońce, a nie 
widzi, ma nogi a chodzić nie może, kiedy 
się z nim cały świat kręci, kiedy i z pi
jaństwa umiera! To nie rozkosz, to 
zguba jego, to śmierć jego, bo on sam 
głośno zawoła, gdy się wytrzeźwi, że to 
marność nad marnościami! Albowiem picie 
i jedzenie miernie użyte służy do zaspo
kojenia g·łodu i pragnienia, lecz jeżeli nadto, 
nieprzyjemność sprawuje i sprowadza bóle, 
choroby i niepoliczone udręczenia. 

Najbardziej zaś rozpustnicy światowi 
ubiegają się za rozkoszami ciała i dla tych 
majątki, zdrowie, ciafo i duszę poświęcają, 
ale to marność nad marnościami i zguba 
doczesna i wieczna. Bo cóż to za rozkosz, 
która zdrowia pozba~ia, ciał~ :niszczy, wzrok 

niszczy, twarz niszczy, śmierć sprowadza, 
grób otwiera? Patrzcie na rozpustników, 
patrzcie na lubieżników, patrzcie na oczy, 
na twarze wyssane, ciało zniszczone, nogi 
chwiejące, ręce trzęsące; patrzcie na szkie
lety chodzące, patrzcie na młodych starców; 
patrzcie po szpitalach, jak im tam rozkosz 
cielesna oczy gryzie, twarz gryzie; ciało 
gryzie, i przed czasem do grobu wpycha! 
I toż ma być rozkosz? To śmierć! to nie
szczęście, to marność nad marnościami ! 
Zaiste może niejeden w tem nieszczęściu 
zawoła, jak zawołał w starym zakonie 
Jona tasz: „ Pokosztowałem krople miodu, 
a oto umieram". Bo niejeden za moment 
rozkoszy całe życie pokutuje, całe życie 
kaleką, rozkosz takowa łzy mu i boleść 
zostawiła! 

Gdy się tedy bliżej nad rzeczami do
czesnemi zastanowimy, poznamy, iż to wszy
stko próżnością, marnościĄ i udręczeniem 
ducha, bo majątki popędzają człowieka do 
rozkoszy, do pychy, a pycha sprowadza 
upadek i wszelkie nieszczęścia. 

Byście jeszcze dokładniej poznali mar
ność świata, wyjdźcież też na pole w czer
wcu lub lipcu, kiedy dzień najpiękniejszy, 
a chmurki na niebie nie widać, patrzcie 
na drzewa, łąki, ogrody kwiatem i owocem 
zalane, patrzcie na powietrze śpiewem 
ptasząt zapełnione, patrzcie na wszystko, 
dokąd tylko oko wasze .sięgnąć może, a 
przypatrzcie się potem w jesieni lub w zi
mie na te same drzewa i ogrody, jak z li
ści i kwiatów odarte, jak na wszystkich 
wołają : marność nad marnościami, a skrze
pła mrozami ziemia to samo potwierdza. 

Posłuchajcie, co też i najmędrszy z ludzi 
Salomon o tem powiedział, a ten mówi 
tak: Pobudowałem pałace, zgromadziłem 

skarby, ale nie była zaspokojona dusza 
moja, przeto do czego innego zwróciłem 
serce moje. Byłem królem w Jerozolimie, 
sławili mię wszyscy, i zbiegali się słuchać 
mądrości mojej, a i tern nie była zaspo
kojona dusza moja: do czego innego zwró
ciłem serce moje. N areszcie wypiłem kie
lich wszelkich rozkoszy doczesnych, uży „ 



wałem wszystkiego, co tylko zapragnęło 
serce moje, a w końcu wyznać muszę: iz 
wszystko marnością nad marnościami i u
dręczeniem ducha ! 

Byście się o tern jeszcze dokładniej 
przekonali, idźcie też na cmentarze, a te 
wam powiedzą: iż wszystko próżnością i 
marnością. Patrzcie, na ciała, które tuczyli 
patrzcie na piękue oczy, włosy, postawę, 
które zapałały, nęciły, wabiły, dla których 
ludzie szaleli, i duszę i ciało zabijali. 
Patrzcie, co tam znajdziecie: oto prochy! 
oto niedopruchniałe kości ! patrzcie na ma
jątki, na wielmożność, na jasność, na urzę
dy, na godności; wszystko to znikło: or
dery, infuły, berła, korony, pieniądze, ma
jątki tu zostały, dusza jedynie poszła zda
wać liczbę szafarstwa swojego, by odebrała 
według tego, co uczyniła dobrego lub złe
go. Nie jestże to więc wszystko próżnością 
i marnością na ziemi, zwróćmyż oczy do 
nieba i tam szukajmy dóbr prawdziwych, 
dóbr stałych nieprzemijających, któręby 
nas wiecznie uszczęśliwić mogły. 

Kiedy świat i wszystko, co na nim 
próżnością i marnością jest, zatem innych 
dóbr szukać należy, i to dóbr pewnych i 
niezmiennych. Takie zaś skarby j_edynie 
czystego i niewinnego serca ludzie uzyskać 
mogą, bo zapewnia Jezus: „Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglą
dają". Lecz przebóg ! cóż się z nami 
stanie, którzyśmy niepoliczonemi grzechami 
Boga obrazili? Grzechy nasze potępią nas! 
zgubią nas; bo grzech to zabójca duszy, 
to ,niep_rzyj·aciel duszy, to trucizna nasza, 
to morderca nasz ! Lecz stój człowiecze 
grzeszny, nie rozpaczaj ! Bóg nas .zapewnił : 
„ N a wróćcie się do mnie, a ja się do was 
nawrócę". Nie słyszałżeś to o Jego do
broci i miłosierdziu, kiedy woła: „ Choćby 
były grzechy wasze jako szkarłat, przez 
nawrócenie nad śnieg wybiefoją!" Nie wiesz 
to, że tak „Bóg umiłował świat, że Syna 
swego jednorodzonego posł:ał, aby wszelki, 
który wierzy weń, nie zginął, ale miał ży
wot wieczny". Bo „Syn człowieczy przy
szedł szukać i zbawić, co :zg~ęło". · Tenże 

sam Zbawiciel świata postanowił Sakrament 
pokuty, w którym dostępujemy odpuszcze
nia grzechów i kar wiecznych, i łaski Bo
żej, i spokojności sumienia, bo powiedział 
do apostołów i ich następców biskupów i 
kapłanów: „Których odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone. a których zastrzymacie są 
im zatrzymane". _ !Można tedy każdej 
ch"~vili te łaski uzyskać, byle się grzesznik 
do Bog·a na wrócił i w Sakramencie pokuty 
z grzechów swoich oczyścił; którzy zatem 
te łaski uzyskali i ciężar grzechów swoich 
ze serca złożyli, niechże więcej do nich 
nie powracają, bo mówi Zbawiciel: „Kto 
wytrwa w dobrem aż do końca, ten zba
wion będzie". Przeto, którzy porzucili 
pijaństwo, niechże więcej do niego nie 
wracają; którzy złamali śluby wstrzemię
źliwości i mierności, a poprawili się, niechaj 
więcej nie łamią; którzy potargali związki 
nieczyste, cudzołożne, niech więcej do nich 
nie wracają, by rzeczy ich poślednie nie 

. stały się gorsze nad pierwsze; którzy u
krzywdzili a wynagrodzili, niech więcej 
nie krzywdzą, nie kradną, którzy jeszcze 
skradzionych rzeczy nie pooddawali, niechże 
te jak najprędzej oddadzą, wynagrodzą, bo 
grzech nie · będzie odpuszczony, dokąd 
wziątek nie będzie wynagrodzony, uczy 
Augustyn św. 

Którzy się jeszcze nie poprawili i w Sa
kramencie pokuty nie oczyścili, niechże 
spieszą do tej krynicy, jak tylko mogą, 
bo i osoby, z któremi grzeszą, pomrą, i 
majątki drugim zostawią, i honorów _i go
dności i urzędów z sobą nie wezmą, i 
ciała ich, które tak pieszczą, w proch się 
rozsypią, i wszystko, na co tylko patrzą, 
zniszczeje, bo jest próżnością i marnością, 
a zatem, niechaj przedewszystkicm szukają 
królestwa niebieskiego i sprawiedliwości 
jego. Kto więcej miłuje rozkosze cielesne, 
niżeli Boga, nie znajdzie zbawienia, bo o· 
puści Boga, a pójdzie za cudzołożnicą, 
wszetecznicą, komu się nie chce pracować, 
i puszcza się na złodziejstwo, ten nie 
znajdzie zbawienia, bo · mówi Bóg przez 
usta Pawła św.: „Aui złodzieje, ani cu~ 

dzołożnfoy nie wnijdą do królestwa nie
bieskiego". Kto lubi dobrze jeść, dobrze 
pić i brzuchowi swemu służyć, ten nie 
znajdzie zbawienia, bo ten wszystko dla 
brzucha swego czyni, a · nic dla Boga. 
Dla takich, dokąd będą światu służyć, 
dokąd się nie poprawią i do Boga nie na
wrócą nie ma zbawienia, bo ci odrzucają 
krew Jezusa, mękę Jęzus~, spowiedź św., _ 
odpusty i wszelkie świętości, ci żyją _w 
grzechach, w grzechach umierają i z grże
chami do piekła idą. 

A zatem, kiedyśmy poznali, iż wszy
stko próżnością i marnością na ziemi; 
szukajmyż tedy dóbr wiecznych, dóbr sta
łych, których ani oko nie widziało, ani 
ucho nie słyszało, a które zgotował Bóg 
miłującym Go. Gdyśmy zaś wszyscy o
brazili Boga, więc pokutujmy za grzechy 
nasze i wystrzegajmy się ich na przy
szłość, którzy zaś się ustrzedz nie mogą, 
niech proszą Anioła Stróża i Patrona 
swego, by się za nimi wstawiał do Boga; 
niech sobie często przypominają marność 
świata ; niech się pytają, kiedy co przed
siębiorą: a długo to tego będzie? a cóż 
się potem stanie? Zatem, gdy kupujesz 
dom, grunt, suknie, lub co innego, zapy
taj się: a na długoż to? Pojmujesz żonę, 
lub obejmujesz urząd, zapytaj się: a na 
długoż to ? A. tak pytając się przed każ
dym czynem, nie łatwo zgrzesżysz. Zre
sztą prośmy zawsze Boga, żeby nam tak 
pozwolił używać dóbr ziemskich, abyśmy 
nie utracili dóbr niebieskich„ Amen. 

O gnuśnośeł. 
„Pożą,dliwości ~a bijają, leni „ 

wego, albowiem nie chciały nic ro-
. bić ręce jego." (Przyp. 21-25). 

Pobożny chrześcianinie ! nie żyjesz dla 
zabawy i igraszki. Przyrodzona twoja ży
wość, twój rączy krok, twoja śmiała myśl 
i nieustraszoność w działaniu, jasno dowo-. 
dzą, że Stwórca łaskawy dał ci popęd na
tury do pracy, którego nigdy lepiej użyć 
nie możesz, jak w twojej młodości, clo cze
go zresztą obowiązany jesteś. Jeżeli się 
op~erasz temu popędow~ przyr~d~one~u i 

lenistwu się oddajesz, pokazujesz, że c 
brak jednej z najpiękniejszych zalet mło
dzieńczego wieku, i żeś dotknięty _ chorobą, 
która cię wstydem okrywać powinna. Kro
czysz po szerokiej drodze wiodącej do zgu
by, albowiem preżnowanie jest początkiem 
wszelkiego złego. Duch nie może zostać w 
spoczynku, musi władz swoich bez przerwy 
używać; jeźli ich nie używa do rzeczy po
żytecznych, używać ich będzie do rzeczy 
szkodliwych. Jeżeli więc nie przywykniesz 
do oddawania czasu twego zajęciom do
brym, będziesz go oddawał zajęciom złym 
i niegodziwym. Serce twoje będzie jak ta 
brama, co stoi otworem dla wszystkich, co 
szkodę domowi wyrządzać pragną; jak ta 
rola, na której chwasty najbujniej się roz
rastają; albo jak ta kałuża, w której 
obrzydliwe robactwo i szkodliwe wyziewy 
ciągle się utrzymują. J ednem słowem: gnu
śność jest dla ciebie obfitem źródłem grze
chu i nieprawości, grobem cnoty i niewin
ności, albowiem te godziny, które nauce i 
pracy ujmujesz, oddane będą nieprzyzwoi
tym zabawom, złym towarzystwom, albo 
wreszcie złym myślom. 

Prócz tego gnuśność zabija władze du· 
szy twojej, które się tylko przez pracę i 
usilność rozwijają, kształcą i doskonalą, a 
przeciwnie przez nieczynność słabną i tę
pieją. Nieuctwo albo niedouczoność są na
turalnemi dziećmi tej nienaturalnej matki; 
nieużytość i niezdolność do żadnego hono
rowego za wo du ich szpetnymi siostrami. 
Dowodzi tego smutne doświadczenie, dowo· 
dzą żywe naszych czasów przykłady, owe 
bezcharakterne i duchowo ograniczeni I u
dzie, którzy bystrość umysłu i energię woli 
utracili, stawszy się raz niewolnikami gnu
śności. 

Przeto, pobożny chrześcianinie; chroi1 
się próżnowania. jako największego niebez
pieczeństwa zagrażającego i cnocie twojej 
i szczęściu twojemu. Staraj się używać na
leżycie czasu i sił twoich, i postępuj nie
ustannie na drodze wykształcenia twego. 
Pomnij, że pracę Bóg na ciebie za grzechy 
nałożył, chcąc, abyś mu przez ~ią zadość 



.-17ohod.lil .1S. morek, ~ll'tek i sobo~ ~ dodatkiem 
,„u1ljnym .P· t. : "~au.kl\ Kł.tolick».", 1 dwntygodni
ldecn ~półea111;ym p. t; '»Gło1 górników i hutników", 
'łi'•llł piun.1Jd~m Hia'i!'.'Mkfom. p. t. ~ „Zwie~fadł(\". Prr:ed
~- kwartalna rut. poc.11Jcle i tt listowych wynosi 1 mr. 
fi fen., a 1 odnoHtmiem do domu 1mr.74. fen. „ Wia
~a Pot.id" u.płuny jest w $~nniku pocz·oo~m pod 

nr. 133, nt. 11t'\'onie 408. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ! 

a !n&eraty płaci aiO Ila mfejsoe tqdka drv bnegv druA ił 
HS f~:m . , a 1& o~oHenta ir:s.mleezczone przed inseratami 
40 fen. Kto otęeto ogłasza, otr!lyma odpowiedni opus~ 
<t1aylł r&bat.. Za tł6m.aC'.fleniA ~ oboyoh języków na pol
;aki nic się nic płaci. Ltsty tlo Redakcyi, Druhrru 
I KJdęgarnł nruety opłaoió ł podaó w nich dokładny 
adres plsqoego. Rękopisów się nie 1Wraea. Nazwisk 
koreapoudeutów be1 icll upowdn.lenla nie wykazuje aię. 

Nr. 142. :Bcohum, -ovtorek, 26 listopad.a 1901. Rok 11. . == Redakcya, Drukarnia i Ksit~garnia znajduje si(2 przy Maltheserstrasse 17 na dole - Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
-~6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
1~st Polakiem, kto ;>otomstwu swemu 
~~iemczyć się pozwoli l 

---------------N a grudzień 

przed nędzą, jaka ich łatwo na obczyźnie spo· 
tkać by mogla, gdyby bez zapewnienia sobie 
poprzednio pracy w te strony teraz przybyli. 

Prosimy wszystkie pisma polskie, życzliwe 
robotnikom, o-powtórzenie powyższej przestrogi. 
Byłoby też dobrze, gdyby duchowieństwo w 
Polsce zwrócić zechciało swym parafianom 
uwsgę na obecne ciężkie czasy panujące na 
obczyźnie. 

zapisać można już teraz Huckai•de. Odbyło się tu niedawno ze· 

"' l1'arusa PolC!k1' &go" branie niemieckiego „Volksvereinu", na którem 
tł W " ~ takie niektórzy Polacy dali się zapisać na człon-

na każdej poczcie. ków. Jestto bardzo źle, bo cóż nam się tam 
Prenumerata wynosi pchać pomiędzy Niemców? Czyż to nie mamy 
~ twlko ~o #'.en. •ET dosyć polskich towarzystw? Do „Volksvereinu" 
..,,,..,. tT ~ •~ .-.. to niejeden z nas wstępuje, ale o wstĄpieniu 

a z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. do „ZwiĄzku Polaków", to nie myśli. ZresztĄ, 
d zamiast wstępować do jakichś tam szwabskich 

Ro aków prosimy, aby swych znajomych "Volkavereinów", lepiej dać tę markę na „Swię· 
zachęcali do zapisania sobie na grudzień "Wia• tojózafacie". ·więcej też dbać wianiśmy 0 pol· 
rusa Polskiego" z trzema bezpłatnymi dodat• · skie pisma. A iluż to Rodaków w Huckarde 
kami. · nie ma jeszcze „ Wiarusa Polskiego"? Przecież 
illliWWWWWatatWW..,a<WetAl'atat I widzimy, że pismo to nas broni zawsze śmiało „„....,„,..„„,...„,..,.._,.,..„„„,.. przed różnymi hakatyatami, więc je każdy Po· 

lak na obczyźnie komecznie czytać powinien. 

PotacU 03 Ob(Jt>J'n'le Zamiast lgnąć do niemczyzny jak muchy do 
. J J • miodu~ trzymajmy się tego, co nasze, co polakie. 

Przestroga! 
W Westfalii i Nadrenii zanosi się na co

raz to cięższe czasy pod względem zaro bko
wym. I w kopalniach i w fabrykach wszędzie 
zarobki zniżają a prócz tego zwykle jeden 
dzień w tygodniu pozostać muszą robotnicy w 
domu. Tymczasem komorne i artykuły spoży· 
wsze stajl\ się coraz droższe. 

Wobec tego niejednemu robotnikowi, ma· 
jącemu większą rodzinę, trudno powiązać koniec 
z końcem. 

Brak pracy jest już tak wielki, że nietylko 
liczni Polacy lecz także Niemcy chodzą bez 
pracy, a położenie się jeszcze pogorszy z na· 
staniem pory chłodniej~zej. 

Corocznie zauważyliśmy, iż właśnie w po· 
rze obecnej, po ukończeniu prac polnych w 
Polsce robotnicy nasi licznie przybywali nazi- I 
mę w' te strony i w ostatnich latach zwykle 
bez trudu znajdowali prac~ .. Teraz jeat ina~zej, I 
bo pomimo, że w roku biezącym całe .tysiące 
robotników wróciły już w strony OJCzyste, 
wciąt jeszcze kopalnie i fabryki pracę wypo· 
wiadaj'\. . 

Kto wię ~ teraz pragntłłby przy3echać do 
Westfalii lub Nadrenii, nie zapewniwszy się 
poprzednio za pośrednictwem krewnych lub zna· 
jomych, iż pracę zaraz otrzyma, bardzo łatwo 
narazić się może na wielką biedę, a o pole· 
pszeniu stosunków zarobkowych obecnie ani 
mowy nie ma. Łatwiej przeto będzie zimę prze
pędzić w Polsce, niż na ob~z:Yźnie, gdzi~ wiel· 
ka panuje drożyzna. Już te1·az co chwila sły· 
azymy, że robotnicy polscy przyby~szy w t~ 
strony i nie znalazłszy pracy, wracac zmuszen~ 
do domu. Policzywsży podróż na obczyznę i 
z powrotem, oraz koszta utrzymania choćby 
przez 10 dni tylko wyniesie to mniej więcej 60 
marek. Mając zatem 60 marek i dach nad gło· 
Wł\, lepiej przepędzić zimę w Polsce niż pu
azczać się na niepewne losy na obczyznę. 

Być może, że z wiosnł\ stosunki zarobko
we aię polepazĄ, a wtedy też o pracę będzie 
łatwiej. 
•-- głas.zajł\c pow~~S.Zlł przestrogę? chcieliby· 1 

~ ""'"ze.z to uchromc naszych Braci Rodaków _ 

Osterfeld. Towarzystwo św. Józefa w 
Osterfeldzie obchodziło 17 listopada 6 rocznicę 
swego istnienia, o godz. 4 wyruszyliśmy do 
kościoła na polskie nabożeństwo, a po nabożeń· 
stwie na sali był koncert, deklamacye i śpiewy, 
wykonane przez koło śpiewackie "Gwiazda Je· 
dności" z Osterfeld. O godz. 6 odegrany zo. 
stał teatr pt.: „Ida hrabina z Togenburga, któ· 
ry się dobrze udał. Wszystkim szanownym Ro· 
dakom i Rodaczkom, którzy nas tak licznie od
wiedzili, śpiewakom, amatorom i amatorkom i 
kierownikowi teatru składamy serdeczne Bóg 
zapłać! O godz. 11 zakończono zabawę pieśnią: 
„Dobra noc." St. G. 

Derne. Roczne sprawozdaDie z czynności Tow. sw. 
Marcina. w Derne od 2ł październjka 1900 do 3 liatopada 
1901 Na pocz,tku roku liczyło tow. 50 członków, w ci\· 
gu roku wst4piło 10, od wojska powróciło 2. Dla zmiany 
pracy wyst'łpifo 6, w strony rodzinne odjechało 3, do woj
ska wstj\pił 1, z powodu ni~płacenia składek młesięcr;nych 
wykreślono 3, pozostaje 49 c1łonków. \V kasie z roku 
1900 pozostało 279,90 mr.~ dochodu było 398,95 mr., 
rozchodu 218,20 mr., chorym członkom wypłacono 108,50 mr. 
Ru:;em było rozchodu 326~20 mr., wi~c pozostaje w kasie 
352,15 mr. Towarzystwo nasze brało ud.ział 6 razy w uro
ezystoiciach Slłsiednich tow. i w pjelgrzymce do W erl. 
Ksi~d~a polskiego mieliśmy 4 razy. Cztery razy prtiystę · 
powaUśmy do spowiedzi i Komunii św. Posiedzeń odbyło 
tow. 20 zwyczajnych, dwa walne i posiedzenie gwiazdko
wa Na poaiedzenia uczęszczało przeci~ciowo 18 członków. 
W bibliotece znajduje się 205 ksi4żek, które po cz~ści s4 
własnoicilł Tow. Czytelni Ludowej w Poznaniu, po ozęioi 
własnością, tow. naszego. Dnia 3 listopada rb. odbyło się 
walne .zebranie i o bór nowego zarz„fo. Do zarz4 iu zostali 
wybrani: Antoni Jeziert1ki przewoduiczf\C~ m Józef Cicho
wlas zast, Anroni Kaozmarek sekretareem, Stanisław Bła
szak zast, Ja.n Misiak kasyerem, Ignacy Dyk zaat., Mar
cin Kozłowski i Józef Krawczyk rewizora.mi kasy, Józef 
Główczewski i Antoni Sżczepaniak chor!łżymi, Ignacy Mi
chalski i Kazimierz Antkowiak asystentami, Franc. Nosko
wiak 1 Marcin Głowczewski zast, Ludwik Marcinkow1:1ki 
bibliotekarzem, Kazimierz Aatbwiak zast, Andr~ej Sm~
tek i Jan Sworowski rewizorami chorych. 

Antoni Jezierski pr!lwodn. Antoni Kaori.marek sekr. 

Bicie dzieci polskich we Wrześni 
przed sądem. 

(li~ claluy). 
O~k. :Mul!ielak, zapytany zeznaje: Sły· 

azalem hałas, słyszałem, że dzieci bito~ po· 
ezedłem do szkoły i wołałem, aby dzieci nie 

bito. WidziałAm chłopców z okropnemi prę 
gimi na lękach •. 

biją. 
Przew.: Toć przecież w szkole zawsze 

Mueielak: Biją zawsze, ale nie tak bar'1zo. 
Pr2ew.: Kto był w sieni ? 
Musielak: Nauczyciel Koralewski, Scholz· 

chen i jeszcze inny pan. Widz.iałem du~o 
dzieci zbitych. 

Antoni Korzeniewski (syn) wcale po nie· 
miecku nie umie, dla tego potrzebny jest tł6 . 
macz: Zaniósłem ojcu obiad. Patrzałem 
przez dziurę w płocie i widziałem płaczf\Ctl 
dzieci. Zandarm przyszedł, pytał się o me 
nazwisko, powiedziałem mu je .i wi~cej nic. 

Wiedziałeś, dla czego dzieci bito ? 
D.z.ieci mówiły, iż jo bito, bo nie umiały 

religii po niemiecku. Jeszcze sam chodzę do 
klasy. 

Przew.: Miałeś wołać za Koralewskim i 
wyzywać go? 

Mu:delak: Nieprawda. 
Qsk. Pawlicka : Poszłam po mydło, \Vi

działam wielu ludzi, przyszedł żandarm i na-
pi~ał mnie. ~· 

Przewo@iczqcy żąda, aby oskarżony Wi„ 
śniewski mówił po niemiecku. 

Poclsądny Aleks. Wiśniewski nie umie. 
W owym dniu byłem na naszym podwórzu, 
słyszałem hałas, wdra2ałem się na płot. Inru. 
krzyczeli, ja wołałem tak sobie: "Hoho !" 
Nic nie wiedziałem, o co chodzi. 

Osk. Franciszek Szypulski : Zjadłem po 
godz. 12 obiad; idąc z powrotem do robotyJ 
widziałem dużo ludzi, lecz nie wiedziałem o 
co chodzi. Zandarm mnie zapi"'ał. Nie wi· 
działem policyi, ani tego, iżby ludzie wtargnę!! 
do szkoły. 

O.ak. Stachowiakowa: Poszłam do siostry. 
Na kościelnej ulicy widziałam kilka kobiet. 
Rozmawiałam z ludźmi na ulicy. Zandarm 
Eichler przystt\pił i mówił: „ Nie macie ko· 
biety nic '10 roboty? Idźcie sobie do domu." 
Odpowiedziałam: Dziś jest "Blaumontag'". 
N a to si~ rozgniewał żandarm i zapisał mnie. 
O niczem zresztą nie wiem. 

Adw. Tiirk: Prosz~ skonstatować, iz 
03karżona t)lko kilka kobiet widziała, że zatem 
nie było zbiegowiska. 

Osk. Sierakowski: Sodłem od roboty. 
O niczem nic nie wiedziałem. Chciałem po· 
częstować przyjaciela tabaką, w tern mnie za
pisał żandarm. 

Osk. Bednaro\\oiczowa: Opowiadali mi 
ludzie na ulicy, iż dzieci tak okropnie biją„ 
Nie chciałam wierzyć temu. Zandarm przy„ 
szedł i zapisał mnie. Ludzie hałasu nie robili„ 
Ja mówiłam do żandarma: „Stoj~ przed moim 
domem, nie potrzebuję odchodzić!" -• 

Osk. Ziętek: Stałem w domu swoim 
wołałem na syna, aby przybył do domu. Za~ 
raz przyszedł żandarm i zapisał mnie. Co 
ludzie mówili, nie słyazałem. 

Przew.: Mieliście wołać na p. Koralew. 
skiego: To złodziej, bijcie go! 

Osk. Balcerkiewicz ! Stałem o 40 kroków 
od żandarma. On mnie zapisał. Nie wiem 
za co. Mam na to świa.Ików. 

Józef Zołnierkiewicz nic nie wie. Wy· 
azedł przed dom, aby odczekać powrotu dzieci 
ze szkoły, SĄ one w III., IV. i VI. klasie. 

W al~nty Maciej.ewski sz~dł ze synem do 
domu, mieszka w uhcy, gdzie szkoła widział 
zbiegowisko. Gdy tam poszedł, prz;bl1ł ż~n· 
darm i mówił, aby szedł do domu. On odrzekł 
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iż szuka 5·letniego syna, który mu zginł\ł P. Winter opowiada, iż nadzwyczaj słod · 
pomiędzy ludźmi. kim był dla dzieci. Tylko te, które się nie 

Józef Haehnel odnosił robotę, widział chciały uczyć, obito. Nie przekroczono przy· 
dzieci ze zbitemi rąkoma. Gdy mu żandarm tem bynajmniej tego, co prawo pozwala. Po· 
kazał iść do domu, zastóBował się do rozkazu. wiada, że dzieci nie płakały. 

Jagodziński powiedział, że idą "szlachto· Później usłyszał od nauczycieli, iż ludzie 
wać", lecz nie mówił· kto. Mówi, że nauczy- się zbiegają. Następnie udali się nauczyciele 
ciel Koralewski rozdarł pewnemu dziecku usta, do innego pokoju. Kobieta Klimas mówiła 
że krew płynęła, to widziała żona jego. On mu, że nie pozwala, aby bito jej syna, na 
widział u dzieci ręce pokaleczone, to miał żaden sposób. W chwili, gdy siadała, widział, 
zrobić inspektor Winter. 0

* że jest w poważnym stanie. Dla tego puścił 
Oskarżona Kantorczykowa była na po- ją zaraz, bo nie chciał, aby s~ę stało nieszczę· 

dwórzu, widziała, że upadł jakiś człowi,pk, 1 ście. Siewc Smidowicz też rozmawiał z in· 
którego ~o~ił żandarm. Z~ st:achu zemdlała. ł spektorem, który mu różne rzeczy opowiadał. 
M~ . ~ dzieci, wysd.a na ulicę 1 zo?aczyła ~we · I Coraz wiecej zbierało się ludzi. Nareszcie 
dzieci? ~tóre op?w1adały . ~darzenie z owym, I przyznać musi. p. Winter, iż ludzie go nie 
c~ło":iekie~ . (Y\Tmterem) 1 zan?~rmem. DaleJ turbowali owszem torowa.li mu dro•ę. Winter 
me me widziała, było po 2·gieJ. Zaprzecza, d ł · ' · 1. · ~ ,3 ł r · k b · ł · d . . .. I ł b k 1

·'. u a SH~ naatępme na po icyę i zazą1a po i-
Ja ~ Y mia a powie ziec, iz wy a a Y u rop . cyantów. Wrócił do szkoły, coraz więcej było 
na zandarma. t 1 d · N · I · · b 1· t h 

J d · J · k · . k b . ł am u z1. auczyci~ e JUZ y i w s rac u, 
.. a ~.1ga ezie;s a zaprzecza, Ja 0. Y mia.~ lecz p. Winter rozkazał dalej bić aby urato· 

mów.1c, i~ toporkiem by głowę rozcięła· nai1· wać konsekwenc, . ' 
czycrel0w1. .. ~ę . 

Stachowiak był na ulicy, szedł po wo4ę, .. Zandarm ~as r~d~ił, a~y przez pło~ ucho· 
widział zbiegowisko, · chłopców płaczących · i dzilL . ~a~czycie.le i m6peKt~r. 05ta.tm . te~~ 
ręce pokaleczone. Zaprzecza, jakoby miał uczy:i1c m.e ·chciał. Prz,yznac znl)WU mu:n, iz 
krzyki wypro,wiać, lub aby wyzwał żandapma. go !11kt ~ie napasto~ał .. Poszedł potem do 

Jarmuszkiewicz zaprzecza, jakoby nie landrata 1 temu opowiedział wszystko. 
chciał słuchac żandarma. Prokurator. Czy dzieci od samego po-

Rydliński widział - zbiegowisko i myalał, czątku ~ię wahał~ odpowiadać? . . . 
że wybuchł ogień. . ':"m~er. T~K, teraz owo wahan~e r~sm~. 

Na tern zakończyły się obrady przę<lpo· Dzieci pierw~zeJ klasy ~eraz odpow1~dac me 
łudniowe o godz. l·szej. Odłożono daISze chcą: po ~ziec1 .na.uczyciel~ h:irdzo mil~ prze· 
0 brady na godz. 4-tą po obiedzie. maw1~h, zarto bh ~ie. Dz1ec1 odpowiadały: 

. . Jestesmy Polakami! 
O godz. 4-teJ po połudmu. . Prokurator. Cóż pan sądzi, kto winien~ 

Mowa teraz o tern, iż 4 dni przed DV\em że dzieci nie o ap.owiadały. 
zbiegowiskiem odbył się wiec we Wrzesni i P. Winter. Mówiłem z ks. prob. La· 
potem właśnie dzieci si~ buntowały. będzkim. Ksiądz był mego zdania - takie 

Prokurator pyta się oskarżonych, czy .pyli p~zynajmniej _odniosłem wrażenie. Inacze.t z 
na wiecu obecnymi. Jednak się okazuje, . iż w1karyuszem Laskowskim. Na niego uważa· 
n i k t n i e b y ł. łem, ponieważ słyszałem, że on karany za na· 

Zeznania rzeczoznawców. 
.o:wt uczanie języka polskiego. Tenże powiedział, 

Najpierw przesłuchują p. Wintera, 
ktora szkólnego z Wrześni. 

iż pomimo tego uczyć będzie dalej. Ks. L. 
ilłt§I>6· ma bibliotekę, którą wypoiycza dzieciom. Od 

P. Winter: Przybyłem do ~zkoły 21 go 
maja i słyszałem, że dzieci nie chcą po_uie.
miecku mówić na religii. Już kilh dni pr;zed· 
tern odpowiadać nie chciały. Zawezwali mnie 
zatem nauczyciele, abym przybył i przelionał 
się o tern, czego one w areszcie się · fl!au-
czyły. ~. · 

... 

Grześ niepiśmienny. 
'. V\.: :ł 

( Cii;g dsJHy J• 
Ciężko przeszły Grzesiowi te trzy łata, 

które służył w wojsku. W domu robił, co 
chciał, ojciec i matka dogadzali, że ptąąiego 
mleka chyba mu brakowało, a . tu tnr.eba ;było 
wymysły od kaprali i feldf, bla znosić. Jak so
bie po otrzymaniu pieniędzy pozwolił ~asem 
z towarzyszami na obfit"zy traktament) to po .· 
tern trzeba było w następnych dniach kłaś~ się 
spać o głodzie. Do tego pobyt pomiędzy Wę· 
grami i Niemcami, których języka mało cą z1·0· 
zumiał, był mu prz~kry nadzwyczaj. N.ieraz 
mu s1ę to wydarzyło, że całe południe w nie 
dzielę wałęsał się po wsi i nie miał z kim po 
gadać; zaszedł do gospody, to siedział tam jak 
na niemieckiem kazaniu, słyszał gwar, hałas :ąie 
rozumiejąc nic z tego. Było mu wtedy s~tno 
i nudno i choć mi~ dzy ludźmi, czuł się smu
tnym i opuszczonym. 

Najdotkliwiej uczuł jednak to < s;amotnie· 
nie, kiedy Marcina odkomenderowano w inne 

--strony. Urwała mu się wtedy ostatnia nitka, 
co go wiązała z krajem. Przez Marcina, mógł 
się porozumiewać z rodziną, mieć od nich iaa 

domość, co się tam dzieje z nimi, z Matj ą. 
Teraz ustało to wszystko. Dostał list, t . · go 
obejrzał na wszystkie strony i schował, nie 
było nikogo, co by mu przeczytał. Męką było 
takie życie dla niego. To też liczył dni ir ty
godnie. niecierpliwie, które go oddzielały od 
powrotu do domu .. Czekał z utęsknieniem na 
tę chwilę, gdy dostanie pozwolenie opuszcze· 
nia pułku. Czekał i doczekać się nie mógł, tak 
mu godziny leniwo się wlókły. 

Nareszcie przecie doczekał się. Ostatni 
tydzien był już jak w gorączce, jakby nieprzy· 
'-<lmny. Myślą już naprzód wędrował do domu, 

· 'ldał sobie w głowie, jakie będzie jegrr- "PO· 

tego czasu dzieci nie czytują już niemieckich 
ksi8zżek. 

Ks. Laskowski powiedział dzieciom -
jak opowiadała mała Dziedziuchowicz, - iż 
mają prosić nauczyciela Koralewskiego, aby 
ich uczył po polsku religii. Ponieważ nie U· 

mieją po niemiecku, nie mają się odzywać po 
niemiecku . 

wHanie, jaka radość, kiedy się tam :zjawi nie· 
spodzianie. Miał ochotę kupić dla swoich jaki 
gościniec. Dla ojca baryłka wina wydawała mu 
się najlepazq ; tylko z Marynką miał kłopot , 
co jej kupić. Choćby kupił takie czepce, jakie 
tu nosili, - ale nuż się jej nie spodoba i nie 
zechce w tern chodzić. A może czerwoną spó
dnicę - tylko, że to nie moda u nich tak ja
skrawo się ubierać. Na szczęście zjawił się 
wędrowny kramarz i między różnymi towarami 
znalazł u niego Grześ książkę do nabożeństwa 
prześlicznie oprawną w skórę safianową, ze 
złoceniami. To mu siQ wydawało najstosowniej· 
szym podarunkiem, kupił więc najładniejszą, 
zapłacił za nią drogo,· bo coś z pięć rubli, 
wszystkie prawie pieniądze, jakie miał; ale nie 
żałował tego, bo to dla Marynki i cies~ył się 
naprzód, jaką uciechę mieć będzie z tego dzie
wucha. 

Obładowany baryłką, książką i swoimi ba· 
gaża.mi wyruszył nareszcie jednego dnia wraz 
z kilku towarzyszami, który tak jak i on wra. 
cali za urlopem do domu. Drnga wid~dała mu 
się niezmiernie długą; ale ostatecznie dojechał 
jakoś do ostatniej stancy5, ztamtąd piechotą puścił 
się do wsi swojej. Chęć zoba('.zenia co rychło swo· 
ich dodawała mu sił, szedł żwawo, i im bliżej 
był ~si, tembardziej przyspieszał kroku. Serce 
zabiło mu żywo, gdy ujrzał przy zachodzącem 
słońcu ze wzgórza znajome pole, chaty. drzewa. 
Radby był ptakiem tam zlecieć. Szedł na prze• 
hij, nie trzymając się drogi, byle prędzej dojść. 
Był jednak jeszcze spory kawał i zanim do· 
szedł do pierwszeJ chałupy we wsi, - już 
zmrok padł na ziemię. Spocony z umęczenia 
doszedł zagrody ojców. Dziwiło go, że w oknach 
nie było światła. N a. spanie było za wcześnie, 
chyba, że rodzice w karczmie a może, czego 
broń Panie tTezu !... ale nie, złe myśli odganiał 
od siebie. 

Pi€'s domowy pon.al go, przestał szczekać 
zbliżywszy się, lizał mu r~ce i kręcił ogonem. 

Chłopiec, który się chciał po niemiecku 
religii uczyć, później powiedział, iż ks. L. na 
spowiedzi zakazał mu po niemiecku religii si~ 
uczyć, ale później znowu to od wołał i powia„ 
da, iż rodzice nie kazali mu po niemiecku od„ 
powiadać. 

P. Winter, zdaje się obwinia ·ks. La.
akowskiego. Opowiada nadto, że ks. L. z 
ambony wołał na ludzi, aby się więcej nie 
gromadzili przed ~zkołą. 

Przewodniczący pyta się, czy pan Winter 
SĄdzi, iż wiec, który się odbył cztery dni 
przed owem zbiegowiskiem, był winnym zbie
gowislm? 

P. Winter. Z pewnością. 

Polacy na· obczyźnie. 
Prusy państwem bezprawia? 

Takie pytanie . mim owo li wyrywa się czło• 
wiekowi z ust, patrząc na samowolę pru· 
skiej polieyi, z jaką coraz częściej występuje 
w obec Polaków na obczyźnie. Nie będziemy 
się tu rozwodzili o ciągłem jej szykanowani.u 
polskich towarzystw, bo to dziś tutaj już 
chlebem powszednim się stało. jsaliśmy też 
już, że przed kilku tygodniami policya w Bau
kau nie pozwoliła na obrady w języku polskim 
na zebraniu, zwołanem w celu założenia towa„ 
rzystwa śpiewu, ale oto wczoraj .podobny przy„ 
padek wydarzył się w Herne. 

Jak czytelnikom „Wiarusa Polskieg'o" 
wiadomo, został na przeszłą niedzielę zapowie· 
dziany wiec w Herne na godz. 4 po południu. 
Rodacy licznie się nań zebrali. Około w pół 
do 5 zagaił wiec . przewodniczący ,.,Związku 
Polaków" p. Wacław Funtowicz z Essen po· 
chwaleniem Pana Boga, lecz w tei samej 
chwili powstał komisarz policyjny Dam
rath, wzywając przewodniczącego wieca„ 
aby rozprawy toczyły się w języka 
niemieckim. Między wiecownikami wielkie 
poruszenie i głosy niezadowolenia. Nast~puje 
mała przerwa. Przewodniczący tłumaczy ko· 
misarzowi, że dopu.szeza się niesłycha
nego bezp1•awia, nie pozwalając na roz
prawy polskie, do czego Polakom przysługuje 
prawo. Wszystko daremno. P. Funtowicz 
wstępuje zatem na mównJ.cę, lee.z ledwie 
przemówił kilka słów po polsku, ko
misarz wskaku.ie na krzesełko i rozwięzuje 

· Grześ pogłaskał go i poszedł do drzwi. Były 
zamknięte; zapukał, nikt nie odpowiadał z wnę· 
trza. Począł walić pięścią. Sąsiadka wyjrzała. 
i spytała: - kto to? czego chce? 

- Wojciechów nie ma? - sp) tał stłumio-
nym od wzruszenia głosem. 

To się wie, że nie ma. 
A gdzie oni? 
Na weselu. 
Na weselu? 

. A wyście co za jedni '? - spytała po. 
deJrzliwie, podchodząc bliżej i usiłując w cie· 
mności ro'zpoznać go . . Zobaczywszy mundur, 
zbliżyła się i rzekła : 

~ Pan wojak mają do nich jaki interes? 
- Nie, ja syn. . 
- Grześ l Rany boskie 1 - zawołała baba 

- a toż to bęćłzie uciecha, jak się starzy do-
wiedzą, - możeby iść dać im znać, czekajcie, 
polecę. · 

. - Potrzymajcie ten tłumok, ja sam pójdę. 
Gdzież to wesele r 

- U wójta. 
- A któż tu teraz wójtem'-! 
- Ten co zawdy, przecie go znacie 

Paweł Kalita. 
- ·A komuż on sprawia wesele'( Przecie 

miał tylko jedną dziewuch~ - Marynk~. 
- N o toż tę wydał. Zeni się z nii\ Mar· 

cin, co był feldfeblem w wojsku, a teraz do 
sądu się dostał za woźnego. 

Pod Grzesiem nogi się ugięły, że mało nio 
upadł, słysza\C te słowa. Usżom własnym nie 
wierzył. · 

- Marsnka za Dudzika? - wrzasni\ł 
gwałtownie, - że aż ba ba odskoczyła ed nie· 
go przerażona. I ojcowie poszli na to wesele? 

- Dla czegóż iść nie mieli - tam cała 
wieś prawie spro~zona. Weselisko sute jak nie 
pamiętają ludzie. 

(Ci~ dalszy naat,pl). 
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WIARUS POLSKI • . 

ee, ~zy~aj'c zeb.ranych do epu~zczenia i wniane stodoły, w których było pełno opału. 
, Z p1ers1 w~ecowmków wyrywa się okrzyk ł Strat wielkich właściciele nie ponios:;, bowiem 

ozy i oburzema, potem wszy!tko najspoko} f stodoły były zabezpieczone. Zaczął się już pa· 
~ opuszcza salę t rozchodzi się do domów. f lić częściowo masywny dom mieszkalny To • 
wejścia do sali i na ulicy kręcili sitt poli· micska. Jeżeli się nie spalił, to za.wdzięczyć to 

anci i żandarmi, lecz nikt z zebranych nie należy w pierwszym rzędzie mieszkańcom Mar· 
najmniejszego powodu do wkroczenia. celemu Waniekowi, Q3karowi Wisnerowi i Fi

k zaw1ze bye powinno - zawsze gurze. 
bowajm)' zimną krew, a pruskich żandar· Strzelce. Zbrodniczego zamachu na wła-
'11 i policyantów omjjajmy z daleka. sną niatkę dopuścił się syn pewnej tutejszej ro-

Widzimy, iż coraz nam ciężej oddychać dziny. Człowiek ów przybył do domu rodzi· 
d knut,·m Prusaka, polakożercze żywioły cielskiego. Nie zastawszy ojca, z matką wszczął 
raz silniej n~s gniotą BWf\ krzyżacką łapą. sprzeczkę, w czasie kt6rPj strzelił do niej z re· 
ż tu i owdzie policya idzie w uaługi pobo· wolweru, raniąc ją ciężko w plecy. Zbrodniczy 
nego rządu hakatystycznego, gwałci sro- syn uciekł następnie, lecz go schwycono i od
otnłe prawa konstytucyjne, ową pod- prowadzono na policyę. Aresl;towany jest żo„ 
wę wszelkich praw. naty i ojcem trojga dzieci. 
Czyż to nie smutny znak czasu, że. wła

'e ci, którzy z urzędu starać się winni, aby 
zastrzegano prawa, sami je przekraczają? 
dzie tu sprawiedliwoić, gdzie równo· 
prawnienie! . 

Nie tryumfuj jednak zawcześnie, ty hydro 
akatystyczna, która ciągle szczujesz rząd prze· 
'w Polakom l Można bowiem nas gnębić, mo· 
a wymyślać szatańskie sposoby prześladowań, 
ożna nas pozbawić wszelkich praw, lecz du· 
zy naszej pobkiej żad.en Prusak z 
iersi naszej nie zdołen nam wydrzeć. 
iary naszej ś•w. katolickiej i mowy polskiej 

'gdy się nie wyprzemy, nie zdradzimy, choć· 
y pasy z nas drzeć miano. · 

Rodacy l Chcąc oprzeć się skutecznie wro· 
'ej nam polityce pruskiej, łączmy się, wspie
ajmy się wzajemnie, rozszerzajmy oświatę, 
bajmy o wychowanie dzieci na dobrych Po· 
ków i katolików, a Pan Bóg nas nie opuści. 

Ziemie polskie~ 

Ze śvo-iata. 
Be1·1in. Parlament zebrał się dziś. 

Pierwsze . czytanie projektu taryfy celnej w 
parlamencie nastąpi 2 grudnia. 

Z G1·ecyi. W Atenach pomiędzy tłu· 
mem uzbrojonym w rewolwery a wojskiem 
przyszło do starcia. Dziewi<;ć osób zabitych, 
29 rannych. Zamek królewski obsadzony ma· 
rynarzami, również gmachy ministrów. Tłum 
stał wzruszony nad kałużami krwi rozlanej na 
bruku. 

Z Chin. 01dział wojska chińakiego, li· 
czący 50 ludzi, zaskoczył w oddaleniu 10 mil 
od Pekinu 150 rozbójników i zabił z nich 12, 
a 16 ·pojmał. 3 żołnierzy poległo. 

Wojna angielsko • transwalska. 
Z Kapsztatu donoszą, że kapitan Elliot, który 
dowodził oddziałem w kraju Grjqilala, stoczył 
walkę z burami i odparł ich. Padło sześciu 
burów a po stronie angielskiej sam dowó dzca 
a trzech oficerów odniosło rany. 

* .Z Prus Zach., War.mil i Jiazur. 
Tczew. W Dąbrówce spaliły się w środę Z różnych StrO:D.. 

ieczorem stajnia i stodoła p. Jarzynki. Bydło Bauxel. Członek koła śpiewu "Fiołek" 
yratowano. Przy ratowaniu został robotnik śp. Slebioda, spadł przed kiiku dniami w ko· 
omierski przez zapadający mur znacznie zra· palni „Viktor" z wysokości 70 metrów i tak 

ion~owy Port. Do ,,Gaz. Gdańskiei" do· sję pokaleczył, iż umarł wskutek tego. N . o. w p. 
.i Essen. Chłopiec szkolny Lokat bawiąc 

oszą, że w czwartek odbył się tam pogrzeb się rewolwerem, strzelił do swego brata i ranił 
olskiej wdowy Drążkowskiej po niemiecku. 

d M D k k go śmiertelnie. 
praw zie szyper pan at. rąż ows i w imie- Gelsenkh1ehen. Tyfus coraz bardziej 

iu współuczestników pogrzebu, którzy niemal znika, to tei policya poz waliła jut na od by· 
wszyscy Polakami, pro?.ił ks. wikarego, aby 

ogli zaśpiewać "WitaJ· Królowa", lecz otrzy- I wanie zebrań towarzyskich. 
; Marten. Parafia nasza otrzyma nie-

mal od po wiedź, iż to naJeży do rozporządzenia i b ł t D t d h · P. 

"b. proboszcza. Po odmówieniu modlitw ko· i awem \>.t· v sny cmlr~n ahrl~· d .... dą kctóo':"ant o Sl-.: 

ścielnych zaintonował organista pieśń niemieckĄ ł nafi.cmMen atrzudw ~1r.c ml ~'ł 0 reJ 0 pa 
· · · · ł k 'k · 'ł ra I ar en awmeJ na eza o. 
J sam Jl\ spiewa ' poczem s. w1 ary zwroc1 Herne. Górnik Adam Kołodzik, który 
się do grabarza mniej więcej temi słowy: „Ich podczas bijatyki zo~tał pożgany nożem, umarł. 
verwehre Ihnen, dass bier ein polnisches Lied Boehnm. W kopalni „Rittersburg" spadły 
gesungen wird" (zakazuję wam, aby tu ipie· k ł 

ł 
n_. a pe ~nego górni a kamienie i zabi y go. wano pieśń polską. 

Frombork. Uroczysta konsekracya Bl· 
'skupa~Sufragana rozpocznie siQ w tumie from· i_ Rozmałtośeł~ 
borskim w przyszłą niedzielę o godz. 9 przed ~ Nłljwiększy gołębnik znajduje się w 
południem. I pobliżu Los Angeles, w Kalifornii. Jest tam 

• Z Wiei. Kse Pozlłaiu1kłego. I właściwie dziewięć goł~bników, z których naj· 
Gniezno. Adwokat Tiirk w Gnieźnie po· ! obszerniejszy może pomieścić 3000 gołębi we-

dał podobno wniosek do sądu o wypuszczenie I wnątrz, a 740 zewnątrz. Gołębniki zajmują 
za kauc)ą 1500 marek aresztowanego zaraz na I 3 i pół hktr. ?rzestrzeni, a chowa s1ę w nich 
~ali sądowej i kajdankami spętanego 22 let~ie·ł 1 14,000 gołębi wszelkich ras i gatunków; strzeże 
:go, dotąd wcale nie karanego, Balcerkiewicza, ich 35 nadzorców i dwóch weterynarzy, a 
którego· sąd skazał na 1 rok i 3 miesiące wię· , koszt utrzymania ptaków wynosi przecięciowo 
. .zienia, mimo, że czterech wiarogodnych świad· 10 dol. dziennie. 
!lrów zeznało, że on dnia 20 maja ani nie krzy- llonety ałuminio'ft·e w Rosyi. Dla 
·czał ani nie hałasował, tylko stał spokojnie na , rozpatrzenia sprawy zamiany drobnej monety 
:ulicy. . ł' miedzianej na aluminiow~, któ„a, jako bardziej 

Wi·ześnia. W szkole wrzesińskiej i na- lekka jest d-0godniejszą do codziennego użytku, 
dal odbywa się we wyżazym oddziale nauka • utworzono osobną komisyę przy ministeryum · 
religii w języku niemieckim, jak zaznaczają skarbu w Petersburgu. 
gazety niemieckie . na wyraźne życzenie repre· Król reporterów. Słynny Blowitz, 
.:zentanta rządu, który się przysłuchiwał roz. the king of reporters, jak przezwano go w 
!,Prawom sądowym w Gnieźnie. Przedtem krążyła Anglii, posiada niezwykłą pamięć i n. p. za. 
pogłoska, że miano w tej szkole zaniechać nie· pamiętanie 3 godzinnej rozmowy i spisanie jej 
mieckiego wykładu nauki religii. potem dosłownie, jest dla niego drobnostk'\. 

Mogilno. Gwałtowna burza, która tu sza· Wynagrndzenie pobiera prawdziwie książęce: 
· lała w nocy z "'torku na środę, wyrządziła prócz zwrotu wszystkich kosztów, otrzymuje 
, tutaj i w okolicy znaczne szkody. Wicher po- Blowitz od „ Timesa", którego jest korespon· 
. zdzierał wiele dachów słomianych i z papy i dentem paryskim, 12 tysięcy funtów szterlin· 
. P•wyrywał wielką ilość drzew. ! gów pensyi, a nadto 50 tysit:;cy marek na 

koszta reprezentacyi. 
•Ze Slą•ka czyli Starej Polski. Ludnoić miast przed stu Iaty. 

Stadzienna. We wtorek o 8 godzinie Kalend1uzyk polityczny warszawski w r. 1779 
. Wieczorem wybuchł ogień u chałupnika Jana podaje ówczesne zaludnienie miast w Europie, 
'Tomiczka, i przeniósł si~ równocześnie na po· i tak miały: Królewiec 56 tysięcy, Lipsk.36,400, 
i:siadłość Jana Psoty. Obojgu spaliły się dre- Londyn 600 tysięcy, Berlin 120 tysięcy, Mo· 

skwa 150 tysięcy, Paryż 590 tysięcy, Peteu~· 
burg 130 tysięcy, Praga 83 tysięcy, Rzym 
150 tJs1ęcy, Toruń 6 tysięcy, Warszawa. 
40 tysięcy, Wiedeń 200 tysięcy ludności. 

Pożyteczne wiad.om.ości. 
Ważny wyrok. Na mocy rozporządzenia 

policyjnego. z 13 września 1888 r. żądała tu· 
tejsza polfcya, aby mistrz rzeźniczki p. Jan 
Koluszniewski na targach j !:\tkę swoją zaopa· 
trzył w na~s: „Johann Koluszniewski", zamiast 
"Jan KolUBŻ:n.iewski". Ponieważ do tego żąda
nia się nie zastos1wał, nałożsła nań policya 
karę. Nie . iapłacił jej jednak, lecz udał się na 
drogę sądową. Sąd ławniczy zawyrokował w 
myśl. policyi, a wniesioną apelacyę izba karna 
odrzuciła. Pan Koluazniewski nie dał jednak 
za wygrańą i pragn11ł dowiedzieć się, jak na. 
tę sprawę ~zapatrywać się będzie najwyższy try
bunał pruski, kamergerycht. 'fen też istotnie 

.innego zupełnie był zdania i unieważnił roz• 
porządzenfo- policyjne, nakazujące niemczenie 
imion polskich. Najwyższy trybunał przyznał, 
że wniosek ·o rewizy~ wyroku jest uzasadniony, 
zasądzonegó uwolnił, uzasadniając wyrok swój 
w ten sppsób, że władza policyjna nie ma pra· 
wa nikog_o zJnuszać, aby imię polskie tłómaczył. 

Pan Ka.luszniewski zasłużył sobie na uzna· 
nie, że me Jlląkł się pierwszych niepomyślnych 
dlań wyroków, lecz przeprowadził sprawę przez 
wszystkie ifistancye aż do skutku. Oby wszy„ 
scy w pod<jJ:mem położeniu się znajdujący ze• 
chcieli go naśladować l 

~~~~m~m~m~~~~~~~~ 
~ Koło ~~piewu „Sokół" w Ueckendorfie I * .zasyła 
~ p.' Tomaszowi Szramkowi 

i 
, i jego narzeczonej 

pannie l\larze Wietrzychowskiej * 
w dzień slu\>11 (27 bm.) życzenia zdrowia, 
szczęśeiad błogosławieństwa. Bożego. W końcu m 
wołamy: Mbda. para niech tsje I Z ar z" d. ~ 

~~~~~~~~~~m~~o~m 
m~~~-~~-~m~~~~~ 
łil Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" ! _ . 

w Bruckhausen•Marxloh. ~ 
Szanownemu druhowi ~ 

p. Antonie~u Zakrze~skiemu ~· 
~ ora1; 1ego narzeczoncJ ~ 

~ p. Stanisławie Szukajównie ~ m skhtdJi,aiy-. w daiu śtub11, dnia. 26 bm. j11.k nsj- ™ 
~ serdecg;~e~sze życzenia zdrovdn, szczęści~ i ~ 
~ błogo~ła. w1eń>twa Botr:go. Młcda para niech ~~ 
'Prs''S.. żyje~ ai po całem Marx\,)b echo s\ę odbije I ~ 
~ . e~zołeml Wyd.dał! ~ 

m~-~~~mm~~~~~:mmm 

Koł6 śpie\f\ u „Fiołek'· w Rauxel. 
Cz~nek na.ez • 

~P· ,Andrzej Slebioda 
mrarł w doma ehorych w Bochum. J'ogr:eb 
odb~dzie. się w środę o godz. 1 j 24 po połu<ln'u 
z przed kościda katolickiego w Kastr..ip 
Członkowie zebrać się winni w lokalu pcsie ą 
d:ień u p. Richtera w Rauxel. O lic~ny udział 
upra~a. · się, Z ar z q d 

Bractwo· Rńżańcowe Polek w Wattenscheid 
W ćzy.'artek, dnia. 28 listopada o godz WJ· ół do 7 

o<lb~dzie 'iaię. ża.łobn-e nabożeńotwo za zmarłe S1cstry, 
przeto up~~a s ę wszystkie siostry, ażeby jak najliczniej 
na naboże4s1(.Wo podążyły. Przełożona. 

Towa~zystwo św. Stanisława K. w Boy~r 
donosi s~in:- członkom, że w niedzielę, dnia 1 grudnia <> 
godz. 1 Gabt~zie się generalne zgromadzenie na sali po· 
siedteń u p. Bergerman 1a U praszs. się sza.no wnyeh 
członków· .j) ,.liczne sta.w1enie sie~ bo już tego wymaga po· 
rzi\dek d~npy . Gr.śc e mile widziani. Z ar z ą, d. 

~łikatnie smakuje 
) 

każda kawa, do której się dodaje na 

koniJ:>e noża Lindego ~sencyi, która 
:.:. 
tez kawie piękny kolor nadaje. 



Towarzystwo św. Józefa w .Borbeck 
ionosl sw,m członkom, Iż w dz :eń 4 grudnia (św. Bar
bary) jEst walne zebranie do południa po naboteń
atwie. Będzie obór nowego zarzą,du, a przytem bę3i\ dzie
ci podawane gdzie mieszkij~, ulica i mmer. Prosimy, 
aby kaidy członek snm osobno na karteczce [swe dzieci 
napieał, to jest ulicę i numer domu, i oddał na zebraniu, 
aby nam to dużo cza03u nie !abierało, - Nabożeiutwo 
b~dzle z ambony ogłoszone przez kaięty. - Uprasza 
s~o wszystkich c cłonk6w, żeby się jak najl c~niej zebrali. 

Baczność paraf. z Starego Gostynia. Wiec polski w Kourl 

Z ar z I\ d. 

Dnia 10 liato11ada urzj\dziliśmy z ~branie w Herne, w 
celu omówienia sprawy nam wszystkim pnafianom na ser
cu leżą,cej, dotyc2.f\Cflj 3prawienia chorfłgwi dla. naszego 
kościoła.. Na zebrani11 obr11iśmy komitet, który ma się 
zajl\ć zbieraniem składek na powy!szy oel. Nazwiska po· 
wyższych członków SI\ ·: Jan Jaku\liak, Banka.u, 0.;ts~r 8. 
Jan Wojtkowiak, Baukau, H ernerstr. 5 Franciszek Sku· 
dlarek w Herne. Michał Dworczak w Horstha.usen. Woj 
ciech Gawron w Bu 'mke, 5 Colonłstr 6/b. Antoni Sołty
s'ak w Dlimpten, Section III. nr. 182 Kasper Zborow· 

odbędzie się w niedzielę dnia 8 grudnia na sali p. Ad 
Rodaków z Kourl, Hu3en, Wickederholz, Wickede 
Asseln oraz Kamen i Derne, prosimy o liczny lldZlał, 
wiecu będą, om11wiane sprawy roltotnicze i górni 
Rodacy I dalej na wiec do Kourl z całej okolicy, bo 
bedfł bardzo ważne sprawy omawiane. 

„Związek Polakó•". 

Baczność młodzieży w D eckendorfie 
i o~oliey! 

ski w Bruchu. Józef Gogół w Bruchu. . 

----------------
W niedmielę, dnia 1 grudni,,. br. odbędzie się w 

Ueckendodie zebranie, w celu założenia. Towarzystwa 
gimnastycznego „Sokół"'. Niżej podpisany komitet za.. 
prasza młvdzież i wszyetkich nnm życzliwych i przy
chyln~ch Rodaków z Ueckendorfu, Gelsenkirchen i okolicy. 

Dalej wi~c krchani bracia parafianie w imi~ Bołe do 
pracy, azebysmy mogli powyż azy cel osięgnąó. Prosimy 
składki do powyżej wymienionych osób nadsyłać Skła .i.„ 
ki będl\ pokwit )wane ·we ,,Wial'Usie Pol•kim~~. Wiec poISki w Kircblind 

Komitet: 
Marcin Adamczak, Brucbu, Ludwigstr. 269/7. Ja..i Ko 
nopka w Bruchu, Andrzej Kac:i.orowski w Bismarck, ul. 
Bahohofatr. nr, 183 

odbędzie się w niedzielę d 1la I ;rudnia o godz 4 
połlldniu w salt p. _Hermanna Schumachera. O liczny 
dział Rodaków z Kirchlinde i okolicy uprasza się, gd 
omawianlł będ1ie sprawa opieki duchownej i połoie 
Polaków na obczyźnie. Związek Pola kow, Cz o ł e ml 

Stanisław Kunz, Władysław Cholewińiki, Jan 
Mieczyński. Józef Trv.eciakowski. ,Takób Ro$roziński. 

Nadsyłająe korespond.ene,e, ocłosz.enł&, 
zamówi~nia książek i t. da trzebakałd)' rat 
f'1ddaa' -.wói dokładny adrP~. ----------------0000~0000000000000000.:.1111 

Baczność Rodacy w Bru chu i okolicy. 
Z powodu braku miejec& wyprzedaję zupełnie 

wszystko po eenacb zakupoa, jako to : 

cygarówki, portmonetki, tabakierki 
laski, szczotki 

i rozmaite inne rzeczy. 

Polecam także wielki wybór cy;ar, 100 
sztuk od 3 ma.rek, OO azt•k od 2 marek. 25 82.tuk od 
l mlil'ki poCZl\WBey. . 

Mam także 50 gatunków papierosów 
z polskich fa br~ k. 

Polecam ttż mój 

salon do golenia i strzyżenia włosów. 
Usługa skora. · Usłuł:,a rzetelna. 

Franciszek Janowski 
. ulica Maryańska, obok kościoła katolickiego. 

O O O O O O:OBO O O O O O O O O O O O O O O 
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Cygara za połowę wartości ! 
Ważne dla sprzedawających ! 

Sumatra, cygaro cztC'rofenygowA HO sztuk 2,50 
„ „ pięc iofenygowe 100 ,, 3,00 " 
„ Bra3. G fen. cygaro 100 " 3,80 " 
„ Felix 8 fen. „ 100 „ 4,80 " 
„ Hawanna 10 fen . „ 100 „ 6.30 „ 

„Wunderolle" 10 fen. „ 100 „ 7,50 
'\Vysjłka za zal.czk„, albo poprzedniem nadesłaniem 

od 300 sztuk franko. TysiĄce uznań Adrns: 

F. M. Harlander, Cigarren-Versandhaus, 
Berlin O. 18,a, Blumenstrasse 44. 

0-------------------1 li L Szanownym Rodakom w Bruchu, a osobliwie mieszka- -li jlłc~ m przy \lliCMh :S!Lptisten.:tr., Leusbergetr. i Neuet.r. d<.>· = li noszę niniejsłem, ił otworzyłenl . -

!I drugi skład kolonialny, • 
jll aby Rodacy nie musieli chodzió daleko do miasta po towar. -

I 
Towar dostarczę Rodakom dobry i c~ys~y a. osobliwie . -
kiełbasy i kiszki, na post oleJ siemienny, powidła at 

ser poloki, twaróg, jagły itd. „ 
Zastiwcit mym będzie pan Stanisław Nowicki. -

I Z azacunkiem -
Fra:a.ciszek Mazurek. jll 

---------------------W Biemke przy Bochum, w pobliłu kilku kopa.In położony 

Ił DO„" --Ili „ .... "fil .. 
o 30 izbach, ze etajni\, podwórzem i rgrodem, w którym znaJiUJe się 
do"1rze id,cy interes kolonialny za gotówk~ sprze~aj,cy, mam. eprze~a~ 
ze ekładem, albo sam pod korzystnemi war111kam1 przy małeJ Wpłacie. 

Leonard Wellner, 
w Rie111ke, pr:;i:y Bochum, llerner Str. J 6. 

., ............ „ •••• ._ 
I 

Wedle ~~~.g~~!~~?o~d= powrom do I 
ojczyzny zamierzam mój do hrze prosperujący skład 
towarów' kolonialnyeh i krótkich jedyny polski intere9 I 
w młejcu. od nowego roku. dzielnemu Rodakowi z 

li eał1• iawentarzem wyd1ierża.,.i6. I 
L::

·szek Nowacki, Eving p. Dortmund, 
przy katolickim koiciele. 

----------------

l::)zanownJm Rouakom w Bru• 
e'hu donoszę, !~ wyrabiam 

polskie kiełbasy, kisz
ki z kaszy i bułek. 

Taksamo można dostać mięsa, 
okrasy świeżej, po umiarkowanej 
cenie. - Szanownych RodakóVf 
w Bruchu i okolicy pr, szę o po
parcie mego interesu. 

Z szacunkiem 

Franciszek Mazurek. 

O'brazki 
w ramkach cza.mych polerowa
nych za szkłem, obrazki w ram)' 
kach mosiężnych, obrazki owalne 
~ perełkowym brzegiem i t.d. po 
21 fenygów !a sztukę. 

Książka misyjna 
w,dana stara.niem Ojców;iRedempt_orystów, a zawieraj1'ca " 'szyst 
modlitwy i pieśni, w ciągu całego roku potrzebne, katec 
najważniejsze nauki misyjne, nadaje się szczególnie 
Polaków na obczyźnie i dla tego powinien j„ każdy 
l każda Rodaczka nabyć. Cęna za egzempl3rz mocno oprawiony ty 
20 m., a z przesyłką, 2.40 m. Adres; ,,Wis.ma Polski" w Bochum.. 

Glos Synogarlicy 
ia pustyni tiwiata tego jęcz4cej, to jest: duszy c b sn4 · 
'\akiej rozmy1Unnia., do Pe.na Boga, wieczne ; '> " bluhie~ 
Hdychani~ w chrześciańskiej doskonałości ćwiczanis. 

Cena 1 markę, z przesyłk4 1 mr. 10 fen. 
\dres: „Wiarus Polski'~ , Roehum. 

Teraz Teraz 
wszystko 

odpłatę. na 

Wszvstko 

na odpłate 

i 

zagotówke. 

Składy 

Rosnera 
na odpłatę. 

Bochum, 
Kaiser-Friedrichplatz nr. 11 . 

niedaleko klasztoru, 

Herne, 
! przy _ulicy Bahnhofstr. 97. 

Gelsenkirchen, 
przy ulicy Friedrichstr. 4. 

Essen, 
przy ulicy Rottstr. 65. 

Oberhausen, 
przy ulicy Marktstr. nr. 116. 

Duisburg, 
przy W einhausmarkt 5, 

Doztm.tm.d., 
przy ulicy~Miinsterstr. nr 1. 

:S:ageD, 
przy ul. Elberfelder Str. 32. 

00000000000000000 

Wrazie potrzeby proszę 
przybyc do mego składu, a 
każdy się przekona, iż do
brze obsłużl\ny został. 

wszystko 

odpłatę. 

Największy 

dom kredy
towy 

towarów i mebli 
w całym obwodzie 

przemysłowym. 

.Heble. 
_!owary wyścfełane.-

Towary łokciowe._ 

Konfekc. dlamę~czyzn. 

Kontekcya dlaniewast. 

Towary białe. 

_]2_y~_any i porty ery. 

Zegary. kapelusze, __ 

Parasole, buty, 

Pościel 
od najtańszej do 

najdroższej. _ 

Całe 
urządz. mieszkań 

od najzwyklejszych do 
najwiqcej eleganckich. 

~· dnk, ualiad S rec1akoJt od po wiedałalDJ : A 11 t o n S J3 r • j • k i w Boohum. N.wadem l osclonkam~ Wydawoiotwa "Wlar1111 Polskiego" w Bochum. 

2 •o•ajkf: Docłatek ud1wyouj111 
'----~----------------------~--------------------------~----------------------------~--------------------------~-------------.l....llil'21..&21:Dil.lli~~lLk~·~tnik~ówK ar. 2L 



Nr. 142. Bochum., -vvtorek, ~26 listopa.da~ 1901. 
__ Redakcya, Drukamia. i Księgarnia znajduje się przy Maltheserstrasse 17 a na dole. - Adres: Wiarus Polski, Bochum. --

V 

N nmer d.odatkowy. t111e11eeaGl\98łl888118łl9098łlll9899989łl 

.Moiyl~:·0w•ym Rodakom ~.:~·-okolicy do•0••v. iź ! Bracia (GebrOd&r) LOwensfein. i 
sktad towarów kotonialnvch : :co gwiazdki sprzedajemy po zadziw. taDich cenach.. : 

win, eygar i papierosów. 9 Dla niewiast i dziewcząt fi 
~.~!:~~ P~~.~:: !poporc1e. Ceny tanie! I ~· ma terye na suknie, kołnler płaszcze i t. d. ~ : 

z szacunkiem • Dla mężczyzn i chłopców e 
K aziniierz KozlC'W'Ski, - ubra:a.ia, paletoty), płaszcze i t„ d.. -

w Bochum, ul. Klosterstr. 32, I Wykonywanie ubr~ń podług miar~, pod kierown. zdoln. przykrawacza. 98 za p. Schemano.em przy klas„torze U 

• Bracia LO-wenstein, fi I :SOCHtr:M:, Obere Marktstr. 18. :EERN'E, Bahnhofstr. 12. : 

Wsze~kie polskie n~poje •9ee~G- eae~-•es eeesa-eeeeee-e 
jakich sobie kto życzy są, bardzo tanio do nfl.bycia u 

Ig. K'1'·aśnłewskiego 
w Boebn m Kaiser-Friedrpl. 2. 

Polska służąca a.-. &lllllai 

Wielki wybór cygar od 2-10 mr. za. sto sztuk. 
Znakomite cy;ąro warsz1n.vslie wartości 10 fen. 
sprzedaję 100 sztuk za 4-,50 mr. Znakomite ey;aro 
krakowskie wartosci 8 fen. sprzedaje 100 sztuk za. 
4 mr. Wszelkie zamówienia piśmiennie nadeefone załat'\liam 
jak najrr~dzej i wysyłam wszystko franko. 

lg. Kwaśniewski, 
generalny zastępca fabrykt;,~ li~derów 
B. Kasprowicza w Guieżnie i fabryki 
pa.pie1„osów Ganowicza i Wleldłi1· 

skiego w Poznaniu. 
Hejże, dalej I sw6.i do swego, 
Zaśpiewajmy sobie, 
Skosztujemy coś pols'\\ie.go 
Powfodam ja T·;bie I 
Bo nie msez już nic lepszego 
Nad polskie napoje. 
Kupuj zawsze u swojego 
Niech jest hasło Twoje I 

poszukuje mieieca od 1 gru 1nia lub 
zaraz. O łaskawe oferty prosi 

Anna Chwalicz 
u Schuruborga 

w Castropłe. 
Adres: „Wlarue Polski'1, Bochum 

(Jygara 
z polsk~ch fabryk 
w najrozmaitszych g&tunkach, od 
3 mr. do 12 mr. za 100 situk. 
Papierosy z połskicłl fa· 
bryk. Wina w różnych ga.tun
kach, a osobliwie 

polskie czerwone wino 
mam na. składzie. 

Piotr Kuik, 
w Herne, Neu-Str. 83 . 

Miejsca do budowy 
w Bner, 

w pobliżu kopalni Hugo, przy no -
wo załoionych ul!cach; sprzedaję 
przy małPj wpłacie, albo teź bez 

·){to pragnie posiadać 1 wpłaty. Na ŻJC!enie może cena 

k • •k d b • " t • k • • • • I kupna zostać na drug 'em miejscu 
s1ąz ę o na ozens wa w pię ne1 J mocne) oprawie i mote częściowo zostać spłacona. 

niech sobie zapisze Pieniędzy na budowę dostarcza się 

,,Boże bfłdŹ miłościw': c. F. Biirger, 
w Bocllun1, Hellwegstr.19. 

Kałą.tka ,~Boże b4clż miłościw~' zawiera bardzo piękny zbiór nabo
łtenstw i pieśni, a kosztuje w nadzwyczaj pięknej i mocmej oprawiE Zbior pieśni kościelnycł1 
8,50 mrk., 6 mrk., 7 :mrk., 7 ,50 mrk. i 9 mrk Ksiqżkę tę przeayłamy oa.wieraj~cy najużywańsze pieśni 

' przednim nadesłaniem należytości albo te! za zaliczką. pocztow~ za cały rok. Cena 30 fen .. 

W Drukarni „ Wiarusa Polskiego" 
w Boehum, Maltheserstr. 17 

jest do nabycia.; 

pa-p:ler listo"N'y 
z pięknymi pols"/cimi napiaami 

Cena za jednę teczkę z 5 arkuszami ~ kopertam 
10 fen., z przesyłk~ 13 fen~ Kto z11m6wi od razu 
30 teczek, otrzyma przesyłkę franko. -- Nalefyto1M pro
simy przesi&ć n ap r z 6 d w markach pocztowych (w liście). 

·wykonywam 

polską muzykę 
przy procesyach, pogrzebach, po
chodach, koncertach, wesołacb) 
a osobliwie wykonywam 

koncerta polskie, 
kt6re każdego Rodaka· zado'wolfł. 
Muzykę dostawiam według tycze· 
nia. tj. od 1 osoby do 20 osób i 
więcej. Porozumieć się można w 
tych s pra. w ach !!a pomoc4 karty 
pocztowej. 

Z uniżeniem 

Plot•• Knlk, 
kapelmistrz w Btrne, 

Neu-Str.' 83. 

Baczność! 
Od niejakiego czasu p jawia 

się w 'l'owarzyetws.ch polskich 
handlarz opłatków. Oznajmh.m, te 
hie jestem handlarzem, ale takowe 
od lat dwunastu dla towarzystw 
polskich sam wyrabir.m. 

:E. Sibilskir 
Bochum, V, ·umer Str. 18. 

H1 W'ł tt@A 

Dom nowy 
zb ·1dowany przed dwoma lnty, w 
dobrem położeniu, w pobliżu 
VVattenscheid, 14 izb, jest pcd ko
rzystnymi waxunkami do sp·zcda
n\a. Bliższ.e siczegóły poda ekspe ~ 
d;ycys. „ \Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

Księgarnia „ Wiarus a· P oł'skiego" 
przy ul. Maltheserstr. 17 :Bochum„ przy ul.Jłlaltheserstr. 17 

poleca we w.łelklm "łvyborze ,
1i' 

książki · do nabożeństwa 
-w- najróżniejszych opra-w-aoli, 

powieści ludowe i na tle narodowem, figury Świętych Pańskich, krzyże, (pasyjki), elementarze, 
katechizmy, różne książeczki z obrazkami dla dzieci, pióra, ~trament i t. d. 

).' W niedziele i iwięta jest księgarllia otwa1•ta od godzinny S·mej do godziny wpół do 10-tej przed 
~ ~ołudniem i od wpół do 12-~ej do 2-giej po południu. 



- . j . " ~ "". ~~ _ ... " ~ .:· . ' ~ 

anie o uwie! 
Z powodu powszechnie złych interesów udało nam się od naszych dostawców różne zapasy obuwia bajecznie 

tanio zakupić, które my ze względu lichego zarobku ludu roboczego, po tak tanich cenach sprzedajemy, iż każdy po
dziwiać musi. Zwracamy wyraźnie uwagę, iż li tylko o dobry towar chodzi, gdyż lichego wcale nie utrzymujemy. 
Każde obuwie, które by się źle nosiło dajemy 

l. Clarino podzelo,,,,.ac, · , · 
2. d.ar:ai.o sporządzić, lub też 
3. zastąpic no'W'ą parą. 

Poniżej niektóre z tanich cen: 

goooooooooooooooooooooooooooog 
8 Trzewiki męskie sznur.475 

1
8 

2 t~ga. mocna skóra. 
O dawniej 6,50 teraz tylko 

800000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000003 o . 

8 Kamasze męskie 315 § 
8 dobry towar o 
O dawniej o mr. teraz tylko g 
8ooooooooooooooooooooooooooooo 

goooooooooooooooooooooooooo:i 
I w jed~!n;!~~~ wy~~!~:oone 525 

o 8 dawniej ~ ,m. teraz tylko O 

000000000000000000000000000008 

gooooooooooooooooooooooooooool 
§ Trzewiki męskie 65 
o sznurowane, miałkie, dobra skóra 3 
O dawniej 4,50 teraz tylko g 
800000000000000000000000000000 

100000000000000000000000000001 

g Pantofl:}!~J~~~10~0ortowe 195 § 
8 dawniej 2,40 teraz tylko 2 
000000000000000000000000000000 

rooooooooooooooooooooooo~og 

o Buty robocze 675 8 
80 z cholewa.mi i gwoździa'lli lub bez 2 
0 

pooz~wszy od O 
000000000000000000000000000008 

Trzewiki dla dzieci na guzikach, końska skóra z tęgą podesz .ą, 
Nr. 21-24 200 Nr. 25-26 ·240 ~r. 27-30 290 Nr. 31-35 340 Najtańsze, które wogóle 

w dobrym towarze istnieć 
para _tylko para tylko para tylko sztuka po może. 

omoooooooooooooaooooooooooooog 

§ Pantofle .damskie ciepłe 118 1° 
R z imit. skórzan, P"deszwj\ 
O para. t~lko 
800000000000000000000000000000 

goooooooooooooooooooooooooooos. 
§ Pantofle damskie 148 § 

ciepłe sztepnowane § dawniej 1;95 tet'az tylko J 
oooooooooooooooooooooooaoooo 

goooooooooooooomooooooooooooog 
8 Trzewiki damskie -suk. 425 8 
8 wysokie z żółt!ł pothzewklłi obsadzone IO 8 lakiem dawnitj 5,60, teraz tylko 

00000000000000000000000000000 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze 13 wystawnych okien. 
Kilka 100 par laczek 20 

para tylko 

ooooooooooooooooooooooooooooog 

1 · Damskie trzewiki 255 8 
O z przepaskę, końska skóra, przeszy- 8 8 wane, dawniej 3,25 teraz tylko S! 
000000000000000000000000000000 

Kilka I OO par trzewików 325 
do roboty z 2 gwoźdź . 

· para tylko _ 

300000000000000000000000000000 

8 Pantofle męskie 1)45 8 
8 kortowe, kolorowe L 8 8 dawniej 3,30 teraz tylko o80 
0000000000000000000000000000 

Kilka 1 OO par 310 
pantofli skórzanych 

para tylko 
.' 

goooooooooooooooooooooooooooog 

I . •pil~~,e!b~kó!!1~~~!:.ne- 7°0 I 8 go szewku, do.v;, nie.i 8 .75 teraz tylko 8 
000000000000000000000000000000 

Drewniaki skórzane, kalosze, koksówki bardzo. tanio. 
Oprócz powyżej wymienionych przedmiotów, sprzedajemy wszystkie inne po bardzo niskich cenach. 

\Warsztat szeYWski w lłlfłasnym domu. 
Polecamy także z osobnego oddziału towarów łokciowych, wełnianych, białych i krótkich 

wielki wybór materyj na suknie, jedwabie na fartuchy, koszule wełniane, bar-
chanowe, chustki, szale, jaki, gacie, spodnie do pracy i t. d. 

· Przy zakupnie od 10 mr. pocz. dajemy 1\~ funta wybornej kawy darmo. 

a_ n ., 
Róg Bahnhof- i Grabenstr. nr. 79 He :r n e, Róg Bahnhof- i Grabenstr. nr. 79, 

jedvnv · największy interes chrżeściański tego rodzaju w miejscu. 
000000000000000001 
olska usługa! 

0000000000000000 

0000000000000·000· --- - -- ~ o . 000000 

§ Polska usługa! 8 
oooooooooooooooooooooS 

~a druk, nt.ldaił r"d.aken ndpowłt\ddaluyTlntonl Brej ski w Bochum. - Nakładem. I e1mionka.ml Wydawnictwa "Wlara1a Polskie'g o" w Boebu:m, 



łasno~ć. Jeżeli robotnik ma tylko połowę 
potrzebnej sumy, to drugĄ połowę Towarzystwo 
rozkłada mu na raty. 

Obecnie Towarzystwo rozp01·ządza już 
kapitałem 3 400,000 marek i otrzymuje docho
du 104,U20 mr. 
, Dotychczas rezu 1taty próby w Bournvil1e 
przeszły najśmielsze oczekiwania : w osadzie 
przei:itępstwa są rzeczą nieznaną, pijaństwo 

znikło. l\fiasto służyć może za wzór porz2'dku 
i zdrowia. 

Co jest najciekn wsze w organizacyi tego 
przedsiębiorstwa, to to, że nie ma w sobie 
wcale pierwiastków dobroczynności. Doc.body 
w zupełności pokrywają wydatki i procenta 
od włożonego kapitału. 

rraka organizacya powinna zwrocie na 
siebie u wagę zwolenników reform społecznych. 

Obecnie są w Anglii miejacowości, gdzie 
można zakupić gruntu bardzo tanio. 

Z drugiej strony, złe skutki przeludnienia 
wielkich miast wzrastają co dzień. Obliczono, 
li:e 30,000 ludzi w Londynie mieszka po 6 o
sób w jednej stancyi, a 10,000 - po 8, a 
nawet 10 osób. Prócz tego, w Londynie 
znajduje się przc;;zło 50 OOO tysięcy lud11.1i, 
którzy mieszkają "kątem" w stancyacb, za -
mieszkanych przez całe rodziny. 'racy sub
lokatoro.vie płac~ stosunkowo za mieszkanie 
daleko drożej, aniiieli ludzie bogaci za zbyt
kowne mieszkania w willach. Często ceaa 
dochodzi do 20 marek za jednł} stancyę tygo
dniowo, a w stancyi tej mieszka 3 osób. 

W ost,itniem dziesięcioleciu wszyscy re
formatorowie społeczni w Anglii wytężali całlł 
uwagę i energię na walkę z tem złem, a za
l'Złłd miasta wiele już zrobił w sprawie znie
sienia brudnych zaułków i budowy zdrowych 
mieszbń dla robotników. 

Lecz urzeczywistnienie tego, co powBz<'chnie 
uważane b)'ło za mrzonkę, dzięki Towarzystwu 
"Garden-City" dowodzi, żę jest to jedyny 

..- środek do usunie ia: Qktopnych~warunkówr. w · 
"'jakich żyje klnsa roootnicza: . 

Na zakończenie - szczegół charaktery
styczny. Założyciel Bournville, s dachetny 
filantrop Jerzy Cadbury, jest znanym obrońc~ 
burów. To też niedawno tłum „wdzięcznych" 
birminghamczyków powybijał wszystkie szyby 
w domu Cadbury'ego za jego „zbrodnicze" 
sympatye„. 

Widocznie tłum angielski uważa palenie 
domów burskich w Afrycę za czyn bez po
równania wyższy, ani?ieli budowanie nowych 
domów w Anglii. 

Początek i cel związków zawodowych. 
Człowiek jest z natury do wspólnego dzia· 

łania przeznaczony, jest tylko członkiem v1 wiel
kiej budowie społecznej. Wszystkie warunki 
bytu skazują go na to; mimo że niejeduokro· 
tnie bunt podno~i, jednostka uledz musi twa1·· 
dej konieczności. W teru poddaniu się, podpo
rządkowaniu swego "ja" pod wolę społeczei1· · 
stwa leży wyższość człowieka nad bezrozumuem 
zwierzęciem. Czasy nowocza~me przedewszy· 
stkiem nadały człowiekowi cechę istoty społe„ 
cznej. 

Od początków dziejów ludzkości do d;T.iś 
istnieją związki naturalne, pokrewieńotwa, rodu, 
szczepu, narodowe. D;t;iś o bok uich lub na ich 
miejscu powstają sztuczne. Nowoczesne ~',Wiąz· 
ki państwowe, związki komunalne tworzą takie 
nowe organizncye. 

Początkowo bez poczucia wewnętrznej przy
należności, z czasem w wspólnych dążeniach 
łączt\ ludzie swe siły. Weźmy za przykład to· 
warzystwa, jak śpiewu, wioślarokie, kolu.r:Jkw. 
Powiedział ktoś, że gdzie dwóch Niemców się 
zejdzie, powstnje towarzystwo śpiewu, dwóch 
Anglików klub sportowy, <l i my Polacy two 
rzymy ch~tnie związki, niestety może za liczne, 
a do tego jednodniówki, pow:3t~Ją związki filan
tropijne, instytucye naukowe; gdzieindziej zbie
ra.ją się wszyscy, któr.z.y tę sarną tac~kę pchają 
przez życie, walczą o byt. 1\1.k powstają też 
związki zawodowe. Do nich zaliczyć możnu. 
wszelkie sto\varzyszenia roootmków, jak nie· 
mieckie Gewerkvereine, Gewerk:3chaftcn, angiel 
skie rrrado Unions, francnskie syndykats 
ouvriers, włoskie Sodete operaie i podobne, 
jakkolwiek :.'.it\Sadnicz;o się różnią ocl pra vd7.i
wych związków zawodowych, jaidemi t>yły c\i· 

chy średniowieczne. 
Nazwy giełd robotniczych, mającej w.Jktt· 

zywać na pochodzenie od dawnych giełd nr,ti

mieślniczych, nie można bez zastrzeźenia do 
nich , zastósować. Znamienną bowiem cechą da· 
wnych cechów było, że biegłość wszystkich, 
w jednym zawodzie zatrudnionych była w je· 
dnym kierunku skierowaną. Posiadali tę samą 
wiedzę, rzęsto te same tajemnice zuwodow·e; 
przebieg ~auki był równy, losy równe. Wy· 
tworzyła się wewn~trzna łą.-:zność i natm·alue 
odosobnienie od innych zawodów. Wyrazem 
tych dążeń ku odosobnieniu ich wśród wieko
wego rozwoju rękodzielnictwa jest godność za
wodowa. 

Inaczej si~· ma sprawa z nowoczeoo.e.mi 
stowQrzyszeniami. U pad&Jądawniejsze instytucye. 
Technika w ręku kapitalizmu niszczy rQko lz1el
nictwo, które wieki przetrwało; cod ień nowe 
sposoby wytwarzania, wypychafadawne zawo<ly. 

A talt co dawniej do siebie należało, ro.z· 
łączone bywa, a co odrębny char~kter nosiło, 
w jednej gałęzi wytworczej ijię łączy. Nikną 
dawniejsze zawody rę'kodzielnicze, zanika po· 
ciucie godności cechowej. 

Robotnicy, pracujący dawniej w odrębnych 
gałęziach, tworzą nowe grupy zawodowe. Wspo· 
mnieć tu należy pozost.njące :7.wiązki przemy
słowe (t. zw. Industr1everbiinde) jak robotru
ków pracujących w drzewie, metalu, przy bu
dowlach itd., w których z najrozmaitszych za· 
wodów dawniPjszych robotnicy jednolite twe· 
rzą organizacye. 

Ale z drugiej strony nowoczesno konfra„ 
ternie czernś więcej są jak tylko zwiĄzkami za· 
wodowemi i tem się różnią od dawnych giełd 
- obejmują bowiem tylko część zawodowców. 
Są związkami najemników .(Lohnarbeiter), a 
więc tylko zawodowców, którzy przez całe ży· 
cie tylko wykonawcami są, i w zasadzie nigdy 
orgnnizatoI"ami, kierownikami, tern mniej pra
codawcami. Jedność zawodowa przestała ist
nieć. W każde.i gał~zi w~ twón.~j, opartej na ka· 
pitaliżmie, istnieją dwie odrębne grupy: przed
siębiorców, którym wy7.si urzędnicy wielkich 
zakładów c.ząsto siq r6wnv.ją, i robotników. 
Pierwsi nr\leią <lo tak 7.wancj inteiigencyi i 
klas obywatelskich, ostatni tworzą prolutaryat: 
najemnicy. W obecnych czasach nie można 
częstokroć zastósować pt"1jQcin. „zawód." Srnie· 
sznemby było, upatrywać w milionerze przed· 
'Siębiorcy pierwsz<-go robotnika w hierarchii ro
botniczej. Na tern polega rożnica w stosunku 
do da~nkjozych cz::1.sów. Dv.wnirj cz.elaanik 
był przyszłym majstrem, maj3ter dawniejszym 
czeladnik.iem. Dziś przepaść niezmitJrzona dzteli 
przedsiębiorcę od robotnika: obydwaj należ~ 
zawsze do odr~bnych klas społecznych. Cech~ 
istotną (znamienną) nowoczesnych związków 
robotniczych, że członkami są tylko najemnicy. 
Pod tym względem odrębność uwydatnia się 
w innym kierunku jak dawniej. Dawniej istnia· 
ła pomiędzy poszczególnymi zawodami, ~a ko 
pomiędzy należącemi do jednego zawodu; ziś 
dzieli rozmaite klasy społeczeństwa wśród je· 
dnego zawodu, łącząc towarzyszy klasowych 
z rozmaitych zawodów (w dawnem pojęciu). 
Podkreślić trzeba, że nowoczesne związki za· 
wodowe zaliczają do swych członków tylko 
najemników (Lohnarbeiter) tj. należących do 
jednej klasy społecznej ; na drugiem miejscu 
stoi sprawa zawodowa. 

Celem związków jest, wyzyskać dla naje
mników korzyści, jakie z koalicyi wypływają. 
Chcą mu niejt~ko towarzyszyć na drodze ży„ 
ciowej, być mu przyjacielem, pomocą w każdej 
życia chwili. Gdzie jednostce sił i odwagi nie 

stanie, fam czynnie go wesprzi\. - Powoli po· 
znał każdy, czem nowoczesny najemnik jest: 
prawnie wolnym człowiekiem, który ani potrze
bnych środków nie posiada, by z renty ży<~ 
lub producentym być, ani potrzebnego wykształ· 
cenia albo najzb~dniejszych wiadomości i wpra.· 
wności, by jako artysta, urzędnik lub na innem 
stanowisku żyć; który zaś tylko jednem roz· 
porządza tj. pracą swych rąk, które za od:3~ko
dowaniem posiedzicielowi środków wytworczych· 
do użytku na czas ograniczony daje. Najemnik 
jest wytworem kapitalistycznej produkcyi. Istnieje 
wskutek obecnego systemu ekonomicznego, któ· 
ry polega na wspólnem działaniu posiedzicieli 
środków wytwórczych i posiedzicieli siły wy
tworczej, istnieje na podstawie Wdpólnej dz)a
łalnoś~i. opartej na kontrakcie najmu. 

(Dokończenie nastiwi.) 

Rozmaitości. 
\\'.n•lata 1.~enty łnwalidowej i t. d. 

Lędzic od. 1 stycznia o tyle ułatwioną, iż ma
jqcy do niej prawo mogą ją otrzymać przez 
listono~zów, jcż1.. li na podstawie poświadczenia 
przez przeto?.onego gminy wylrażfł, iż stan ich 
.zdrowia nic pozwala im pójść osobiście po od
biór przynależne.i kwoty do odnośnego urzędu 
poczt owego, a.ni tct nie mogli nikogo z rodzi· 
ny upoważnić do odbioru. 

Władze 11olicyjne względnie rejencyjne 
rozp?rząd:;r,iły, że pracodawcy, zatrudniający i·o
botmków 7.agrauicznych, muszą na.to mieć po
zwolenie landrata, a w miastach władz poli
cyjnych. W tej sprawie rozstrzygnął „kamer
gerycht~, że do tego pracodawcy nie są zobo
wiązani i policya nie ma prawa podobnych 
przepisów wydawać. Odnośne władze otrzy
mały jednak od ministra dla spraw wewnę
trznych polecenie, aby baczyły na to, żeby 
pracodawcy polskich robotników zagranicznych 
na ~z~~ za~el?o~~li. i ?dmeldo~ali, oraz żeby 
d„0~1esh pohcyh Jezeh c1 robotnicy potajemnie 
pracę <>puszczą. Dałej mają władze baczyc na 
to, żeby si.ę ~o~i~?zy tymi Polakami nie znaj
dowały dzieci mżeJ lat 14, żeby zagraniczni 
Polacy od tutejszych robotników byli odoso
bnieni i żeby kobiety i mężczyźni osobno mie
S7.kali. 
. Jeżeli pracodawcy tych warunków nie speł· 

mą, robotnicy zagraniczni majlł być wydaleni. 
Zestawienie zmian płacy dzienne.i 

dla robotników, jaka jes·t w zwyczaju w 
różnych okolicach Niemiec, ogłosi na koncu b. 
r .. kompete.ntna władza Rzeszy niemieckiej. W 
wielu okolicach ta płaca doznała zmiany w 
ciłłgu b. r. 



. WysokQ~ć placy ~a ŻńaĆzenie dla obowią- W Cftiuaeh znajduje się najwięks!1.a 
zkowego zabezpieczenia. · robotników w ogól- huta żelaza w Han-yang, . tam gdzie rzeka 
ności, a mianowicie dla zabezpieczenia na przy- Han wpada do rzeki Y angtse. Huta ma 
padek óhoroby. Do od!lośnej płacy stosuje się przez te rzeki dobre połączenie z morzem. 
wysokość składek, płaconych na zabezpiecze- Ma 2 wysokie piece1 20 pieców pudlerskich, 
nie, i wysokość zapomogi dla chorych. walcownię, 2 konwertery besemerowskie, le -

W eelu zapobieżenia brako"1i 1•ra· jarnię i warsztat maszyn. Ruda magnesowa~ 
cy, wska~ał książe rejent bawarski, Luitpold, którą przetapiają, ma 63 proc. żelaza. Zapasy 
minic;terstwu stanu na projektowane w Mona- ruqy są wielkie, gdyż tamtejsze kopalnie rudy 
chium różnt budowle monumentalne. ~prawą żelaznej należą do największych kopalń świata. 
przyf.!lpicszenia wykonania tych projektów ma Od kopalni prowadzi kolej 25 kilometrów 
siQ zaj~ć osobna komisya, która sie utworzy długa do huty. Z początku było Chińczykom 
pod przewodnictwem ministra Felitzscha. Ksią-· trudno sprowadzić dobry koks, lecz znaleziono 
:i;e rejent zastrzega sobie odpowiednie powię- odp o wieclni węgiel na koks w pobliżu. Huta 
kszenie członków tej komisyi i powierzenie jej jest dobrze urządzona i dawałaby lepsze zy
podobnych spraw w innych więks~ych miastach ski, gdyby była w innych rękach Tak piszą 
Bawaryi. Oprócz tego minister Crailsheim JlO gazety niemieckie. Widocznie nie chodzi 
lecił jeneralnej dJrekcyi paiistwowyrh kolei Chińczykom tak bardzo o dobre zyski, lecz 
żelaznych, aby spowodowała przyspieszenie bu · o to, aby swojski narodowy przemysł się wy-_ 
dowli, maj1cych się wykonać w jej zakresie tworzył. · 
administracyjnym ; to się tyczy mianowicie 
budowli w większych miastach, jak Monachium Stassfnrt w prowincyi saskiej. Dnia 
i Norymberdze, gd~ie brak pracy szczególnie 11 l:stopada o godzinie 2 i pół po południu 

dało się uczuć gwałtowne trzęsienie ziemi w 
dotkliwie daje się we znaki. P rzytem prnce S f 
mają tak b)'Ć rozdzielone. aby jak największa tass urci_e i okolicy. Powstał powszechny 
liczba robotników podczas całej zimy trwałe strach. \Vkrótce dowiedzieli się ludzie, że w 
znalazła zajęcie. Przyjmo"'anie obcokrajowych kopalni rnli, w szybie Ludwika H wydarzyło 
robotników będzie ograniczone. z krajowych się wielkie nie3zcz~ście Olbrzymie warstwy 
robotników będlł w pierwszym rzędzie uwzglę- ziemi, długości 600 metrów; runęły w dół, za
dnieni żonaci. Podobnie upoważniono jene- sypując 80 górników, zajętych w szybie. 
r~aln4 dyrekcyę poc~t do tego, aby nie zwal- Przedsięwzięto natychmiast roboty ratunkowe 

· siała robotników, lecz da!a im sposobność do i zdołano j_eszcze 60 górników wydob1ć ży
pracy przy zakładaniu telegrafów, telefonówitd. wych, chociaż poranionych Następnie wydo-

K.opalnie nafty w Peru, znaJ"duJ·ące byto 3 trupy. reszta została w podziemiach. 
· k o· dd Na miejscu nieszczęścia czynnvch było 4 le-

s1ę w o ręgu J. mra, o awna już zwrac~ją na karzy. " 
siebie uwagę przemysłowców i przedsiębior-
ców europejskich, którzy żywiłł nadzieję, iż W całej miejscowości, wśród rodzin gór-
zdołają wytworzyć w Peru przemysł nafciany ników, panuje silne wzburzenie. Z pomiędzy 
na wielką skalę oraz zaopatrywać w naftę nie- 10 rannych zmarło 2 w lazarecie. We wtorek 
tylko Amerykę południową, lecz i odległe kraje 16 górników było jeszcze na dole. Ratunek 
wschodnie. vV Peru czynne są dotąd trzy jest bardzo utrudniony, ponieważ góra solna 
przedsiębiorstwa kopalniane: angielskie Lon- się wali. Urz~dnicy twierdzą, że nikt nie ma 
don-Pacific-P.etroleum, włoskie La Faustino i G. winy. Nieszczęście stało się niespodzianie. 
Piaggio i francuskie Comp. des petroles de Właśnie wyjeżdżali górnicy z 650 metrów 
l'Amerique du Sud Na urządzenie 241 stu- głębokości na wierzch, gdy się wyrobiony po
dzien wydano 12 mil franków, wszystkie je- kład soli zarwał i górników przechodzących 
dnak kopalnie nie dają więcej nad milion he- pogrzebał. Czy owych 16 nieszczęśliwych już 
ktolitrów nafty. N~jpoważniejszem jest towa- teraz wydobędą1 będzie zalezało od zbadania 
rzystwo francuskie, rozporządzfljłłce kapitałem przez wyższy urz~d górnicy z Hali. Choć ro-
3 milionów solów (jednostka monetcrna peru- biono1 co było możliwe, to jednak zagrażało 
wiańska, równaj~ca się mniej więcej 1 złr. J 0 wielkie niebezpieczeństwo, wskutek czego 
et.); przedsiębiontwo angielskie obraca kapi- trzeba było pracy ratunkowej zaniechać. 
talem, wynoszącym 2 mil. 6000 tys. solów. Płaca robotnika. Płacy i·obotnika nie 
Dotychczasowa produkcya nnfty peruwiańsldej wolno podług prawa 21 czerwca 1869 fanto
jest nieznaczna i na razie nie może być mowy wać. Następnie nie wolno na płacę robotnika 
o eksporde jej do portów chińskich i rosyj- policzać swej pretensyi do robotnika (§ 3~4 
skich na Oceanie Spokojnym. · kod. cyw.). 

:Redaktor odił\)wiedzialny: Antoni Br~jski w Bochum. - Druk i nakład Wyd&wn. 0 Wiarusa Polski~o"~ 
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~ Głos górników. i hutników. ~ 
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~ Osobno „Głosu górników ł hutnł- AA „ Włal'WJ Polski", plamo politycmie ~ 
\ ków" abonować nie moina. Kto go A " dla. Polaków na obozytnie z 3 do-R 
~ ohce otrzymywać, niech sobie za.pi- datkami, wychodzi 3 razy tygodn1o-• ~ 
~, ue na poor.ołe ~Wiarusa Polskiego". Szczęść Bote r wo ł kosztuje 1,50 mr. na kwartał.' 
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Miasto robotnicze. 
Od niedawna istnieje w Anglii towarzy

stwo, które zrobiło ważny krok naprzód w 
sprawie podniesienia dobrobytu i moralności 
klasy robotniczej. 

Towarzystwo to nazywa się „Garden City 
Association", a głównem jego siedliskiem jest 
Birmingham. Głównem zadaniem towarzystwa 
jęst walka z największem złem społecznem 
Anglii - przeludnieniem dzielnic robotniczych 
w wielkich miastach, które pociąga za sobą 
najstraszniejsze zbrodnie, choroby i zwyrodnienie. 

Towarzystwo przedewszystkiem zebrało za 
pomocą składek publicznych kapitał milion 
rubli, za który nabyło grunta tanie, aby na 
nich pobudować nowe miasto i ściągnąć doń 
z najbardziej przeludnionych dzielnic robotni* 
k<'>w fabrycznych. · 

Dzielnica wzorowa powinna się składać z 
małych piętrowych domków. · Każdy domek 
ma być otoczony sporym ogrodem (ztąd n&.zwa 
"Gar~en-City"). W mieście winny być urzą· 
dzone parki, rozmaite instytucye społeczne, 
miejsca przechadzkowe, szkoły dostępne, z tych 
wszystkich urządzeń mieszkańcy mogą korzystać 
z zupełnĄ swobodą. . 

W mieście mogą mieszkać tylko ludzie, 
utrzymujący się własną pracą, a każdy mie· 
szkaniec może z łatwością· nabyć domek na 
własność. Pieniądze, zebrane ze skł.adek, mają 
być zwrócone ofiarodawcom; dcchód ' zaś póź
niej z dzie1·żawy lub sprzedaży domów ma być 
obracany na rozszerzenie dzielnicy. 

Obecnie towarzystwo już dopięło celu: 
miasto ~obotnicze istnieje. 

Szef wielkiej firmy birminghamskiej, Jerzy 
Ca.dbury, kwakier-filantrop, widząc n~eszczęsne 

skutki przeludnienia dzielnic, zamieszkałych 
przez robotników, postanowił zbudować nowe 
miasto idealne, którego mieszkańcy mogliby 
korzystać jednocześnie z wygód życia miej
skiego i wiejskiego. 

·wkrótce miasto stanęło w miejscowości 
BournvHle, pod Birminghamem. 

W marcu r. z firma Cadbury oddała całą 
osadę na własność Towarzystwu "Garden-City", 
z warunkiem, aby cały dochód obracano na 
tworzenie nowych podobnych osad. 

Teraz Bournville składa się z 439 domów 
dla robotników. Każdy domek jest otoczony 
ogrodem owocowym i warzywnym ; jest to ko· 
niecznym warunkiem budowy takich ósad. 
Każdy dom p0siada wszystkie wygody, z ja
kich korzystaji\ średnio-zamożne klasy ludneści 
w Londynie. 

Ulice wysadzone są drzewami i ozdobione 
klombami. Przy budowie domów zastósowano 
rozmaite style, aby uniknąć nużącej monoton
ności wielkich miast. 

W środku miasta znajduje się obszerny 
ogród publiczny dla dziaci, miejsce dla gry 
w lawn-tennis, basen do kąpieli, sala gimna
styczna. Tuż leżą publiczne ogrody owocowe 
i winnice, z których owoce idia do przytułków 
dla niedołężnych robotników i do szpitali. 

Każdy domek składa się z 6 pokojów i 
wanny; cena dzierżawna za domek wynosi 
około 6 marek na tydzień. N owy lokator za
staje ogród już obsiany i zasadzony i otrzy
muje bezpłatnie lekcye ogrodnictwa. 

Lokator z łatwościłł zostaje właścicielem 
domu. Kto nie posiada potrzebnej gotówki, 
ten otrzymuje od Towarzystwa pożyczkę na 
3 proc. i dom przechodzi na jego bezsporną 
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